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Getchte heet TreÍÍerr,

Op 29 jrnuarl 2015, omrtreek 1 1,45 uur, ls op het adres't AchteÍom 9 en gA tê Sint-Oedenrode, door onze
toczichthouder, mevrouw T. GÍuben-van den Hoelt aan u mondellng preventleve spoedelsende bestuurcdwang
aangeregd. Zii b door Eurgomeester an WethouderÍ vàn de ge mcente Slnt-Oedenrode uangewezon alt
toezlchthouder aÍs beqJoeld In artlkel 511 I Algernene wet beltuursrecht.

Con$tàterlng
In.de ochtond van 29 Januatl 2015 zíjn wf telefonlsrh door u benaderd dat bij de ontftJimlng van bovengenoemde
adlÈssen doot u oÍ nornens u atle ÍóëÍend€ zákcn op oí aan de openlrare weg gepÍratrt :ouàen worden. Op drt
moment z|Jn twee toerichthouders van de geíncênte. dc heer T.W, Craane en de heer J,F.M. Vlernminx. ter plààtse
gqgaàn. Daar hebben ziJ met u gesproken. U gaf aun op te treden rls gemachtlgde van de SN5 Bank N,v. h d€
ontrulmlng van eerder genoemde adresren,

Aan dÊ toellchthouders van de gemeente heeft u verkluard dat u de roerende goederen op of aan de openbare weg
glng Plaatsen._pèarop ls tr telefonbch contact opgenomen mot Mevrouw T, Grlben- van den Hoek, ZÍi heeft
nogmaals telefonlsch van u bevestlgd gekregen dat de zaken dle vrij zouden komen blJ de ontrulmlng op oÍ arn de
openbare weg geplaatst touden worden, oe stíààtnram dle daarbiJ dooÍ u genoemd ls war de Olfandseweg, D+
Ollandseweg alrmede de straat 't Achterom zf n wegen als he tgeen In artlkel 1, eërste lid, onder b van de
Wegtnverkeerswet daaronder wordt v€ístaan. Waardoor dlt dlrect de bruikbaarheÍd van de weg(en) zou kunnen
bclentmeren, danwel rchade z.ou kunnen veroorzaken aan cle weg(en), hetgecn ln rtÍijd Ir met iÍilkel z:10 van dc
Algemene PlaatsetiJke Verordentng 2014 van onïê gemêÊnta.

U verklaalde bereld tc zljn de traken In contalncrs te plootsen als de gemoente deze beschlkbaar tou ÍlÊlleó €n zou
laten pÍààtten. Mevrouw ï. Gruben- varf dcn Hoek heeft u aëngegevÊn dat dc gerneante genoodzaakt ís om bij
daadwerkelf ke plaàtslng van roerend€ goederen op oí aan de openbare weg, bestuuÍsdiang toÊ te passerï, diardtt
bU wettelukvoorschrlft verboden is. MevrouwT, Gruben- van den Hoek heeft u gevraagd of u nog gebrulk wtlde
maken vail een kone teilnljn orn hct klaarblf kelljkc aevaar voor ovêrtredlng tÉ voorkomen. Daarbq Is uitgelegd dat
wlj gebtulk maken vàn onÍe bevoegdheid tot het toepassen van mondelinfre aanzegging (preventieve) 

-

$poedel5eítde bestuursdwlng en dot rÍt rlaarb{ genrrokte koetcn op de ovórtreOer(s) voihaald gran worden. U gaf
r|n dat allemral tê begrlJpen €il tc wete{r hoe dat wettelljk gerlen In elkaar zit en u heeft aangege ven te weten dat
dc kostcn op de oveftreder(s) verhaald worden. U zag aí vrn het gebruik van de teÍmljn om hh í<harblljkelf ke gevrár
voor overtÍedlng te voorkomen waardoot het klaarblijkelÍjke gevaar zlc.h op eeer korte termljn zou openUar-en, 

-
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Na deze verklàrlng van u ls er mondellng preventieve spoodeisende bertuursdwàng aangezegd en ls de procedure ln
gang gezet,6elet op do ernrt van de sltuatle en her klaarblijkelljke gevaar wat zlch op zeeÍ kone terrnlJn zou
openbaren, markte naàr onze menfng diíect optÍÊden noodzakelljk,
ln prlnclpe kan bustuurudwung alleen worden ultgeoefund wanneeÍ 0r daadwerkel{k sprake ls van een (begln van)
overtreding. Het ls echter valte rechtspraok dat wanncer sprakc It van'een klaarblijkel[k g*vàar vàn een op xeer
korte termijn te verwachten ovemredlng vàn €en concÍeet bÍJ oÍ krachtens de wet gesteld voorschrlít' dít voldoende
grond lr vooÍ ten prev€ntleve bsrruurudwangbeschlkklng, Darrvan wrs Ín deze sltUatle spÍàke,

