Aan het college van B en W van de gemeente Ermelo
Postbus 500
3850 AM Ermelo

Ermelo, 2 februari 2017
Betreft: Handhavingsverzoek Haspel 101 Ermelo

Geacht college,
Naar aanleiding van de door ons op 26 januari 2017 geconstateerde strijdigheden met het vigerende
bestemmingsplan op de percelen Haspel 99, 101 en 105 verzoeken wij u over te gaan tot handhaving.
Ondernemer pallet- en timmerfabriek E. Ten Hove B.V. handelt al meer dan vijf jaren in strijd met artikel
2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarin is gesteld dat het verboden is om zonder
omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen en gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan.
Reeds in 2011 heeft u dat zelf geconstateerd en daarvoor op 10 februari 2012 een ‘vooraankondiging last
onder dwangsom’ aan Ten Hove opgelegd. Hierin wordt hem gesommeerd om de situatie in
overeenstemming te brengen met het vigerende bestemmingsplan. Hij moest oa. een aantal bouwwerken
verwijderen, zijn palletvoorraad conform de eisen van de brandweer opslaan en zaken verwijderen van
gronden die bestemd zijn als tuin en agrarisch pluimvee. Op 26 april 2012 wordt hem daarom tevens de
mogelijkheid geboden middels een tijdelijke gedoogbeschikking zijn pallets tijdelijk op een naastgelegen
weiland te zetten. Hiermee zou hij de situatie op het bestemde terrein (Bh) in orde kunnen maken. De
gedoogbeschikking is per 26 april 2014 verlopen.
Ten Hove heeft de situatie nooit in overeenstemming gebracht met het vigerende bestemmingsplan en
maakt bovendien misbruik van de aan hem geboden ruimte (gedoogbeschikking). Hierdoor is de situatie
momenteel fors slechter dan in 2011.

Situatie 2011

Situatie 2017

Als omwonenden ondervinden wij overlast van de gevolgen van het niet naleven van de bestemming in het
Tonselse Veld en de bijbehorende voorschriften. Wij onderschrijven de ernst van de situatie zoals ook u dat
al deed in uw brief van 10 februari 2012 aan de ondernemer. Als belanghebbenden vinden wij dat we er
recht op hebben dat de veiligheidsvoorschriften en de regels van het bestemmingsplan worden nageleefd.
Deze regels zijn immers uitdrukkelijk bedoeld om het soort overlast dat wij nu ondervinden én de mogelijk

