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Crcachte haer/rnevrouw,

Op 29 JànuaÍl 2015, omstreeks I I,45 uur, ls op het adres 't Àchterom 9 êh 9A te Slrtt-Oedenrode. door onze
toezlchthoudcr, mevÍouw ï, Gruben-van den Hoek mondeling prevenlleve Spoedelsundc bestuursdwang
aangezegd. Zf ls door Burqemeceter en Wcthouders van de gemeente Slnt-Oedenrode aangewezen aÍr
toerlchthouder alr bedoeld ln artikel 5:11 Algemene wet bestuuÍsrecht.

ConstateÍing
ln de ochtcnd van 2gJanuarl 2O15 zljn wlJ telefonlsch benaderd dat b[ de ontrutmlng van bovengenoemdo adlessen
.lte roêÍêncfc zaken op oÍ aan de oponbare wÊg geplàaist z.ouden wórdên dooí of namens de getech(ideurwaërd€Í,
Op dat moment zln twee roèzlchthóudert van de gemeente, de heer T,W, Craane en de heer J,F,M. Vlemmlnx, ter
plaatst gegran, Daar hebben z[ gesptoken rnet de heer R,C,M, TreÍÍets van Jongejan WÍrseborn
GeÍechtsdeurwaar<lers die mngaÍ op te treden alr gemachtlgdo van de SNS Eank N.V. tn de ontÍulrnlng van eerdtr
genotmdc adrcrsen.

Aan de toezlchthouders van de gemeente heeÍt de hecr Treífers verklaard de roerende goederen op of lan dc
openborê weg re zuÍlen plaatseri, Dààrop ls er telcíonlsch contact opgenornen met MevÍouw ï, Gruben- van den
Hock Z[ hecÍt nogmaals telefonísclr bevestigd gekregen van de heEr ïreífers dat de zaken dÍe vrij zoudcn komen blj
de ontrulmtng op of aan dc oÊenbare weg geplaarst zouden worden. De straatnaam dle daarbf genoernd weíd door
de hcer TrcÍferi war dc Ollandseweg. De Otlandseweg alsrnede de gtlaat't Achterom zÍjn wegen als hetgeen In
àrtlkel l, aeí5te lld, oncler tl van dÈ Wegenverkcerswet dààronder wordt verstaan. Waardoot dlt dlrect de
brulkbaarheld van de weg(en) zou kunnen belemrneren, clanweÍ sthade aou kunnen v€roor.aken aan de wcg(en),
hetgeen fn trÍlJd ls mu artlkel 2:1 0 van de Algemene Plaatselljke Veroldenlng 2014 von onze gcrn€€Íïte,

Do hoar Treffarr verklaarde beretd te zljn de zaken lrr contàíneís te plaatsen als de gemeenlc deze beschlkbaar zou
Stcllen en tou laten plaàlren, Mëvíouw 'l', Gruben- van den Hoek heeft de heer TreÍÍeri aàngegeven dat dc aemeente
genOodtrakt ll om bU daadweÍkel|ke plaarÍng vart Íocrende goederen op oíaan de opcnbare weg, bestuursdwang.
toe ie p*ien. daar dlt bg wettelgk vooÍschrlft verboclen ls. Mevrouw ï, Gruben- van den Hoek heeft hem gevraagd of
h$ nog gebruik wllde rnrken vàn een kone termljn om het klaarblijkellJke gévàrr vooÍ overtedlng te voorkomen,
Daarb{ lr ultgelegd drt wq gebrutk maken yan onze bevoegdheld tot het toepasstn van mondellngc aanzeggtng
{preventfeve)spoedelsende bestuursdwang en dar de daarbtj gemaakte kosten op de overtÍede(s) verhaald gaan
worden, De hcer ïreíÍers gaf aan dàt álteínàal te begr[pen en te wqten hoe dat wêttelf k gerten ln elkaar zlt en heeft
NangeEeven r€ weten dat de kostan op de overtredor(s) verhaald worden. H[ zag af van het gebrulk van de te rmljn
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om het klaarbllJkellJke gevààr voor overtredlng te voorkomrn waardoor het klaarblljkel[ke gevaar zlch op zeer korte
term[n zou openbrren, Na dete verklarlng tt cr mondrling p/eventleve rpoedelsende bestuursdwang ranguegd cn
ls de procedure In gang geect. Gelet op de ernst van de slturtle en het klaarbliJketfke gevaar wat zlch op zeer korte
termfln zou openbaren, maakte nàar onze menhg dlrect optíeden noodzakeliJk.
In ptincipc krn bestuurrdwsng alleen worden ultgcoefend wanneof er dardwerkelfk sprake ls van een {bcaln van)
ovtnredlnE, Hct Is cchter vasË rechtspraak dat wanneeruprake i5 vàn 'een kfaarblUkcfUk gevààr vrn ccn op zeor
korte termfln te vcnrrchten ovenredlng vàn een con(í€et blj of knchtens de wet gerteld voorschrlíï' dlt voldoende
Erond ls voor eeï preve ntleve bertuursdwangbeschlkking. Daervan was ln deze rítuetl€ sprake,

