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Crcachte hee r/ mevrouw,

Op 29 Januarl 2015, omstreekS I I,45 uur, ls op het adres 't Àchterom 9,en 9A te Slnt-Oedenrode. door onze
toerlchthouder, mevrouw T. Gruben-van den Hoek mondeling preventieve spoedelsende bestuursdwanE
aangezegd. Z{ ls door Burgemeester en Wethoudeís van de gemeente Slnt-Oedenrode aangewezen alr
toczlchthouder als bedoeld ln artikel 5:t I Algemene wet begtuursrecht.

Constatering
tn de ochtend van 2gJanuarl 201 5 uljn wlj telefonlsch benaderd dat bf deontrulmlng van bovengenoemdeadressen
.lle ÍoeÍêncfe zaken op oÍaan de oprrnbare weg geplaatst z.ouden wótden door of namens de getechtrdeurwaarder,
Op det moment z[n twee roezlchthóudoíÍ van de gemeente, de heer T.W, Craane en de heer J.F,M. Vlemmlnr, ter
plaatse gegran, Daar hobben zf gesproken met cle heer R.C,M, Treífets van Jongejan Wlsseborn
Gerechtideunvaarders die rangaÍ op te rreden als gemachttgde van de SNS Eank N,V. In de ontrulrnlng van eetder
genoemde adÍetsen.

Aan de toeztchthouders van <le gcmeente haeÍt de heor Treffers verklaard de roerende goederen op of ran de
opentlarÊ weg re zullen plaatseri, Dàarop ls er teleíonlsch contact opgenomen met MevÍouw T, Gruben- van den
Hoek, Z|J heeít nogmaafs telefonísch bevestigd gekregen van de heer ïrefferr dat de zaken dte vríJ zoudcn komen bij
de ontrulmtng op oí aan de openbare weg gsplàatst zouden worden. De straatnaam díe daarblj genoemd werd doqt
de heer TroÍfers was dc Ollandseweg, De Otlandseweg dsrrrede de sttaat 't Achterom ziJn wegen als hetgeen ln
ar'tfkel l, eëíste lld, onder b van de Wegenverkcerswet daàronder wordt vêíslaan. Waardoot dit direct de
brulkbaarheid van de weo(en) zou kunnen belemmeren, danweÍ schade zou kunnen verooaaken aan de weg(en),
hetgeen In rtrfd I3 mer rnlk€l 2:10 van de Algemene Plàarsêl|jks Vorordenlng 2014 v{rn onze gom€ente,

Dc heer Trcffcrr verklaarda bereld te zljn <Íe zaken lrr contaÍners te plaatsen alr rle gemetnte deze beschlkbaar zou
ttellen en rou laten plaatren, Mevrouw'l', 6ruben- van den Hoek heeft de heer Íreffeff aàngegeven dat dc aemeente
genoqdlàakt lS om bf daadweÍkeluke plaatstng van íoerende goederen op oí aan de oponbare weg, bestuursdwang_
ioe te pessen, daar dii brJ wcttettjk vooÍschÍIft verboden ls. Mevrouw T, Gruben- van den Hoek heeft hem gevraagd of
hg nog gebruik wllde rnrken vàn een korte term$n om het klaorbtijkelljke gdvàrr vooÍ overlredlng te voorkomen,
Daarbfl lr ultgefegd dat wy gebrulk maken van onz€. bevoegdheld tot het toepàsstn van mondellnge aanzegglng
{preventleve) spoedelr€nde bestuursdwang en dat de daarbtj gemaakte kosten op de ovenrede(s) verhaald gaan -
worden. De heor ïieÍferÍ gaf aan dat allemaal te begrljpen eil te wqtên hoe dat wettelljk geelen ln e lkaar zlt en heeft
aangege,ven r€ we tèn dat de kostrl n op de overtredet(s) verhaald worden. H[ zag af van het gebrulk van de termf n
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om het klaarblflkellJke gevàÈÍ voor overtredlng te voorkomen waardoor het klaarblljkellJke gcvaar zlch op zeer korte
t€Ím|Jn zou openbaren. Na de{e verklarlng ls er mondeling pÍeventl€ve rpoedetsende bestuursdwang ranguegd on
ls de procedure In gang geret. Gelet op de ernsr van de struàrle en het klaarblijkel{ke gcvoar wat zlch op zeer korte
termljn zou openbaren. rnaakte naar onzc menlng dlrect optíeden noodzakeliJk.
fn prlncipe kan bestuurrdwang alleen worden ultgcoefend wanneef er daadwerkellJk sprake ls van een (bcgln van)
ovenredlng, Het Is echter vaíte íechtspÍaak dat wanneer sprake it vdn 'een klaarbl[kcfljk gevààr vrn cen op zeor
kortc termfln te vorwechttn ovenredlng vi]n een concreet blj of kraChtens de wet gerteÍd voorschrllï' dlt Voldoende
grond ls voor een preventleve bertuursdwangberchlkking. Darrvan was In deze sltuatle sprake,

