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Geachte heet TreÍÍerr,

Op 29 Jrnuarl 2015, om:trcek 1 I ,45 uur, ls op hct adres 't Achterëm 9 en gA te Sint-Oedenrode, door ontre
ioezichthouder, mevrouw T. Gruben-van den Hoek aan u mondellng preventleve spoedelsende besluursdwang
aangeregd. Zij b door Burgomeertor an Wethouderi van de ge mcenre 5lnt"Oedenrodc aangewezen als
toc.rlchthouder ab bedoe[d ln anlkel 5;1 | Algemene wet bestuursrecht.

ConÍtaterfng
In dÊ ochteqd van 29 Januarl 201 5 zijn wij telefonlsch door u bcnaderd drt bij de ontruiming van bovengenoemde
adrtslen door u oÍ nornens u alle ÍóêÍond€ zakrn op oíean de opentrare w€g gepltàtst touden worden. Op drt
mornent zfn rwce roerichthouders van de gemcente, de heer T.W, Craane en de heer J,F,M. Vlemminx. ter plaatse
gegasn, Drar hebben zÍJ rnet u gerproken. U gaf aan op te treden als gemachtlgde van de SNS Bank N.V. ln de
ontrulmlng von eerder genoemde adressen,

Aan d€ toerlchthOuders van de gemeenlÊ heeít u verklaard dat u <Je roer€nde goederen op of aan de openbare weg
glng plaatsen. Daarop ic rr telefonkch contact opgcnomen mot Mevrouw T, Gruben- van dcn Hoek, ZÍf heeft
rrcgmaals relefonlsch van u bevesrlgd gekregen dat de zaken dlc vrij zouden komen blj de ontrulmlng op of aan de
openbare wêg geplaatst zouden worden, Oe straàtnsam dle daarbij door u genoemd ls was de Olfandseweg. De
Ollandseweg alsmede de straàt 't Achterom zfn wegen als h€tgeen ln artlkel l, êërste lid, onder b van de
Wegtnverkaerswêt dáàÍónder wordt vêÍstaan. Waardoor dlt dlrect de brulkbaarheld van de weg(en) zou kunnen
bolenrmeren, denwel schade z.ou kunnen v€íoorzÀkÊn aan cJe weg(en), h€tgson lrl stÍijd ls met artlltel 2:I0 van dG
Algemene PlaaFelijke Verordening 2014 van onrê gemoÊnte.

U verklatrrle bereld t0 zf n de raken In conralners te ploatsen als de gemeen(e deze beschlkbaar zou $lollen €n zou
laten plààtsen. Mevrotlw ï. Gruben" van dcn Hoeh heeft u aèngegeven dat do gemoente genoodzaakt ls om bij
daadwerkelljke plaatslng van roerend€ goederen op oÍ aan de openbare weg, bestuuÍsdwang toÊ te pàtsen, darrdlt
bii wettelflk voorschrlft verboden is. Mevrouw T. Gruben- van den Hoek heeft u gevraagd of u nog gebrulk wtlde
maken van een kone terrrrljn om htt klaarblijkeÍUkc aevaar voor oveftíedlng te voorkomen. Daarblj ls uílgelegd dat
wU gebrulk maken van onze bêvoegdheid tot het tocpassen van mondelinge aanzegging (preventíeve)
tpoedelÍeÍWe bestuutsdwlng en dot de daarb{ gemaokte kóstcír op de óvaÍtreder(s) vorhaald gean worden. U gaf
aan dat allemaal te bêgrlJpen Êír tc weteÍr hoe daï wettelf k gerlen ln elkaar zit an u heeft aangegeven te weten dat
de kostcn op de overtreder(s) verhaald worden. U zag rÍ vrn het gebruik van de termljn om het kÍaarbllkeliJke gevrár
voor overtÍedlng te voorkomen waardoor het klaarblijkelÍJke qevaar zlc.h op zeer kone terÍnljn rou openbyen.
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Na deze verklarlng v,an u ls er mondellng preventleve spoedelrende bestuurrdwang aangezegd en ls de procodure In
gang gezet. 6elet op de ernst van de sltuatle en het klaarblijkelljke gevaar wat zlch op zeeí korte terrnl.f n zou
openbaren, maakte naàr onze menfng dlrect optÍeden noodrakelljk,
In prlnclpe kan bestuurrdwung alleen worden ultgeoefend wanneeÍ ol daadwerkel{k sprake ls van een (begln van)
overtÍeding. Het ls xhter varte rechtspraak dat wanncer sprake It van 'een klaarbljkeÍljk 00vaàr vtn een op reer
kone termijn to v$rwàchten ovenredlng vàn een (oncíeet blj oÍ krachtens de wet gerteld voorschtlít' dit voldoende
grond lr vooÍ een preventlcve bertuurgdwangbe+chlkklng, Daarvrn wrr ln dere sÍtuatle sDÍàke.