OYsítreder(s)
ln het goval van een woningontruiming ls degene dÍe opdncht geeft tot de ontrulmlng en daarmee €rvooÍ zoÍgt dat
delnboedel l l legaalophetopenbaargebledltomttestaàndeovenÍeder(AEBSTnovember2o0't, A82002,177,
Gcrt.200Z 7157, nr, 6), De opdrachtgever ls deEene die de lllegale gituaUe hrd kunnen voorkornen en oÍongedaan
km maken. Arngerlen ef door de heer R,C.M. Tiofíer$ vNn Jong€Jàn Wlcseborn Gerechtrdeun,rarrdelr opdracht ir
gegêvÊn tot ontrulmlng, en deee naar elgen zêggen handelde námen; de nóamloze vennoots(hàp SNS Bank N.V.
merken wiJ u belden aan als overtreders. DIt mede gelet op het íeit dat de heer R,C.M, TreÍíers her op dat Ínoment ln
rlJn mrcht hrd de overtredlng te voorkoilen en er bewust voor gekozen heefr ln stíljd met het wenelfk vooÍtchÍlft
tc handolen danwrlte gaàn han<Íclen.
Nu u als opdrachtgevcr van cle huisontrulmlng, als ovenreder wordt aangernerkt, b€nt u, ge{et op aÉlkol 5125
AÍgemene wet bertuuísrecht (Awb), de kosten verbonden áan de toepasslng van bestuursdwóng verschuldlgd,
Gelet op het voorgaande zullen w! de herr R.C.M. Treffers van JongeJan Wlsseborn Gerechtsdeutwaatderr al,
overtroder eên soortgëlilke beschlkklng doan toekomÊn,

l,yenslljke grondslag
AÍtlkel2il0 van de Atgemenê Pla6t5êlÍ,ke Verordening 2014 bepaald het volgender
Arll!Ê121 QJoorWeroen.orurí aa n de wjg

l. Het ir verboden rJe weg of een wegge<Je elte anders te gebrulken dan overeenkomttÍg de publleke functle
dààrvln, lndlen:

à. het gubruik schade toebrengt of kan toebrengen aan cle weg, de bruikbaarheld van de wcg
balámmert of kan belemmeien, tJan wel een helemrnering vormt of kan voÍmen voor het beheer oí
oncjerhoud vàrr de weg; oÍ

b. het gebruik nict voldoet aan redelIke elsen van welstand.