desastreuze gevolgen bij een calamiteit te voorkomen. Een kleinere omvang van deze bedrijvigheid,
conform het vigerende bestemmingsplan, zou de risico’s aanzienlijk beperken. In onze ogen kan de huidige
situatie niet worden gelegaliseerd, omdat dit een ongewenste en onveiligere situatie slechts in stand zou
houden en bovendien oa. strijdig zou zijn met de visiekaart Tonselse Veld waarin expliciet wordt genoemd
dat dit gebied zou moeten transformeren naar recreatie of andere lichtere functies. Een
vergunningaanvraag voor uitbreiding van een pallet- en timmerfabriek past daar niet in.
Ons verzoek tot handhaving omvat concreet:
 Onmiddellijke controle van toezichthouders ter feitelijke vaststelling van de overtredingen.
 Verwijderen pallets en overige zaken betreffende de bedrijfsvoering van de gronden Haspel 105
met de bestemming Agrarisch (pluimvee) waarvoor de tijdelijke ‘Gedoogbeschikking, pallets Haspel
99-101’ (d.d. 26 april 2012) per 26 april 2014 is verlopen.
 Verwijderen pallets en overige zaken betreffende de bedrijfsvoering van de gronden Haspel 99 met
de bestemming Tuin.
 Verwijderen pallets en overige zaken betreffende de bedrijfsvoering van de gronden Haspel 101
met de bestemming Agrarisch pluimvee aan de noordzijde van dat perceel tegen het Natura2000
gebied aan.
 Verwijderen/aanpassen van de verlichting die momenteel uitstraalt naar het Natura2000 gebied.
 Verwijderen van de bouwwerken die niet conform bestemming zijn geplaatst op de gronden Haspel
101 met de bestemming Agrarisch pluimvee aan de noordzijde van dat perceel.
Opgesomd zijn de redenen hiervoor:
 De gemeente heeft juridisch gezien een beginselplicht tot handhaving, waarvan zij in een aantal
gevallen mag afwijken. De gemeente heeft niet bekend gemaakt of er binnen afzienbare tijd
ruimtelijke ontwikkelingen kenbaar zullen worden voor dit gebied. Als die er al zouden zijn, dan
zullen deze oa. in lijn met de ‘gebiedsvisie Tonselse Veld’ moeten zijn.
 Ondernemer handelt al meer dan vijf jaren in strijd met artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, waarin is gesteld dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning
een bouwwerk te bouwen en gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan.
 Ondernemer handelt daarmee tevens in strijd met artikelen 16 en 25 van het Bestemmingsplan
Tonselse Veld 1987.
 Ondernemer heeft ruim de tijd gehad (vijf jaren) om de situatie in overeenstemming te brengen
met het vigerende bestemmingsplan.
 De tijdelijke ‘Gedoogbeschikking, Haspel 99-101’ afgegeven door de gemeente (ref. 12047034) is
verlopen per 26 april 2014.
 Vanwege een veel te hoge vuurbelasting kan in geval van een brand een onbeheersbare brand
ontstaan met brandoverslag naar naastgelegen recreatieterreinen, woonhuizen en het
nabijgelegen natuurgebied.
o De toegestane totale palletoppervlakte is fors overschreden. Alleen al op het terrein
waarvoor de gedoogbeschikking bestond staan ca. 6500 m2 aan pallets waar slechts 2850
m2 was toegestaan.
o De ondernemer brengt hiermee bewust de veiligheid van omwonenden en de flora en
fauna in gevaar.
 De ondernemer gebruikt onterecht gronden voor zijn bedrijfsvoering die niet bestemd zijn als
B(h)/Bedrijf houtverwerking. Bovendien zijn de bouwwerken op deze gronden zonder vergunning
geplaatst.
 Van een deel van de verlichting die op het terrein wordt gebruikt gaat een verstorende werking uit
naar het Natura2000gebied.
De ondernemer heeft ruim de tijd gehad om de overtredingen op te lossen. Gezien de ernst en de duur van
de strijdigheden en de mogelijk zeer gevaarlijke consequenties benadrukken wij het belang om zo snel als
mogelijk over te gaan tot handhaving. Indien feitelijk niet wordt opgetreden in deze situatie is dat in

flagrante tegenspraak met het eigen beleid, te weten het ‘integraal toezicht- en handhavingsbeleid
gemeente Ermelo 2015-2018’. Een afschrift van dit handhavingsverzoek wordt door ons ook verzonden aan
de brandweer cluster Veluwe West van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

De heer R.A. Koolmees
Eendenparkweg 11
3852LC Ermelo
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Mevrouw M. van Elten
Eendenparkweg 57
3852LJ Ermelo

Diverse verbeeldingen bij handhavingsverzoek Haspel 101 Ermelo
Vooraankondiging last onder dwangsom
Tijdelijke gedoogbeschikking en rectificatie
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Vooraankondiging last onder dwangsom, Haspel 99 – 101
11113974
2011-10814
mevrouw G.M.M. Somerwil
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
0341 56 74 66