Overtreder(s)
Ín het geval vàn een wonlngontfulmlng ls degene dle opdtacht gecft tot de ontÍulÍnlng en drarmee èívoor zoÍgt drt
de Inboedel Illegaal op het ope nbaar gebied komt te rtaan de ovcrtreder (ABRS 7 november 2001, AB 2002,177,
Gest.20O!, 7157,nr.6), De opdrachtgever lr dcgene dle de tllegale rltuatie had kunnen vooÍkomen en of ongedaan
lan maken, Aangezlen er tJoor u opdracht ls gegcven tot ontÍulÍ'Íïlng, en u naar elgen zoqgen handeÍde nàmens de
naamloze vennobtschap SNS Bank N.V. morken wil u belde n aan eft ovenred€Í5, Dit mede gelet op het felt dat u het
op dat moment ln uw mac.ht had de ovenredlng te vooÍkomen en er bewust voorgekozen heeft in strijd met het
w€rtolljk voorschrlít te handelen clanwelte gaàn handelen,
Nu u alr opdrachtgever van de huisontruimlng, als ovenrecjer wordt aàngernerkt, bent u, gelet op aÍtÍkel 5í25
Àlgemenc wet b€rtutrírrecht (Awb), de kosten verbonden aan de toepasslng van bqstuursdwang verschuldlgd.
Gelet op het voorgaande rullen wij <le SNS Bank ru.V. afs ovenreder een soortgelijke beschikking doen toekomert.

WettelÍJke grondslag
Aftlket 2ll0 van de Algernene PlaaBdijke Verordenlng 20.| 4 bepaald het volgen<le:
AÍIkelJ[OJasnÍsrpeÍ]-ep.pfu r.ÍrdsJfl c,s

l. He( ls verboden de weg of een weggedeelte anderu te gcbrulken drn overeenkomstlg de publlcke functle
ditàívrÏ1. indien:

.r. hrt gebrulk schrde tóêbrengt oÍ kan toebrengen ààír rle weg, de bruikbaarheid van de weg
belemmen of kan belemmeren, dan we I een belemmcrlng votmt oÍ kan vorÍnen vooí her beheer of
onderhoud van de wcg; of

b, het gebrulk niet voldoet aan rodel[ke eisen van wclrtand.

Het plaatsen van de roerende goe<Ieren op of aan de opcnbare weg, leven etn overtredlng op vàn orrlkel 2110lld I
sub I van de Algemene Plartsclljke Verordenlng 2014 van de gemeenre Slnt.Oedenrode.
Tcr plaatsc is êen opnarïle gedaan van de hoeveelheid goederen danwel l.àken weikê bij de ontrulming zouden
víUliomen. Gelet op de enoirne hoeveelheid en dlveÍ$lteit aan goederen danwel zaken welks zouden vr{.komen was
hti nreer d{n nDnnemelljk dàt €Í, door het plaatsen vrn deze góedsren danwel t*knn aan of op de opcnbare weg,
earr klaarblïjkelijk gevaar zlch op zeer korre termljn Ëou openbaren.

Volledlgheirlshalve wlzen w{ u erop dat het college nooit een vergunnlng Íou verlenen voof het plaalsen van de
roerenjc ztken op of ian de openbare wtg. ter bàscherming van de openbare orde e n vclltgheid op of aan deweg.
Kortom, legallsering is nlct mogêlUk,

Preventieve spoede tronde bestuursdwu ng
DezebëschÍkklnglseenschri í tel l jkebevestíglngvanhetgeeneerderopl9januari20t5ornstÍeeks I1.45uuídoor
mcvrotrw T. Gru6en."an dcn Hoek monrleling aan u it aanger*gd, zowel ln uw hoedanlgheld van hrndelend
gerechudcurwaarder, ols van gernachtÍgde van de SNS Bank N,V.

Wlj hebben cje overtreding op dontlerdag 29 januari 2015 t n vrij<lag 30 jartrrari 2o l5 voorkome tt door rtlddcl van
toepasring van spoedeisrrnde bertuurudwtng in cte zln vÊn het meevosrer) êrt opsluan van goederen als bedoeld In
rrtikel S::ó Algrlrrrcne wet bestutrrÍrecht. Dê bevoegclheld van rjc toeparslng bestuursdwlng is neergelegd ln anikel
125 virn de 6crr]eentewrt Juncto artlkel 5.?l e.v. vËn de Àtgeme ne we t bestuuísÍe(ht,
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vanwege de,cpocdeÍscndhcld It teÍstond bestuu$dwong toegÊpait, Derhalve bevesrlgen wtj u dÍt besluh op grond
van artlkel5:31 van de Algemene wet bestuursrecht en hïeft í jeen vooraígaande lalt-ontvjngen.
Nadrukkeliik brengen wii nogmaals onder uw randacht, dat de-kosten aie dil neulen gemaati en nog moeten
maken en dle verbonden zljn eàn dc toepa3slng vàn de bestuur.tdwang op giond van ártiket s;25 f lgómene wet
bestuurlrecht op u zullen worden verhaald,

Afwcalng
Op bàrls vàn het vorsnslaande elin wij vàn rflenlng, dat wtl bI de voorbereldlng van dsze berchlkking onr op
eoÍgvuldlíJe wlJre hebben kunnen baseren op de ielevante en bekend zÍinde ídlren en belangen, op grond van dehuidlge rechtrprauk z{n wlJ, be houdens bljrónrtere omstandlghedon, niát enkel bevoegd ml-ar relg tí oe regelverplicht rot hindhavlflg over te gàan.