Het ptartSe n vàn de roeÍe nde goeclelen op oí aan <lc openbatc weg, leveft con ovenr€ding op vàn artlkel 2;10 lld 1
sub r van de Algemene PÍaatrelljke Verordening 2014 van de gerneent€ Slnt.Oedenrode.
Tcr plaatre ls eán opname gedain van de hoevcelheid ooedere n danwcl zaken welke bU de ontruÍmlng zouden
vdjkomen.6elct of de enoime hoeveelheid cn dlverslteit aan goederen danwcl zrken welke zoude n vr$komen was
het mecr dan aannemelljk dat er, door hat plàatJcn van dezc Aoederen dlnwcl zaken aan of op de openbare weg,
cen ltlmrblijkelíJk gcvaar zich op zeer kofte termljn zou openbrren.

VOlledtghetdShalve Wljzen wlJ u efqp dóI hct College noolt een vergunnlng zou verfenen vooí het píààtsen vrn de
roerendq rakcn op oí lan dc openbate weg, ter tlÀschermlng vrn de opcnbare orde en veitlgheld op oÍ aln de weg.
Kortom, leoalirerlng is nlet mogeluk.

Píêv€ntlcve rpoedelsende tlestuursdwang
Dezc berhlkklng lr aon rchrlftelUke bevestlglng van lretgeen ecrder op 29Januatl 2015 omstreeks I1.45 uur door
mèvrouwT. Grubtn-van den Hoek mondclíng ls aangezegd arn de heer H,CM. Troffets, zowel In zfin hoedsnlgheld
vnn handelend gerechtsdeurwaardor, als van gemachtigde van de 5NS Eank N,V,

W|J hebben de ovrlrtredlng op rJonderdag 29 jonuari 2015 en vrljdag 30 januarl 201 5 voorkome n door mlddelvan
toepasslng van spoeclelseirde bestuursdwang in de ztn van het meevoeren en opshsn van goederen als bedoeld In
artiket5:2Ó Atgemene wet bestuurre(hl D0 

-bevoegdheid 
van dc toeprs:lng bertuursdwang ls neergele gd In artiket

t25vàn de Gcrneentewet juncto artikel 5,2t e.v, van dc Algëmene wet bestuursrechr.
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Vanwcae despoedelsendheid is terstond bestuursdwang toègêpast. Derhalve bevestlgen wf u dit bestult op grond
van aÉlkel 551 vln de Algemene wet bestuursíe(ht en heeÍt u gean vooraígrande lasíontvangen,
Nadrukkelfk bÍÊngen wiJ nogmaals onder uw aandacht, dat de 

-kostcn 
dle wf he Uben gemaakien nog moËten

mlken cn dlc vcrbonden zfn ern da toe passÍng van dc bestuursdwang op giond van irtlkel 5125 Algemenc wct
bcgtuursracht op u rutlen worden verhaald.

Afrrcgfng
Op brslr vrn het vorenstailnde zrJn wf van m€nlng, dat wlj bl| de vooÍbereldlng van deze beJchikklng ons op
zorgvljldige w[ze hetrben kunnen baseren op de relevante en bekend zijnde felten en belangen. Op grond van ds
huldlge rcchtspraok zljn wg, behoudens blzortdere omstandlqheden, nlet enkel bcvoegd maar zelís in dc regel
verpllcht tot handhavlng oveí te gaan.

Tegenovet uw (flnanclële) belang, siàan de belangen dle gedlend zfn b[ hrndhavlng van de van toepasslng z.f nde
rechtrnormen. De gegronde vÍeei dat een ovêrtredlng klaarbllJkelf k door oí narnenÍ u zal worden gepleegd tast de
rcchtszekcrheíd aan en zou eÍtoe lelden dat de mct de wet' en regelgevlng beoogde doolen onvoldoende worden
bcschermd. Bovendlen rnoet worden voorkomen dat er ongewenste precedentweÍklng optreedt, op grond hlervan
z[n wlj ván oordeel dàt hêt olgemeen belang dleht tê prevalereil boven het lnclividuelc belang. N: aÍweglng vrn llle
rclevanto belangen ls ont voons nlet geblekcn dat er concreet zlcht Is op tegallserlng van de overtredlng of dat er
rndeÍe b{zondere ornstandlghedcn bcstaan dle ons van handhrvend optreden moetttn doen aÍzlen. Een ontruÍmlng
lr gcen blJronderc ornsta ndlgheld,

