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Geachte raad en college,

Op 29-09-2021 heb ik u een brief gezonden betreffend Hertelerweg t e Gaanderen, .

Eerst de feiten. De gronden zijn van de heereigenaar sinds 2000 (sectie h1729 ). Het gaat
om een achterhuis met schuren en erf. In 2000 is de bestemming van het huis nrnaar wonen gezet,
dat geldt ook voor het huis en de schuur op perceel• Van agrarische naar wonen.

Verder zijn er 2 schuren met agrarische gronden op 5juli 2001 aangekocht door de heer
(1547) ,agrarische cultuurgrond met opstallen ten behoeve van het landbouwbedrijf, en bouwblok
uitgezet door LTO zijn eveneens niet veranderd en zijn nog steeds agrarisch.

De woningen @enzijn gesplitst. We zijn zelfvoorzienend (gas water electra e.d._ en betalen
gemeentelijke heffingen. In 2000 is dit mede door verplichte taxatie rapport en controle ambtenaar
h.r toegezegd . Er is geen gezamenlijkheid meteigendommen zijn apart in koopakte beschreven.
U zegt van niet, maar dan hebben we 21jaar onterecht heffingen en gemeentelijke belasting betaald.
dat moet dan gerestitueerd worden.

De gehele weide is agrarisch met waarden, ook het deel gelegen tussen de schuren is agrarische
inclusief de 3 schuren.

Wat heeft de gemeente gedaan?

Schouwen of brief, de planologen en ambtenaren hebben zonder enige kennisgeving danwel
onderzoek onze schuren en bouwblok qua kuubs inoud aan gegeven voor het bouwen van
zijn loods. En nu voor de tweede keer het huis op wonen gezet, en ineens het naastgelegen perceel
ons eigendom ook op wonen gezet incl de schuren. De gemeente houdt vol dat de schuren aan

oe behoren, omdatdit heeft aangewezen als zijn schuren en zijn bouwblok. Dit is
ons zo gemeld door mevr. N. Lusink in een gesprek op het gemeentehuis in sept 2016. Wij als
bewoners van nr.hebben geen brief ontvangen of enigszins iets wat er op lijkt. Ook heeft de
gemeente verzuimd om te komen schouwen en dat ondanks 7 jaar meerdere correspondentie
middels mail, telefoon en zonder enige vorm van overleg onze bestemming en schuurkuubs
bouwblok aan de buurman gegeven. We hebben commisievergaderingen gevoerd, rechtzaken e.d. Er
rust hier een dikke hypotheek op de schuren en woning , wij hebben uw medewerkers van bouwen
en wonen constant op de hoogte gehouden via mail, brief, telefoontjes ook de planoloog mevr.
Wentink van het geen wat hier gebeurt niet juist is, ze hadden grondig onderzoek moeten verrichten
en dat hadden ze bij voorbaat al moeten doen. Het ene na het andere onjuiste verhaal is ons door
uw medewerkers en de heer Navis. om de oren geslingerd, ook door die ambtenaren die ervan op de
hoogte waren gezien de namen in het feitenrelaas. De provincie is hier geweest. Zelfs die heeft u
onjuiste info verstrekt. Ik was ingeschreven bij de gemeente, ik had en heb een bedrijf, ik heb mij
gemeld, ik hoef niet aan die milieueisen te voldoen ging op zelfde voet verder als voorheen maar



ineens was ik niet meer agrarische op gemeente inschrijving en kvk en stond niet meer ingeschreven
en met een dikke gele balk eromheen allemaal onjuistheden. De provincie stuurde en stuurt mij
jaarlijks een brief van inschrijving en vestiging. Ik was hier al gevestigd in 2011 voordat hier
begon. Ik woon hier namelijk mijn hele leven al. Namelijk 52 jaar 5° generatie. Ik werk op locatie met
mijn bedrijf, niet thuis. Daar stal ik alleen. Ben dagelijks onderweg, werk als onderaannemer Sinds
2011 en heb ik paarden.