Tegenover uw (financlilte) brlang, staan de belangen dle.gedlend zf n blj han<thavlng van de van roeparslng ztJnde
rechtsnorm€n. De gegronde vrees dat een ovenrCdtng trliarblijkelft Ooór of nameníu zal worden gdpleegá tjst derechtszekerheid aan en rol, eÍtoe lelden dat dc mct dé wet- enregel.qcvlng beoogde doelen onvoldoendo worden
besche rmd. Bovenrllen moet worden voorkomen dat er ongeworf,tn prrcóde nrw-erkÍng optreecit. Op grond hlervan
zf rt wi; van oordee I dát het algemeen betang <jient te pruuiieren boven he,t indivicJuelíbetang. Na a'ííegtng van alle
reklvantrl t:elangen ls ons vooÍts niet gcblekcn rJat er concrÈet zicht ls op legaliseríng van de Jvcrtredirrf oidat eran{J€íe bijronderc omstandÍgheden bestaan die ong van hrndhavencJ optrcclÊrl ínoeten Aoen aftien, Èe"n ontrutmtng
Ir geen bijrónddre omstandlgheid.

D€ kosten van de ultvoerlng van de bestuursdwang, lnhoudende het {doen) afvoeren en/of (doên) opslaan van de
goedetcn eil stoffen, alsmede <Je koslen voor bewirlng vàn de goedcrcn en sroÍíen voor eÊn perlode van marlmaal
l3 w<lken, zrr!icr1 s71 op grond vàn anik6l 5*5 AlgemeÁe wet bestuur5Íecht op u ali oveÍtreder verlralen,

Oit gcschrlít t!ir;p1 u te beschouwen als de opschrlftstelllng van het besfult tot toepàs5lnq van bestuurs<Iwang afs
bedoeld in artrkel 5:31, rweede lid, van de Algemene wet bettuuÍsÍecht.

BÈ;JvaaÍ
Blnnen zes wetkr)rt nl vetzenddatum van deze brief kunt u op gíond van cje Álgenlêne wet bestuuísrecht esn
bezwarrrscltriÍt Uil orts ÍÍlcJi{.'r\en tegen de toeÍrdsslng van besruursc]wung, Mccrf llrformatle hieír)ver vlndr u ln de
bljÍase'

On: eí eeke r varr te zÍjn dar dh berluit u bereikr, wordr dere zowel via aàngèrrlkènctc als pcr gcwone po.ft verzonden.

Hu'r!áclttr:nrt, '
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volgens de Algemene wet bestuursrecht

WiJ wljzen u op de mogelljkheld om tegên het hletboven genoerrde besluit op grond van de Algemene wet
bestuursrecht {Awb) bezwaaÍ tc maken, door bil het besluursorgain dat dê bcslissinE heeft gcnomen {het colfege
van burgerneester en wethouders of de burgemoerter) een gemotiveerd beewaarschrlft ln te dlenen. Dc teÍm|Jn voor
het Indlenen van €Ën bcrwaarschrlft bedraagt ó weken (an. 6:z Awh) ingalnde de dag volgend op de venenddatum
van deze bricf (art,6:8 lid t Awb),

Het ben,raarschrÍfi moet ingevolge artlkel 6:5 vàn de Awb h etk geval bevatren:
" naàrÍl cn ldret van degene die het bezï\,ailr Indientt
" dagtekening;
- omschriJving van het beslult wàanegên hct bezwaar ls gerichtt
- de gronden van het berwaar.

Het indlenen van berwaar schorst de werking van onJ besluÍt nlet, Het kan zijn clat u van menlng bent dat hlerdoor
een onaanvaardbare sltuatlc ont$tàat, die lo spoedelrend ls dat op korÍe terrniJn een voorlopige voorzienlng moet
worden getroífen, In dat geval kunt u de Voozleningenrechter van rechtbank Oost-Brabant, Sector Besluursrecht,
Poítbus 90I ?5, S200 MA, re 's.Henogenbosch, schílftfiti jk verroekon een voorloplge voonle nlng te treffen (an, 8:81
Awb).

Hiervorrr wordt een grifÍierecht geheven van € 167,00* voor natuurlljke personen en € 331,00f voor rechtspeÍsónen'
8lj het veruock om voorlopige voonlenlng moet een kople worden meegezonden van het berwaarschrlft dlt blJ onr
collego lr ingediand.
€en verrock onr fen voorloplge voorzlening moet àan dezolíde ekcn voldoen als een beanaarschrlft en alsmede een
rrgumentatle bevàtten waórom dc tussenkomst van de Voonleningenrechtet woídt gevraágd.

r tatlef m.l.v. I Januarl 2015
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