
 

 

 
   

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo 

Postbus 500 

3850 AM Ermelo 

Email: gemeente@ermelo.nl 

 

 

Datum: 11 juni 2020 

Onderwerp: Verzoek tot handhaving palletopslag op het perceel ten oosten van Haspel 101 te 

Ermelo 

 

 

Geacht college, 

 

In het besluit van 22 oktober 2019 gericht aan V.O.F Jacarja heeft u een nieuwe beslissing op 

bezwaar genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State met betrekking tot het beroep tegen de beslissing op bezwaar ten aanzien van het 

handhavingsverzoek opslag pallets Haspel 101 van 22 februari 2017. Kortheidshalve wordt verwezen 

naar uw besluit van bovengenoemde datum met referentie e190040610, casenummer 19e0006212, 

bijgevoegd in bijlage 1. 

 

In dit besluit geeft u onder ‘Conclusie’ op bladzijde 4 aan, dat u ten aanzien van de palletopslag niet 

gaat handhaven tot een oppervlakte van 2850 m2. 

 

Aan de opslag van pallets op het terrein ten oosten van Haspel 101 ligt geen juridische basis ten 

grondslag, want de gedoogvergunning van 2012 voor een periode van 2 jaar, is al jaren verlopen.  

U gedoogt, in ieder geval sinds 22 oktober 2019, de feitelijke opslag van de pallets tot een 

oppervlakte van 2850 m2, zonder dat u daar een formeel (gedoog)besluit voor heeft genomen. Voor 

zover wij weten ligt deze gedoogsituatie alleen vast in bovengenoemde brief. In tegenstelling tot de 

gedoogvergunning van 2012 is ons niets bekend over randvoorwaarden en (brand)veiligheids-

voorschriften, die u de eigenaar heeft opgelegd. 

 

De Stichting WRBT heeft tot doel de bescherming en verbetering van natuur en de woon- en 

leefomgeving van bewoners en recreanten in het gebied Tonselse Veld in Ermelo, dit in de meest 

brede zin van het woord. Wij verwezenlijken ons doel door middel van het monitoren van 

gebeurtenissen en ontwikkelingen in ons werkgebied. 

 

      

Stichting Woon   -     en Recreatiebelangen Tonselse Veld     
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Wij maken ons als Stichting WRBT in het belang van bewoners en recreanten ernstig zorgen over de 

omvang van de feitelijke opslag op perceel ten oosten van Haspel 101 en de daarmee 

samenhangende veiligheidssituatie. In de afgelopen periode hebben wij meerdere malen 

geconstateerd dat er veel meer pallets staan dan de 2850 m2 waarover u spreekt in uw brief van 22 

oktober 2019.  

Wij hebben dit vastgesteld op basis van diverse dronefoto’s die wij op 5 willekeurige datums ná 22 

oktober 2019 boven de pallethandel hebben genomen, de laatste keer op 2 juni 2020. Deze foto’s 

treft u in bijlage 2 aan. Wij constateren dat op géén van de datums voldaan werd aan het door u 

toegestane maximale aantal m2 pallets. Op 2 juni jl. staan er volgens ons zelfs meer dan het dubbele 

aantal! In een gebied dat omringd wordt door Natura 2000 bossen, in combinatie met steeds meer 

zeer droge perioden, vormt dit een potentieel gevaarlijke situatie. Omdat er gedurende de afgelopen 

7 maanden steeds weer te veel pallets staan opgesteld, is voor ons daarmee de maat echt vol!  

Daarbij komt ook het feit dat er door u geen voorschriften en voor derden kenbare en openbare 

afspraken zijn gemaakt over de toegestane wijze van opslag, maximale hoogte en oppervlakte, 

directe bereikbaarheid van het terrein voor brandweer en andere hulpdiensten vanaf de openbare 

weg en minimale blusmiddelen in verhouding tot mogelijke brandgevaarlijke situaties. 

 

Bij deze verzoeken wij u: 

1. De feitelijke situatie per direct te monitoren en ons over het resultaat per ommegaande 

schriftelijk te informeren. 

2. De feitelijke opslag eveneens per direct te handhaven op het perceel ten oosten van Haspel 101 

tot de maximale oppervlakte van 2850 m2. 

3. Ons zo spoedig mogelijk (< 14 dagen) de afspraken te doen toekomen over de voorwaarden 

waaronder u deze opslag tot 2850 m2 feitelijk gedoogt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Stichting WRBT, 

de secretaris,          de voorzitter,   

 

 

 

R.A. Koolmees                 B.S.C. Groeneveld   

 

 

Bijlagen:  
1. Beslissing op bezwaar d.d. 22 oktober 2019. 

2. Dronefoto’s van de palletopslag ten oosten van Haspel 101 Ermelo op 5 verschillende datums in de 

periode 22 oktober 2019 – 2 juni 2020. 