OveÍrede.(s)
In htt geval van e en wonlngontrulmlng ls degene dle opdtacht gceft tot de ontÍulÍnlng en dlarmee ervoor zorgt dat
de Inboedel lllegaal op het openbaar gcbied komt te stàdn de ovenreder (ABRS 7 novembêr 2001, AB 2002, 177,
G$r. 2002, 1 157 , nt.6), De opdÍachtgever lr degene dle de illegale tltuatie had kunnen vooíkomen en oí ongedaan
kan maken, Alngerlen er door u opdracht ls gegcven tot ontÍulmlng, on u nàaí êlgen z0ggcn handelde namens de
naamlozc vennootschap SNS Bank N,V, merken wil u beíde n àan aft ovenreders, Dit mede gelet op het felt dat u het
op dat moment ln uw macht had de ovenredlng te vooÍkómen en er bewust voorgekozert heeft in ttrijd mÉt het
w€tt€lljk voorschrlít te handelen dànwelte gaan handelen,
Nu u ols opdrachtgever von de huisontruimlnO, als ovenreder wordt aangernerkt, btnt u, gelct ap artíkel 5:25
Àlgemene wet bestuuísrecht (Awb), de kosten verbonden oan de toepasslng van bestuursdwang verschuldlgd.
Gelet op het voorgaende rullen wiJ rle SNS Bank l,t.V. ah overtreder een soortgeliike beschikklng doen toekomen,

WetrelUke grondsÍag
Anlkel 2il0 van de Alggmêne PlaàtÍolijke Verordcnlng 20 t 4 bepaald het volgende:
AÁlkeUIIOJn0oïsÍpeo-aD-pfu ÀtrdeJacs

l .  Het ls verboden de weg of een weggedeette anders te gebrulken dan overeenkomstlg de publieke functle
daarvan. indien:

o. he t gebrutk rchade toebrengt oí kan toebrengen ààÍr r,te weg, de bruikboarheicJ van de weg
belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmorÍng vormt oÍ kan vorÍnen vooí het beheet of
onderhoud van de weg; of

b. het gebrulk niet voldoet aan rodeÍ[ke eisen van wêlstànd.

Het plaarsen vàn de roerrnde goerleren o5: of aan de openbere weg, levert er!f i overtredlng op vàn orríkel 2110lld I
sub I van de Algernenc Plaatseli jt<e Verordenlng 2014 van de gemeertte Slnt-OedenÍódo.
Tcr plaatsc it êen opnàÍïle g*daan van de hoeveelheid goederen danweltàken welke bij de ontrulmlng rouden
vÍUkornen. Gelet op de enorme hoeveelheic! en dlverultcit aan goederen danwel raken welke zouden vri jkomen was
ht( nreer ddn à!nngmelljk dat er, door hat Írlaà*en van deze goedsren danwel taken aan of op de openbare weg,
eon klaarbli jkeli jk gevaar zlch op zeer korte tcrmljn rou openbaren.

Volledlghe ídshalve wfzen w[ u erop dat het college nooit een vergunnlng :ou verlenen voor het plaalsen van de
roeronde zeken op oÍ aan de openbare wê0, ter besc.herming van de openlrare rrtde en vcll lgheid ep of aan de we$.
Kortom, legallsering is nlet mogell jk,

Preven(ieve spoede tíende bestuuísdwa ng
Deze beschlkklng ls êen schriítell jke bevestíglng van hetgeen eerder op 2gJanuari 20l5 omstÍeeks 11.45 uurdoor
mèvrouw T- Gruberr-van don Hoek monrleling aan u it aangercgd. zowel In uw hoedanlgheld van handeÍend
gerechtsdcurwaàrder, ols van gemrchtigde van de SNS Eank N,V.

Wlj hebben de ovenreding op dondcrdag 29 januari 2015 un vri j<lag 30 jartrrari 201 5 voorkome tt door ntlddcl van
tOepAsfing van spoetjeisgnde treltuurstlwarrg in cle zln vnn het ÍneevoerÊn êrt opsluan van goederen als bedoeld In
anikcl 5;2b Algcrnene wet besturríirechr, Dn trevoegcJheld van rJc toepaÉslng bcstuursdwang is neergelegd ln anikel
125 van de Gerrreentewct juncto artlkel 5,?1 e,v. von de Algemene wet bestuuísÍÍJCht,
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Vanwege d_e,spoedeÍsendhald 15 tÊÍstond bestuursdwang toegepast, Derhalve bevestlgen wtj u dtt beslulr op grond
van artlkel5:31 van de Algemene weÍ bertuursrecht en hïeft tigeen vooraígaande tatt-ontvJngen.
Nadrukkelíil brengen wiJ nogmaals onder uw randacht, dat de 

-kosten 
aie ,,ii; neuuen gemaakfen nog ffioeten

maken en dle vetbonden zf n aan de toepasilng vàn de bestuur$dwang óp giond van irtiket s;ZS Afgómenewet
bestuursrecht op u zullen worden verhaald,