Grondverzet naast de deur

Het grondverzetbedrijf van pas gemeld als startend bedrijf op 17-11-2020 en daarvoor dus
altijd illegaal naast ons huis en erf (nr.•. En dat terwijl wij al sinds 2009 meldingen hebben gemaakt
van illegale aanwezigheid overlast, stuiverij, geluidsoverschrijding, gedreun, aan en afvoer van
vrachtverkeer, zand, puin en andere grondstoffen, en waartegen er door de gemeente niets is
ondernomen, er was altijd wel wat met zgn. metingen (batterijen leeg) of we kregen geen rapport,
maar alleen tegenwerking. U hebt constant een illegaal bedrijf geholpen en een fraudeleuze
aanvraag (het zou een agrarische bedrijf met grote oogstmachines, loonwerk en hovenierwerk zijn,
en dat is niet zo) ingewilligd zonder daar op feitelijk te checken. Hoe komt hij aan die bouwkuubs,
geen roodvoorrood of schuurregeling! Nee onze kuubs onze schuren zijn daarvoor gebruikt .Wij
hebben inmiddels scheuren in de muren van zowel schuur als huis, diverse rechtszaken gehad
uitspraak bestuursrechter, vernietiging bestemmingsplan, (ECLl:RVS:2020:498) en nu toch weer in
beheersverordening opgenomen. De bestuursrechter heeft uitspraak gedaan op 17 juni 2020 dat

zich daar met zijn bedrijf niet mag vestigen en voor legalisatie niet in aanmerking komt in de
nieuwe beheersverordening. Alleen stallen van zijn machines is toegestaan Er is een vergunning
afgegeven voor een loods volgen PAS en PAS geldt ook al niet meer.Wij wonen naast een bedrijf dat
zonder enige vorm van handhaving rekening houdend met omgeving en vast naast gelegen woning
overlast veroorzaakt. Dit bedrijf dient op het industrieterrein gevestigd te worden zonder enige
uitzondering. Dit staat ook duidelijk in uw eigen geschreven regels Ook de vele
handhavingsverzoeken en klachten van onze zijde worden niet serieus genomen. Elke keer een zgn
onderzoek, maar we horen er nooit weer wat van.lapt de regels aan zijn laars ondanks
meerdere handhavingsverzoeken en de uitspraak van de bestuursrechter van 17 juni en een wob
verzoek 11-07-2021waarop we ook nog steeds geen antwoord hebben.

Bestemmingsplan 2012 2015

Het niet gepubliceerd bestemmingsplan waarop wij hadden moeten reageren?

Het is natuurlijk van de zotte dat een ambtenaar in een brief schrijft dat wij hadden moeten
reageren op een niet fatsoenlijk gepubliceerd bestemmingsplan, 2012 uitspraak raad van state
vernietiging bestemmingsplan 19-02-2020 2015. (ECLl:RVS:2020:498) MET ALS KANT TEKENING de
gemeente onzorgvuldig gehandeld heeft door toestemming te geven voor meerdere uitbreiding of
nieuw te vestigen agrarische bedrijven zonder dat hiervoor een milieueffectrapport is opgesteld .ook
hebben stukken en plannen niet ter inzage gelegen ... enzv u inmiddels wel bekend.

eigendommen

Mijn woonhuis mijn drie schuren mijn weiland, staat los van nren nrmaar qua koop vallen de
schuren en aangekocht stuk grond en wei onder dezelfde vroegere agrarische verkochte boerderij in
2001 in gedeeltes verkocht. waarom nr I en lwel agrarische en wij niet? Dat de gemeente onjuiste
info verstrekt in een feitenrelaas, mijn koopaktes mijn kadaster gegevens zijn allemaal mijn
eigendommen. De gemeente heeft gehandeld met mijn eigendommen en lukraak erop los
gefantaseerd, mijn bestemming moet terug. Er rust al sinds jaar en dag een agrarische bestemming