Ovenreder(s)
In het geval van een woningontruiming ls degene dle opdrocht geeft rot de ontrulmlng en daarmee ervoor zorgt dat
da lnboedel lllegaal op het openbaar gebied ltomt te sraàn de ovenreder (AERS 7 november 2001, AB 2002,177,
Gest. 2002, 7157, nr. 6). De opdrachtgever ls degene die de lllegale gituatle had kunnen voorkomen en of ongedaan
krn maken Arnge;len er door de heer R,C.M. Troffers vàn Jongejàn Wlsseborn Gerechtrdeuftvaarderc opdracht ir
gegêven tot ontrulmlng, en deze naar elgen zêggen handelde nàmens de naamloze vennootschap SNS Bank N,V.
merken wij u belden aan als overtreders. DÍt mede gelet op het íeit dat de heer R,C,M, ïretfers het op dat moment h
rljn macht hrd de overtredlng te voorkomen en er bewust voor gekozen heefr ln strljd met het wenellik voorsÉhÍl{t
te handelen danwelte g.tan handclen.
Nu u als opdrachtgevcr vàn cle huisontrulmlng, als ovenreder wordt aangemerkt, bent u, ge{et op artlkol 5:25
Afgenene wet be$tuuíÍrecht (Awb), de kosten verbonden árn de toepasslng van bestuursdwitng verschuldlgd.
Gdet op het voorgaande zullen wl de heer R.C.M. Treffers van Jongejan Wlrseborn Gercchtsdeutwaatderr als
overtreder een soortgel[ke beschlkklng doÊn toekomen,

Wenelijke grondslag
AÍtlkêl2;10 van de Algemenê PllatsellJke Verordening 201{ bepaald het votgende;
Anj&sl?itÍU-AcndÍÍoÊn"q qeí a a n de w.qs

L Het ir verboden de weg of een weggedeelte anders te gebrulken dan overeenkomstlg de publleke Íunctle
daarvan, lndlen:

à. het gebruik schatJe toebrengr oí kan toebrengen aafi de wcg, de bruikbaarheld van de wcg
belemmert oÍ kon belemmeien, dan wel een belemrnering vorrnt of kan voÍmen vool het beheer oí
ondêíhoud várr fJe weg; of

b. het gebruik niet voldoet aan redelf ke elsen van weÍstand.

Het plaatsen van cle roeíende goecleren op clf aan <le openbarc weg, levert cen ovêítreding op ván artlkel 2110lld 1
rub à van de Algemene Plaatlell jke Veroídening 2014 van de gerneente Slnt.Oedenrode.
Ter plaatse ls een opname gedaarr van de hoeveelheid goederen danwal zaken wclke bij dc ontruimlng zouden
vtlJkomen.6elct op da enoÍme hoeveelheid e n dlverstteit aan goederen danwel zrken welke zouden vrfkomen was
h€t mcer d*rr aannemelljk dat er, door her plaàtJun van dez.e goederen danwcl zaken aan of op de openbarc weg,
een klnarblijkeliJk gcvaar rich op zeer korïe termijn zou openbaren.

VOlledtgheidShalve wljfen wlj u erop dat het <ollege noolt een vergunnlng zou verfenen vooí het plààtsen van de
roerende taken op oí aan de openbare weg, ter trerchermlnE van de openbare orde en veillgheid op of aan de weg.
Kortom, legolirerlng is nlet mogelljk.

Píêv€ntlcvc *poedetsende tre.r tuursdwa n g
Deze berchlkking lr een schrlftelUke bevestlglng van hstggs6 ecrder op 29 januarl 2015 omsttee ks 11.45 uur door
Ínevrouw T. Gruben-van den Hoek mondelirrg ls aangezegd aan de heer R,C.M. Troffers, zowel ln zlJn hóedsnigheÍd
wn handelend gerechtsdeunvaarder, als van gemachtigde ven de 5NS Eank N,V,

Wf hebben de overtredlng op rlonderdag 29 jonuari 2015 en vrl jdag 30Januarl 201 5 voorkomen door mlddel van
toepassing van spoc<lelsende bestuurrdwang in de z.ln van het meevoeren en opslsàn van goederen als bedoeld In
artikel 5:29 Algeínene wet bertuurÍrecht. De bevoegdheid van de toepasslng bestuursdwang ls neergelegd In artÍkel
125 vàn de Gcrneentewet juncto artikel 5,21 e,v, van de Algemene wêt bertuursrechr.

9-2-20r 5 2/4



'w
Srnt-Oedenrode

Vanwege despoedelsenrlheid is terstond bestrrursdwang to€gêpaÍr. Derhalve bevestlgen wf u dit bÊslutt op grond
van artlkel 53l van de Algemene wet bestuursrecht en heeft u geen vooruÍgaande lasfontvangen,
Nadrukkelljk brengen wiJ nogmaals onder uw aandacht, dat de kosten dte wt1 neUben gemaaktin nog mooten
mlken en dle vcrbonden zljn acn de toe passfrrg van d6 bestuurrdwang op giond van artlkel 5:25 Algemene wct
bcstuursrecht op u zullen worden vrrhaald.