Geachte heer en mevrouw Ten Hove,
Op 8 februari zijn burgemeester Baars, wethouder Van den Bosch en de heer Van der Leest bij u op
bezoek geweest. De aanleiding van het bezoek was tweeledig.
Naar aanleiding van uw verzoek aan de heer Van den Bosch wilde u graag uw toekomstplannen
bespreken met betrekking tot de (milieu)vergunning en mogelijkheden voor uitbreiding.
Daarnaast wilde de burgemeester graag met u de gedane constateringen van 23 juni 2011 en
17 november 2011 bij uw bedrijf bespreken. In het prettige gesprek is u aangegeven, dat u van ons
deze brief ontvangt waarin wij met betrekking tot de handhaving duidelijk aangeven wat de
constateringen zijn geweest. Ook is aangegeven dat waar de algemene veiligheid in het geding is, hier
op een zo kort mogelijke termijn een eind aangemaakt dient te worden. Dit betreft met name het
onderdeel brandveiligheid.
Zoals met u afgesproken zal de heer Van der Leest van de afdeling RO op zeer korte termijn een
afspraak met u maken om duidelijk te krijgen waaraan voor de bedrijfsvoering behoefte is voor de
komende jaren.
Zodra deze inventarisatie is geweest, kunnen wij kijken wat de mogelijkheden zijn op deze locatie en of
wij dit wenselijk c.q. inpasbaar achten.
Omdat we de situatie met betrekking tot de brandveiligheid zodanig ernstig vinden, is deze brief tevens
een vooraankondiging last onder dwangsom. Zoals in het gesprek is aangegeven willen we hiermee de
ernst van de situatie benadrukken.
Zoals u heeft aangegeven, wilt u meewerken aan het oplossen van de strijdigheden. Samen met u wordt
gekeken of de opslag van pallets per direct tijdelijk op het naastgelegen perceel kunnen worden
overgebracht. Vanuit de gemeente wordt gekeken of hier een tijdelijke toestemming kan worden
gegeven.
Echter benadrukken wij dat het ons wel ernst is dat de overtredingen die geconstateerd zijn, ten
spoedigste worden beëindigd c.q. gelegaliseerd, voor zover mogelijk.
In het navolgend deel van deze brief geven wij u aan dat wij van plan zijn u een last onder dwangsom
op te leggen. Voordat wij dat doen stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken.
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-
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Inhoud van deze brief
Constatering en wettelijk kader
Legalisatiemogelijkheden
Belangenafweging
Voornemen last onder dwangsom
Indienen zienswijze
Constatering en wettelijk kader
Tijdens controles op 23 juni 2011 en 17 november 2011 hebben wij meerdere overtredingen
geconstateerd op de percelen Haspel 99 en 101 Ermelo. Wij hebben geconstateerd dat ingeval van
brand een onbeheersbare brand kan ontstaan met brandoverslag naar het naastgelegen recreatieterrein
en nabijgelegen natuurgebied, vanwege de veel te hoge vuurbelasting, de slechte bereikbaarheid van
het bedrijf en een te lage capaciteit aan aanwezig bluswater. Tevens zijn op basis van de milieumelding
acht overtredingen geconstateerd, die betrekking hebben op de opslag van gevaarlijke stoffen danwel
bodembedreigende stoffen en een dieselolietank waarvan geen geldend keuringscertificaat kon worden
getoond. Daarnaast zijn op het terrein bouwwerken aangetroffen welke zonder vergunning zijn
gebouwd en worden gronden in strijd met het bestemmingsplan gebruikt.
Hieronder worden de overtredingen toegelicht:
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Ten aanzien van brandveiligheid hebben wij geconstateerd dat de buitenopslag van pallets niet voldoen
aan artikel 2.1.9 van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (hierna: het Gebruiksbesluit).
Stralingsbelasting
Volgens artikel 2.1.9 van het Gebruiksbesluit mag de opslag van hout geen grotere stralingsbelasting
veroorzaken dan 15 kW/m². Uit berekeningen van de VNOG blijkt dat het warmtestralingniveau tussen
de 32 en 35 kW/m² ligt. De warmtestralingflux vanuit de gehele stapel bedraagt 78 kW per m². Dit is
5 keer zoveel dan is toegestaan.
Bereikbaarheid
Tevens moet de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden zijn
gewaarborgd, en moet er een derde toegangsmogelijkheid aanwezig zijn als de zijde langer is dan
40 meter.
De VNOG heeft geconstateerd dat de bereikbaarheid van het bedrijf beperkt is. Het terrein is alleen
bereikbaar vanaf de openbare weg. Ook de opslagen zijn beperkt bereikbaar. Op het perceel zijn twee
aaneengesloten opslagen van pallets geplaatst, één aan de linkerzijde en één in het midden. Deze
opslagen hebben respectievelijk afmetingen van 145 x 14 meter (2000 m²) en 60 x 14 meter (850 m²).
Beide opslagen hebben een hoogte van 7 meter. De opslag aan de linkerzijde is geplaatst op circa
8 meter van de erfgrens. Deze erfgrens heeft de bestemming ‘houtopstanden’ en is helemaal
dichtgegroeid met voornamelijk naaldhout, wat als eigenschap heeft erg brandbevorderend te zijn.
Ook staat er nog een opslag van massief gestapeld hout met een afmeting van ca. 36 x 10 meter, met
een stapelhoogte van ca. 5 meter. Daarnaast is het terrein verder bebouwd met diverse opstallen,
waaronder een kantoor, timmerfabriek, opslagloods, droogkamers en een kleinschalig kampeerterrein.