Afwcalng
Op basls van het vorenslaande zlin wij van menlng,dat wf b|1 de voorberel<llng van deze beschlkkíng onr op
roÍgvutdlíJe wlJze hebben kunnen biseÍen op de ielevantê en betend zÍjnde fÀlten en belingen, op-grond van de
.!yl!lpSt:*!tspra.ok:lJn wlJ, bohoudenr bljronrlere omsrandlghedon, niát cnkel bevoegd mrir retft tÁ de regelverplicht tot h$ndháviÍlg over te gaàn,

Tegenover uw (financldile) belang, stran de belange.n dlr.gedlend rtjn blj handhavlng van de van roeparslng z[nderecht;no.rmen De gegronde vrees dat een ovenràdtng klírrblljkelljÉ doór of nameníu zal worden gipleegó tJst de
techtszekerheid aan en ):ou ertoe lelden dat tle met dà wet- enregelgevlng beoogde doelen onvoláocndo'worden
beschermd, Bovendlen moe? worden voorkomen dat er ongewerite precàdenrwerking optreeclt. Op grond hlervan
zln wij van oordce I dàt het algemeen belang cJienr te prevaleren bovcn het indivicJuelíbelang. Na aíríegtng van rlle
relcvantrl tlelangcn ls on5 v.qoÍts niet gcbfekcn clat er concrÈet richt ls op legalisering van rle JvertreOirrf of?at er
an(Jele bijrondere ornstandíghoden beslran die ons van handhavencJ oprrr.clorr moóten doen aftlen. Ee-n ontruÍmlng
ls geen bijróndere omstundlgheid.

De kosten van de ultvoerlng van de bestuursdwang, lnhoudende het {doen} aÍvoeren en/of (doen) ops}aan van de
gocdercn etr stoffen, alsmede <Je kosten voor bewJrlng vrn <ie ooedcren ert sroÍfcn voor e€n període van ntaxlmaal
l3 weken. zu!lt:rr wÍJ op grond van anikel 5l2s AlgemeÁe wet beltuursrecht op u als overtrecJer verholen,

Dit geschrlít {!ir;p1 u te beschouwen als de opschrlflrt€tling vàn het besíult tot toÊpàsslng van be.rtuurs<twang als
bedocld in rrtikel 5:3 t, rweede lid, van de Algemene wet bettuuísrecht.

Egrrvaar
Blnnen ter wr!l 'rr)rr nà verlenddatum van dete brief kunt u op gronrJ van rje Álgenlans wet bcstuuÍsrecht een
berwarrrschriít Uij oÍls lÍtdi(ilcn tegen de tOelrdsslng van l)esruuÍ5dwurrg, Mccr lnÍormatle hierover vlndt u In de
bljrag e.

Oni gJ 1g'k,'r '  valr t$ zÍin dar dh besluit u bcreikr, wordt dere zowcl via aange trkrncíc .rls per gewone po.st verzonden.

Ho.rgaclttr:nít, . 
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volgens de Algemene wet bestuursrecht

Wtj w[zen u op de mogelljkheld om tegen het hlerboven genoeÍrde besluít op grond van dc Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bezwaar te maken, door biJ het besluursorgaan dat de berllsslng heeft gcnome n (het college
van butgerneesler en wethouders of de burgemoerter) een gemotlveerd betwaarschrlft ln te dlenen. De termïn vooÍ
het Indlenen vnn eËn bcrwaarsclrrlft bedraagt 6 weken (an, e:z Awh) ingaunde de dag volgend op de venenddatum
van de:rc brieí (art,6:8 lid 1 Awb),

Het bea,.raaÍrchrlft rnoet ingevolge artlkel 615 vàn de Awtl In elk geval bcvatten;
" naàm en Êdret vàn degene die het bearaur Indientt
" dagtekening;
- omschriJving van het beslult waàrtegen hct beewaar ls gerichti
- de gronden van hot betwaar.

Ffet indlenen van berwaar rchorst de werking van ons beslult nlet. Het kan zijn dat u van menlng bent dat hlerdoor
een onaenveardbaÍe sítuàtle ont$tàat, die lo spoedelsend ls dat op korte rermiJn een voorlopige voorzienlng moct
worden getÍoífcn. In dat gevaí kunt u de Voozleningenrechter van rcchtbank Oost-Brabant, tectoí BeJtuunrecht.
Postbus 90t 25, 5200 MA, re 's.Henogenbosch, schrlfr*trjk veruoekon een voorloplge voorzle ning to trefÍen (art. 8:81
Awb).

Hiervorrt wor cjt ee n griíÍie recht geheven viln € 167,00* voor natuurlljke personen en € 331,00. voor rechtspersonen,
8lj het veruoek om voorlopigc voónlenlng moet een kople worden meegezonden van het bezwaarschrlft drt blJ onr
collegc h ingedlend.
Een ver:ock om fen voorlopÍge voorzlenin0 moet àan dezclfde eben voldoen als een beapaarschrlft en alsmede een
àrgumentètle bevàttcn wëarom de tussenkomst van de Voonleningenrechter wordt gevraagr!.

{ t i l t leÍ m.l.v, I januarl 201 5
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