De kosten van de uitvoerlng van de bestuursdwang, inhoudende het (docn) rfuoeten en/oÍ (doen) opslaan van de .
goedcten eo stoííen, alrmede cle kosten voor bewarlng van dc Aoederen en stoffen voor eqn perlode van mlrlmaal
1 3 wekcn, eullen w'rj op grond van artikel 5;25 Algemene wet bestuuÍÍrecht op u als overtredeÍ verha len.

Dlt geichÍtít dlenl u te bcschouwert rls dc opschÍlírrtelllng van hct besluit tot toentSslng van bestuursdwang als
bcdoeld In àrtlkef 5i31, twecde lÍd. van de Àlgernene wet btstuursre<ht.

Bea^rltr
Blnncn zes weken nr verzcnddatum vàn dcze brleí kunl u op grond van de Algernene \ileï bÈttuursíe(ht een
bel'vaerschrift b|J ons lndtenen regen de toeparslng v0n bcatuuírdwong. Meet loíormatlê hlerover vlndt u In de
blJ|oge,

Om ef ze kervan tu rijn dat dir besluÍt u berelkt, wo/dt deze rowclvla aángetekendt als per gcwone pqst v€rronden,

Hoogrchtcnd,

I t
t / '

cn wethoudcrs vln Slnt-Oedenrode,
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volgens de Algemene wet bestuursrecht

WJ wlizen u op de mogcl[kheld om tegen het hlerboven genoernde berluit op grond van de Algemene wet
bertuursrccht (Awb) bcrwaar te maken, door btJ het bestuuíÍorgaan dat de besllrsing heeft genomcn (hot coflegc
van burgemeeslÊr en wethouders of de burgemeester) een gemotlveerd bearraarschrift In te dlenen. oe termljn voor
het Indlencn van êen bealaarschrift bëdreagt ó weken (àn, ó:7 Awb) íngsande de dag volgend op de verzenddrtum
vrn derc brlef (an. ó18 lld 1 Awb).

llet betwaarschÍlft Ínoet lngrvolg6 anlkct 6:5 van de Awb In elk geval bcvatten:
. nlam en idrer van degenc dle het bezwaar Indlant;
. dagtekenlng;
- omrchrljvlng van het beslult waàneg€n het be an'aar lr gerlchq
" de gronden vàn hct berwaar,

l'let lndlenen van bezwaor rchorst do werklng van onr beslult nlet, Het kan zf n dat u vart menlng bent dat hlerdoor
GÊn onàtnvààrdbare sltuatle ontstrr! die ro spoedelsend ls dàt op korte termiJn een voorloplge voorzlenlng moet
worden getÍóffen, In dat geval kunt u de Voorzlenlngenrechter van techtbank Oost-0rabrnt, sectoÍ EettuuÍsrecht,
Postbur 90125, 5200 MA, ta's.Hcrtogenborch, schrÍftelijk verzoeken een voorloplge voorzlenlng te treffen (àrt. 8;8ï
Awb).

HÍervoor wordr een grlffler€cht geheven van € 167,00r voor natuurllJkê personen en € 331,00' voor rechtspeltonen,
B[ het verzoek om voorlopige voozlening moet een kople worden meegezonden van het beavaarchrlÍt dat blJ ons
college ls Ingodiend,
[tn verzoek om een voorlopíge voonienlng moet aan dcrelÍda elsen voldoen als een ben',raarschrift en rlsmede een
argumentatle bevatten wdRrom de tuJsenk<lm:t vón de Voorzlenlngcnre<htcr wordt gevràágd.

r tarlef m.l.v. I JanuàÍl 2015
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