De opstallen staan op minimale afstand van de genoemde opslagen. De opslag aan de linkerzijde van
het terrein is slechts aan één zijde bereikbaar.
Toevoercapaciteit bluswatervoorziening
Daarnaast moet bij de opslag een bluswatervoorziening (put) aanwezig zijn met een toevoercapaciteit
van ten minste 90 m³/h gedurende tenminste vier uren. Gebleken is dat de bluswatervoorziening niet
voldoet aan de gestelde eis van 4 uur aaneengesloten 90 m³/h.
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer
Ten aanzien van de milieuregelgeving hebben wij het volgende geconstateerd:
Houtgestookte stookinstallatie
In het bedrijf is een houtgestookte stookinstallatie, met een vermogen van 499 kW, aanwezig. Vanwege
deze houtgestookte stookinstallatie valt uw inrichting onder categorie 1.4 van bijlage 1 van het Besluit
omgevingsrecht (hierna: het Bor). Hierdoor is de inrichting vergunningsplichtig. Volgens artikel 2.1 lid 1
sub e onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) is het verboden om
zonder omgevingsvergunning de inrichting of de werking van de inrichting te veranderen. U heeft hier
dan ook een vergunning voor nodig. In 2007 heeft u een vergunning aangevraagd. Deze kan echter niet
worden verleend vanwege de strijd met het bestemmingsplan.
Dieselolietank
In het bedrijf is een dieselolietank aanwezig. Volgens artikel 4.1 van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen (hierna: het Barim) en artikel 4.15 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen
(hierna: de Rarim) moeten bovengrondse stationaire opslagtanks met de daarbij behorende leidingen en
appendages voor de opslag van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, stoffen van klasse 8 van het ADR
verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar zijn uitgevoerd en geïnstalleerd en worden
gerepareerd of vervangen overeenkomstig BRL K903 door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe
is gecertificeerd. Wij hebben geconstateerd dat een installatiecertificaat niet aanwezig was.
Lekbak
De dieselolietank staat in een lekbak. Artikel 2.9 van het Barim en artikel 2.4 lid 3 van het Rarim bepaalt
dat een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank worden
opgeslagen, een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste
verpakkingseenheid of opslagtank moet hebben, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste
10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. Geconstateerd is dat in de lekbak diesel is gemorst
waardoor de opvangcapaciteit van de lekbak niet meer voldoet.
Bodembeschermende voorzieningen
Geconstateerd is dat er binnen de inrichting diverse bodembedreigende stoffen (waaronder onder
andere verf, olie en vloeibaar lijm) niet boven een bodembeschermende voorziening zijn opgeslagen.
Alle bodembedreigende stoffen moeten boven een bodembeschermende voorziening worden
opgeslagen, volgens artikel 2.9 van het Barim en artikel 2.1 van het Rarim. Dit artikel bepaalt dat een
bodembeschermende voorziening zodanig wordt uitgevoerd dat gemorste of gelekte vloeibare
bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd. Dit kan
bijvoorbeeld een lekbak zijn.
Advies energieverbruik
Geconstateerd is dat het energieverbruik van de inrichting ten opzichte van 2003 ruim 18% hoger ligt.
Geconstateerd is dat op meerdere punten het energieverbruik verlaagd kan worden, bijvoorbeeld door
andere verlichting en onderhoud aan compressoren van luchtleidingen. Geadviseerd wordt om een
energie bespaar onderzoek te laten verrichten.
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Artikel 2.1 van de Wabo bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te
bouwen en gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan.
Wij hebben op het perceel de volgende bouwwerken aangetroffen, welke zonder omgevingsvergunning
zijn gebouwd:
houtshredder en voorraadkamer van circa 42 m² en een hoogte van circa 3 meter,
houtgestookte stookinstallatie van circa 40 m², met een hoogte van circa 3 meter,
gebouw ten behoeve van de houtgestookte stookinstallatie van circa 40 m².
twee droogruimtes van respectievelijk circa 55 en 65 m², met een hoogte van circa 5,5 meter,
één in aanbouw zijnde droogruimte van circa 99 m², hiervoor heeft het college inmiddels de bouw
stilgelegd.
Deze bouwwerken zijn gebouwd in de bestemming ‘Pluimveehouderij’. Volgens artikel 8 van het
bestemmingsplan ‘Het Tonselseveld 1978’ zijn deze gronden bestemd voor pluimveehouderij en mogen
uitsluitend gebouwen en bouwwerken worden gebouwd ten dienste van deze bestemming.
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de volgende gronden in strijd met de bestemming worden
gebruikt:
1600 m² grond bestemd voor ‘pluimveehouderij’ is in gebruik genomen als parkeerplaats,
Er staan pallets opgeslagen in de bestemmingen ‘pluimveehouderij’ en ‘tuin’,
Er is een kampeerterrein ingericht op het perceel, in de bestemming ‘pluimveehouderij’.
Artikel 25 van het bestemmingsplan bepaalt dat het verboden is om gronden en opstallen te gebruiken,