Afwoglng
Op brsÍs van het vorenstaolnde ziJn w|J van menlng, dat wlJ blf de voorbereldlng van deze berchikking on5 op
zorgvuldige wljze hetrben kunnen ba$eren op de relevante en bekend zijnde felten en belangen, Op grond van de
huldlge rechtspraok z|jn wtj, behoudens bUzondere omstandlgheden. nlet enkel bevoegd marr zelís in do regel
verpllcht tot handhavlng ovcí te gtan.

Tegenover uw (flnlnclële) belang, staan de belangen dle gcdlend zíJn bf handhavlng van de van toepasslng z"fnde
rechtsnormen. De gcaronde vreêt dat een ovenredlng klaarbllJkelljk door oÍ namens u zat worden gepleegd tatt de
fechtszekerheid aan en zou ertoe lelden dat de met de wet- Ên regelgevlng beoogdc doolen onvoldoende worden
beschermd, Bovendlen rnoet worden voorkomen dat er ongewenste precedentwerklng optreedt, op grond hlervan
zln wlj van oordeel dat hct olgemeen belang dlenr te prevalererr boven her lncJlviduelc bclang. Na aÍweglng van rlle
relevante belangen ls onr voorts nler gebleken dat er concreet uicht ls op legallserlng van de overtredlng of dat er
rndeÍe b$zondere omstandlgheden bestaan dle ons varr handhrvenrJ optreden moelen doen aÍzlen. [en ontruimlng
ls geen bljzondere o rnstandig held.

De kosten van de uitvoerlng van de bestuursdwang, inhoudende het (doen) rfuoeren en/of (doanl opslaan van dc
goederen en stofíen. alsmede <le kosten voor bewarlng van de goederen en stoffen voor een perlode van maximaal
13 weken, aullen wij op grond van anikel 5:25 Algemene wet bestuursrechr op u als overtreder vcrhalen.

Dlt gerchrlít dlenr u te bcrchouwen als de opschrlítstelllng vrn het bestuit tor toepasslng van bestuursdwang als
bedoeld In áil lkÈl Si3l, tweede ltd, van de Algemene w€t bëstuursre(ht.

Benvlar
Blnnen zes weken na vetzenddatum van deze brleÍ kunt u op grond van de Algemene vÍet bÈstuursrecht een
beàpaarschrift b|J ons indlenen regen de torpassíng van bcstuursdwong. Meet lníorrnatlê hlerovet vindt u In de
b[lage,

Om erze kervan rrl zíjn dat dir bêslult u berelkt, wordt deze zowel vla aangr:tekendc als per gewone post vêrxonden,

Hoogrchtcnrt

jÍel cn wethoudcrs vàn Slnt-Oedenrode,
t{c burgern,É*rter, ,

.,t ,i

. .  .  "  ' . . :

, - . ' n - '  
! ,

9-2-20rs 3/4



rït

Srnt.Oedenrode

B E Z W A A R

volgens de Algemene wet bestuursrecht

Wf wfiren u op de mogelÍJkheld om tegen het hierboven genoernde besluit op grond van de Algemene wer
be5tuuÍJÍecht (Awb) bezwaar te maken, door bf her beítuuÍsorgaan dat de besllssing hecft genome n (het coflege
van burgenteest€r en wethouclêrs of de burgemeester) een gemotlvecrd ben.raarschrift In te dienen. Oe termljn voor
het lndlênen vth €en bea,vaarschriÍt bedraagt 6 weken (art, O:Z Awb) Ingrande de dag volgend op dc verzenddrrum
van dtre brlef (art, ó18 lld I Awb).

t'l€l belwaaÍschílft rnoet lngevofge Ènlkcl 6:5 van de Awb in elk goval bevatten:
- nàom en adrrr van degene dle het bozwaaí Indtent;
- dagtekenlng;
- omschrijvlng vrn het beslult wààneg€Í1 het bearlar lr gerlcht;
, de gronden vàn hct berwaar.

Het lndlenen van beewasr schorst de werklng van ons beslult nlet, Het kan zf n dat u vàrt menlng bent dat hlerdoor
eËn onaànvaàrdbare sltuatle ontstaati dÍe;o spoedelsend ts dat <lp korte iermiJn een voorÍoplge vooríenlng rnoet
worden getíóffen, In dat geval kunt u de Voorzlenlngenrechter van techtbank Oost-Brabant, sectoí 8eítuuísíccht,
Postbus 90125, 5200 MÀ, te's.Hertogenbos(h, schrlftelijk verzoekcn een voorloplge voorzÍening te tÍeffen (aÍ. 8;81
Awb).

HlqÍvoor woÍdr een grlíflerecht geheven van € 167.00r voor natuurltjke personen en € 33'1,00'voor rechlspeíÍonen,
B[ het verroek om voorlopige voozlening moet een kople worden meegezonden van het berwaarschriÍt dat b|J ons
college is lngediend.
Een verzoek om een voorlopíge voorziening moet àan dere lfde eBen voldoen als een bea,,raarschrift en rlsmede een
arguínentatle bevatten wààrom <Je tuJsenkomst van de Voorzleningenrechter wordt gevrragd.

I tarleím.l.v. 1 Januarl 2015
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