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bijlage(n) 

 

- De last onder dwangsom van 29 september 2020 (kenmerk e200036267) 

en het herstelbesluit van 30 oktober 2020 (kenmerk e200044072) 

In aansluiting op het overleg tussen u en uw adviseur de heer J. Schreuder, met wethouder L. Klappe, 

mevrouw mr. D. van Voorst en mevrouw mr. M. Huisman op dinsdag 23 maart 2021, zenden wij u deze 

brief. 

 

Bij besluit van 29 september 2020 (kenmerk e200036267) en herstelbesluit van 30 oktober 2020 

(kenmerk e200044072) hebben wij aan u een last onder dwangsom opgelegd wegens het volgende: 

 overschrijding van de toegestane hoeveelheid opgeslagen pallets op de percelen E 3389 en 

E 3390 te Ermelo; 

 illegale opslag van pallets buiten de bedrijfsbestemming aan de Haspel 99, 101 en 105; 

 een kistenrij aan de zuid- en oostzijde van de percelen met een lengte van 79 meter. 

 

Voor deze overtredingen hebben wij u een dwangsom opgelegd. Tevens hebben wij tijdelijk voor de 

duur van zes maanden en onder bepaalde voorwaarden gedoogd dat er op de percelen E 3389 en 

E 3390 opslag van pallets plaatsvindt tot een oppervlakte van 2850 m². 

 

De begunstigingstermijn hiervoor bedroeg vier weken, de dwangsom € 10.000,00 per maand of deel 

van de maand dat de overtredingen voortduren met een maximum van € 50.000,00.  

 

Op 6 januari 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak 

gedaan inzake een verzoek om handhaving op, onder andere, de opslag van pallets op de percelen 

E3389 en E3390 te Ermelo. De Afdeling heeft geoordeeld dat de opslag van pallets in strijd is met het 

bestemmingsplan en dat er geen redenen zijn om af te zien van handhavend optreden. De 

bovengenoemde besluiten zijn door deze uitspraak ontoereikend.  

 

Wij trekken de besluiten van 29 september 2020 (kenmerk e200036267) en herstelbesluit van 30 

oktober 2020 (kenmerk e200044072) in met ingang van de dagtekening van deze brief. Dit betekent, 

dat eventuele verbeurde dwangsommen nog geïnd kunnen worden. Deze intrekking betekent ook niet 

dat handhavend optreden van de baan is. 
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Deze last en herstelbesluit worden ingetrokken, omdat er naar aanleiding van de Afdelingsuitspraak van 

6 januari 2021 gehandhaafd wordt op alle opslag op de genoemde percelen en niet alleen de opslag 

boven de 2.850 m2. Omdat het niet is toegestaan ten aanzien één overtreding twee lasten onder 

dwangsom op te leggen, wordt deze hierbij ingetrokken. U ontvangt nog bericht over de nieuwe op te 

leggen last onder dwangsom voor alle opslag op de percelen. 

 

Bezwaar 

Uw gemachtigde, de heer Schreuder van Schreuder Adviseurs, heeft bij brief van 27 oktober 2020 

namens u bezwaar ingediend tegen de last onder dwangsom de dato 29 september 2020 en het 

herstelbesluit van 30 oktober 2020. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, Awb heeft dit bezwaarschrift van 

rechtswege betrekking op dit besluit tot intrekking.  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 

A.M. Weststrate,   mevrouw drs. Th.A.J. Burmanje, 

secretaris,    burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

afschrift gezonden aan: 

 VOF Camping Jacarja, per adres Schoemaker advocaten, ter attentie van mevrouw mr. drs. I.E. Nauta, 

Postbus 454, 7400 AL Deventer; 

 Schreuder adviseurs, ter attentie van de heer J. Schreuder, Postbus 195, 3880 AD Putten; 

 Stichting WRBT 

 Secretariaat bezwaarschriftencommissie. 