te doen of te laten gebruiken in strijd met de bestemming.
Volgens artikel 16 van het bestemmingsplan is de bestemming ‘Tuin’ bestemd voor (sier)tuinen. Gelet
op het bestemmingsplan is het niet toegestaan om goederen ten dienste van het bedrijf hierin op te
slaan.
Legalisatiemogelijkheden
Wij hebben onderzocht of uw situatie kan worden gelegaliseerd. Uit ons onderzoek is gebleken dat
legalisatie niet mogelijk is. Het Gebruiksbesluit en het Barim zijn landelijke regels waaraan iedere
inrichting moet voldoen. Er zijn derhalve geen ontheffingsmogelijkheden. Ten aanzien van de Wabo is
het niet mogelijk om een vergunning te verlenen voor het veranderen van uw inrichting, omdat de
houtgestookte stookinstallatie in strijd is met het bestemmingsplan. Vanwege de strijd met het
bestemmingsplan is het tevens niet mogelijk om een vergunning te verlenen voor de bouwwerken en
het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan
voorziet zelf niet in een ontheffingsmogelijkheid. Ook anderszins kunnen en willen wij niet meewerken
aan een ontheffingsprocedure, aangezien het gebouwde niet in overeenstemming is met ons ruimtelijk
beleid om deze met de wet strijdige situatie te legaliseren.
Belangenafweging
Wij zijn ons ervan bewust dat u een belang hebt bij het voortzetten van de overtreding. Daar hebben wij
het belang van veiligheid, de bescherming van het milieu, een goede ruimtelijke ordening en het
voorkomen van precedentwerking tegen afgewogen.
Wij vinden het belangrijk dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. Bij de belangenafweging hebben wij
ook betrokken dat ons college verplicht is op te treden tegen overtredingen. Daarvan mogen wij alleen
afwijken als de overtreding gelegaliseerd kan worden of handhaving niet in een redelijke verhouding
staat tot de daarmee te dienen belangen. Beide gevallen doen zich in uw situatie niet voor.
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Wegen wij uw belangen vervolgens af tegen die andere belangen, dan kennen wij meer belang toe aan
die andere belangen.
Voornemen last onder dwangsom
Wij zijn van plan u een last ander dwangsom op te leggen, waarbij u wordt gelast:
de stralingsbelasting van de opslag van hout terug te brengen naar minder dan 15 kW/m²;
de bereikbaarheid van het bedrijf en de opslag waarborgen, en een derde toegangsmogelijkheid
creëren bij een opslag van meer dan 40 meter;
een blusvoorziening aanwezig hebben, welke een toevoercapaciteit heeft van ten minste 90 m³/h
gedurende ten minste vier uren;
de dieselolietank te laten installeren door een gecertificeerd bedrijf. Indien de dieselolietank door
een gecertificeerd bedrijf is geïnstalleerd, dient u hiervan een installatiecertificaat te overhandigen;
de lekbak bij de dieselolietank vrij te maken van bodembedreigende vloeistoffen;
bodembedreigende vloeistoffen, zoals verf, olie en vloeibaar lijm, opslaan boven een
bodembeschermende voorziening, zoals een lekbak;
de houtgestookte stookinstallatie met een vermogen van 499 kW en circa 40 m² te verwijderen en
verwijderd te houden;
een houtshredder en voorraadkamer van circa 42 m² te verwijderen en verwijderd te houden;
een gebouw ten behoeve van de houtgestookte stookinstallatie van 40 m² te verwijderen en
verwijderd te houden;
twee droogruimtes van respectievelijk circa 55 en 65 m² te verwijderen en verwijderd te houden;
één in aanbouw zijnde droogruimte van circa 99 m² te verwijderen en verwijderd te houden;
1600 m² grond dat is bestemd voor pluimveehouderij en in gebruik is genomen als parkeerplaats,
ongedaan maken en ongedaan te houden;
het opslaan van pallets in de bestemmingen pluimveehouderij en tuin ongedaan maken en
omgedaan te houden;
het kampeerterrein achterop het perceel in de bestemming pluimveehouderij beëindigen en
beëindigd te houden.
Mocht u niet, niet tijdig of niet volledig aan de opgelegde last voldoen, dan verbeurt u een dwangsom
van rechtswege een dwangsom. De hoogte van de dwangsom bepalen wij bij het opleggen van een last
onder dwangsom.
Indienen zienswijze
Als u het niet eens bent met ons voornemen om een last onder dwangsom op te leggen, dan kunt u uw
zienswijze naar voren brengen op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw
zienswijze moet binnen 14 dagen na verzenddatum van deze brief bij ons bekend zijn. Een schriftelijke
zienswijze kunt u sturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo
Afdeling VVH - cluster beleidsondersteuning
T.a.v. mevrouw G.M.M. Somerwil
Postbus 500
3850 AM ERMELO
Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw G.M.M. Somerwil via
telefoonnummer 0341 56 74 66.
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Indien wij na het verstrijken van de gestelde termijn niet van u hebben vernomen, gaan wij ervan uit dat
u geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Voor de goede
orde wijzen wij u erop dat deze brief niet is te beschouwen als een besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep ingevolge deze wet openstaat.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