op de schuren en perceel en weiland in 2015/2016 er zonder overleg afgehaald in 2014 en 2015
stond ik nog steeds agrarische in de pc van de gemeente mijn paarden moeten gestald worden en u
mij in de middelen en mogelijkheden hebt benadeeld en nog benadeelt. Wij moeten door het
overgangsrecht gaan slopen omdatonze kuubs heeft ingepikt van onze schuren en zo zijn
bouwblok vergund kon worden. Wij betalen een hypotheek om hem te sponsoren wat denkt u nu
zelf en wij zijn onze eigendommem kwijt door gelieg en fraude van hem en onkunde en
halstarrigheid van de ambtenaren en vriendjespolitiek. Navis heeft in een teams-vergadering op 7
december 2021 toegegeven dat inderdaad onze schuren en bouwblok daar voor zijn gebruikt. Dat is
schandalig. tevens hij heeft via pasplan vergunning aangevraagd die is vernietigd mei 2019 invb te
veel stikstof uitstoot, de boeren moet nu schuren slopen dus een dieselslurpend ja wat heeft hij
eigenlijk voor bedrijf gezien zijn vele gelogen onderbouwingen qua aanvragen, in 2005 grondverzet
en kranenverhuurbedrijf, 2014 agrarische loonbedrijf met grote oogstmachines grondverzet en
hoveniersbedrijf, 2015 grondverzet en hovenier, grondverzet, maar meneer heeft met al zijn
verdraaide onderbouwingen de ambtenaren die hadden moeten checken wel vergunningen
afhandig gemaakt. Daarvan zijn wij de dupe. Nog wel direct naast een woonbestemming met gejatte
kuubs. F komt voor legalisatie niet in aanmerking .

Wat tevens zeer vreemd is dat een huis in de buurt wel een agrarische bestemming heeft Een niet
agrarische bedrijf , ... Die er niet af? Verkoopt cameras

Wat tevens zeer vreemd is een huis in de buurt, niet praktiserende hoefsmederij die toch een
megaloods neer kan zetten. Agrarisch?

Wat zeer vreemd is het ene na andere grondverzetbedrijf in buitengebied zonder juiste bestemming?
de grond wordt uitgepompt.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. De raad van state heeft u hierop ook gewezen (ECLl:RVS:2020:498)
dat er geen grondig dan wel juist onderzoek was verricht en maar lukraak bestemmingen werden
afgegeven.

De heer Navis heeft onderzoek verricht met als conclusie: wij bestaan niet??? Volgens zijn expertise
kon hij ons nergens vinden?? Krijgen geen vergunning om te bouwen en moeten de schuren
afbreken omdat de gemeente ineens zonder overleg woonbestemming op de aangelegen grond en
schuren gezet heeft, en de kuubs inhoud van schuren en bouwblok aan C J heeft gegeven Hoe
krom is dit!

Daardoor is nu ons uitzicht weg en kijken we tegen een vieze betonwand aan. Het is geweldig wonen
in het buitengebied met een lawaaifabriek en betonwand als uitzicht naast je deur.

In de zienswijze naar ons gestuurd van 2019, staan vele onjuistheden,

Het grondverzet bedrijf van moet naar een industrieterrein, de vele overlast en stuiverij en
scheuren in ons huis en schuur, van zware vrachtverkeer, buitenleven ,woongenot uitzichtderving
burenrecht paarden die niet fatsoenlijk getraind en of gereden kunnen worden, kostenpost qua
herstelwerkzaamheden schuur en huis, . betonwanden zonder overleg geplaatst, we wonen als Se en
6e generatie voor de rust en ruimte en houden van paarden en fatsoenlijk buiten kunnen
functioneren zoals een buitengebied betaamd, niet voor de treiterijen van



Gemeentelijke dwaling

De gemeente houdt al bijna7 jaar lang vast aan een gelogen onderbouwing terwijl de eigenaren van
de betreffende schuren toch voor uw neus staan, de gemeente kan alle schade onkosten en lasten
vergoeden van 7 jaar ellende en inmiddels een onverkoopbaar huis.

De gemeente heeft ons in alles laten stikken, zelf nu nog wil de gemeente een nieuwe aanvraag van
in de beheersverordening zien te krijgen, absurd! De bestuursrechter heeft een uitspraak

gedaan datv oor legalisatie niet in aanmerking komt en met zijn bedrijf zich daar niet mag
vestigen, alleen stallen van machines in zijn loods, onze kuubs dus, de vergunningen zijn via PAS
verleend, maar dit is vernietigd in mei 2019 in verband met stikstofuitstoot.

Onze advocaat, , heeft over en de fouten van de gemeente geschreven:

In het bestemmingsplan Buitengebied 2000 had het perceel van j T nog een
agrarische bestemming. In een planherziening, 'Bestemmingsplan Buitengebied 2000, herziening
2002' legde de gemeenteraad op het perceel van S een bedrijfsbestemming met de aanduiding
B30 'grondverzetbedrijf (Hertelerweg '.De raad stelde het herziene bestemmingsplan aldus vast op
24 juni 2004. De plantoelichting meldde over deze herziening dat het betrokken agrarisch bedrijf is
gestopt en dat er een verzoek ligt om aan de noordzijde van de weg een verhuurbedrijf te vestigen
voor minigraafmachines. De gemeente wilde daaraan dus meewerken door middel van de B30
bestemming. Het ten zuiden van de weg gelegen agrarische bedrijf behield zijn agrarische
bestemming.