afschrift gezonden aan:
- brandweer, A. Eilander
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Geachte heer en mevrouw Ten Hove,
Tijdens controles op 23 juni 2011 en 17 november 2011 hebben wij meerdere overtredingen
geconstateerd op de percelen Haspel 99 en 101 Ermelo. Wij hebben onder andere geconstateerd dat de
opslag van pallets aan de noordwest kant van het terrein een potentieel risico geeft ingeval van brand,
waardoor een onbeheersbare brand kan ontstaan met brandoverslag naar het naastgelegen recreatieterrein en nabijgelegen natuurgebied, vanwege de veel te hoge vuurbelasting, de slechte bereikbaarheid
van het bedrijf en een te lage capaciteit aan aanwezig bluswater. In dat kader is onderzocht of de
pallets (tijdelijk) kunnen worden verplaatst naar het naastgelegen weiland op het perceel Haspel 121.
vanwege de nabijheid van Natura2000 gebied en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een
natuuronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat tijdelijke verplaatsing geen negatieve
effecten hebben en er geen vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet geldt.
Gelet op het voorgaande zijn wij van plan om de verplaatsing van pallets naar het naastgelegen weiland
op het perceel Haspel 121 tijdelijk toe te staan, onder een aantal voorwaarden. Ten aanzien hiervan
berichten wij u het volgende.
Daarnaast zal door de gemeente, in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid van het
gebied Ganzenveld/Haspel/Korhoenlaan, een aantal herinrichtingsvoorstellen worden genomen.
Afhankelijk van de mate van de robuustheid van deze maatregelen kan het nodig zijn aanvullende
verkeersbesluiten te nemen. Een en ander zal dan gebeuren in overleg met de betrokken partijen.
Gedoogbeschikking
Wij besluiten om de opslag van pallets op het perceel Haspel 121 te Ermelo toe te staan, onder de
volgende voorwaarden:
Deze gedoogbeschikking wordt afgegeven behoudens rechten van derden. Dit betekent dat, ingeval
een verzoek om handhaving wordt ingediend, de gedoogbeschikking mogelijk niet in stand zal
blijven en dat wij alsdan gehouden zijn om handhavend op te treden;
Deze gedoogbeschikking is tijdelijk en heeft een looptijd van twee jaar, ingaande op de
dagtekening van dit besluit;
De totale oppervlakte van pallets mag niet meer bedragen dan 2.850 m²;
De pallets moeten in compartimenten worden gezet. Daarbij gelden de volgende afstanden:
•
De compartimenten dienen van 4 kanten bereikbaar te zijn;
•
De pallets staan minimaal 20 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen en op minimaal
40 meter van Natura2000 gebied;
•
De lengte en breedte van de palletstapel bedragen maximaal 40 meter;
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•
De tussenruimte tussen de palletstapels bedragen minimaal 20 meter;
•
De pallets mogen maximaal 7,5 meter hoog worden gestapeld.
Het terrein moet verhard zijn (bv. door stelconplaten): de pallets staan op verharding, de ruimte
tussen de stapels zijn verhard en de paden langs de stapels en perceelsgrenzen zijn verhard, met
een minimale breedte van 5 meter;
De inrit van het weiland aan de Haspel-zijde moet tenminste 5 meter breed zijn met een asdruk van
15 ton;
Indien u ervoor kiest om een hek te plaatsen aan de Haspel-zijde, om brandstichting van derden te
voorkomen, moet deze worden voorzien van brandweersleutelkluis. Indien u een dergelijke
voorziening niet treft, aanvaard u daarbij dat eventuele schade, die kan ontstaan door
brandstichting, geheel voor uw eigen rekening komt;
Bij de ingang van het weiland aan de Haspel-zijde dient een bluswatervoorziening van 90 m³ te
worden geslagen. Een alternatief is om de huidige bluswatervoorziening op te waarderen. Indien u
kiest voor opwaardering, aanvaard u daarbij is dat er meer verlies/schade zal ontstaan bij eventuele
brand. De schade die hierbij kan ontstaan, komt geheel voor uw eigen rekening;
Indien u ervoor kiest om verlichting aan te brengen, dan mag deze verlichting geen uitstraling
hebben op het aangrenzende Natura2000 gebied.

In de bijlage treft u een verbeelding van de gestelde voorwaarden.
Termijn
De verplaatsing van de pallets naar het naastgelegen weiland op het perceel Haspel 121 moet
binnen 12 weken na verzending van deze brief gerealiseerd zijn. Indien wij constateren dat de pallets
niet binnen de gestelde termijn zijn verplaatst, komt deze gedoogbeschikking te vervallen en zullen wij
overgaan tot handhavend optreden.
Rechtsmiddelen
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na verzending
van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u een bezwaarschrift
hebt ingediend, maar de werking van het besluit toch wilt laten opschorten, kunt u de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Voorwaarde hierbij is wel, dat onverwijlde spoed is vereist.
De adressering is als volgt: Voorzieningenrechter rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,
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Verbeelding bij de gestelde gedoogvoorwaarden

Figuur 1: de te benutten opslagruimte van pallets conform de eisen van de Brandweer en de Provincie.

Figuur 2:
Palletstapel max. 40 x 40 x 7,5 meter hoog, met
tussenliggende ruimte van minimaal 20 meter.

Figuur 3:
Verharding min. 5 meter breed.
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Geachte heer Ten Hove,
Op 26 april 2012 stuurden wij u de gedoogbeschikking voor het verplaatsen van pallets (kenmerk
12047034). Per abuis is in deze brief een onjuiste perceelsaanduiding opgenomen, namelijk dat wij de
opslag van pallets toe staan op het perceel Haspel 121 te Ermelo. Dit rectificeren wij in deze brief. Ten
aanzien hiervan berichten wij u het volgende.
Wij hebben in de gedoogbeschikking aangegeven de opslag van pallets toe te staan op het perceel
Haspel 121 te Ermelo. Dit is onjuist. Wij staan de opslag van pallets toe op het perceel Haspel 105,
welke in eigendom is van E. ten Hove en P. de With, verblijvende op het adres Haspel 121. Haspel 105 is
overigens wel in de verbeelding bij de gedoogbeschikking aangegeven.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
namens deze,
mevrouw G.M.M. Somerwil,
juridisch beleidsmedewerker veiligheid, vergunningen en handhaving,

bijlage(n)
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