In hun goedkeuringsbesluit van 18januari 2005 hebben gedeputeerde staten aan dit onderdeel van
de planherziening goedkeuring onthouden: zie blz. 6 van dit besluit onder het opschrift 'Bedrijf met
code B30'. Naar het oordeel van gedeputeerde staten hoorde een grondverzetbedrijf op een
industrieterrein thuis. Dusdoende is voor dit perceel een agrarische bestemming blijven gelden.

Maar in het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2012 werd toch weer een bedrijfsbestemmingrB8' op het perceel gelegd. Bij de vaststelling op 18juli 2013 is n.a. v. een zienswijze van § de
bestemming 'bedrijf in het ontwerp-bestemmingsplan 2012 gewijzigd in de bestemming: 'agrarisch
loonbedrijf, gecombineerd met een hoveniersbedrijf en een grondverzetbedrijf ter plaatse van de
aanduiding 'gemengd'. De hier genoemde begrippen zijn niet nader gedefinieerd in de planregels.
Zoals bekend is de activiteit 'grondverzet' in de VNG-Brochure Bedrijven en Milieuzonering aangeduid
als een categorie 3 activiteit (zie bijvoorbeeld ook Raad van State 15 april 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BO1881, r.0.2.7 e.v.). Hiervoor geldt een richtafstand ten opzichte van woningen
van 50 meter. De afstand tot de woning van cliënten bedraagt ca. 20 meter. De gemeente heeft zo
willens en wetens het besluit van gedeputeerde staten uit 2005 - geen grondverzetbedrijf in het
buitengebied - aan zijn laars gelapt.

De Raad van State heeft het plan in zijn geheel vernietigd bij uitspraak van 5 november2014, waarna
de raad het bestemmingsplan opnieuw heeft vastgesteld bij besluit van 15 oktober 2015. Ter
gelegenheid van deze vaststelling heeft de raad op basis van een doorvingediende ruimtelijke
onderbouwing (bijlage 64 bij het herziene bestemmingsplan) de toegestane bebouwingsoppervlakte
en het bestemmingsvlak vergroot. Ook dit bestemmingsplan is inmiddels vernietigd.

Het voorgaande overziende is het cliënten een raadsel waarom de gemeenteraad tot nu toe steeds
planologische medewerking heeft verleend aan de plannen vand9 De
bestemming van het perceel staat uiteenlopende activiteiten toe die een buitengewoon hinderlijk
karakter kunnen gebben voor de omgeving. Zeker grondverzet is niet een activiteit die thuishoort in
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het buitengebied (vgl. ook de hiervoor genoemde uitspraak en het besluit van gedeputeerde staten
van 18 januari 2005). Dit is des te meer een raadsel nu de planregels geen waarborgen bevatten
waarmee de milieuhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt en het hier een situatie betreft,
waarin zonder enige motivering wordt afgeweken van de Brochure bedrijven en Milieuzonering.

Cliënten zullen zich er dan ook sterk voor maken dat het bedrijf in een komende planherziening die
vermoedelijk toch al nodig zal zijn n.a.v. de procedure bij de Raad van State, (gedeeltelijk) wordt
wegbestemd. Mocht het bestemmingsplan (toch) onherroepelijk worden, dan zullen cliënten
aanspraak maken op een planschadevergoeding wegens de aanzienlijke waardevermindering van
hun onroerende zaak als gevolg van deze planologische ontwikkeling.

Verzoek

Wij willen onze bestemmingen weer terug op onze eigendommen en ook ons bouwblok terug.
Anders willen wij uitgekocht worden en schadevergoeding na vele jaren van narigheid overlast
psychische belasting, en rechtswegen. Zo niet, dan zien we ons genoodzaakt de stap naar de Raad
van state te ondernemen.

Wij vinden dit zeker een gemeentelijke dwaling qua bestemmen vergunningen en onderzoek.

Graag zien wij uw reactie spoedig tegemoet.

Groet

/ÎGaanderen hertelerweg@»


