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Besluit afwijzen haridhavingsverzoek 

Geachte mevrouw

Op 15 april 2021 ontvingen wij uw verzoek om handhaving. U vraagt ons 

om te handhaven op de bewoning/kamerverhuur aan derden in het 

gebouw op het adres Rijksstraatweg 60a in Buurmalsen door personen 

die niet werkzaam zijn bij het agrarisch bedrijf. 

U geeft verder het volgende aan: 

Op 26-06-2019 is een omgevingsvergunnïng verleend voor huisvesting 

arbeidsmigranten die werkzaam moeten zijn bij het bedrijf wat zich daar 

bevindt, in de oogst periode augustus/september. Deze vergunning is 

niet ingetrokken en dus volgens u nog steeds geldig. 

Op 09-06-2020 is er wederom een omgevingsvergunning verleend 

voor de periode april/oktober. Daartegen bent u in beroep gegaan. 

Onze reactie 

Allereerst verwijzen wij naar ons verweerschrift van 18 januari 2021, met 

kenmerk 0214153548, dat wij naar aanleiding van uw beroepschrift 

tegen de beslissingen op bezwaar van 10 november 2020, kenmerk 

75886, naar de rechtbank hebben gestuurd. In de beslissingen op 

bezwaar is de omgevingsvergunning van 9 juni 2020 voor het intern 

realiseren van 3 logies-kamers ten behoeve van buitenlandse 

werknemers op het adres Rijksstraatweg 60a in Buurmalsen, in stand 

gelaten. 

Ingevolge de omgevingsvergunning van 9 juni 2020 is het toegestaan om 

3 logies-kamers ten behoeve van buitenlandse werknemers op het adres 

Rijksstraatweg 60a in Buurmalsen te hebben. In deze vergunning is geen 

eis opgenomen dat het moet gaan om arbeidsmigranten ten behoeve van 

het eigen bedrijf. Deze eis is niet opgenomen omdat het geldende 

bestemmingsplan deze eis ook niet stelt. In het ontwerp 

bestemmingsplan stond deze eis wel, maar dit is niet overgenomen i11 het 

definitieve bestemmingsplan. 

De Omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten Buren, 
Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en de 
provincie Gelderland. 
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Beroep oeen schorsende werking
U heeft beroep ingediend tegen de beslissing op bezwaar, waarbij de ïiÏ,
omgevingsvergunning van 9 juni 2020 voor het intern realiseren van 3

logies-kamers ten behoeve van bultenlandse werknemers op het adres onskenmerk

Rijksstraatweg 60a in Buurmalsen, in stand is gelaten. Dit beroep schort oDR21H00136

de werking van het besluit niet op. Dit betekent dat de

omgevingsvergunning van 9 juni 2020 in werking is getreden, ook al is
deze nog niet onherroepelijk. Van deze omgevingsvergunning mag dus
gebruik gemaakt worden.

Conclusie
Uw handhavingsverzoek is ongegrond. De feiten die u aandraagt in uw
verzoek, welke in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan of de

verleende omgevingsvergunning/ zijn geen oveftreding van het
bestemmingsplan of de verleende omgevingsvergunning van 9 juni 2020'
Wij wijzen uw verzoek om handhaving dan ook af.

Wat is onze beslissing?
Wij wijzen uw verzoek om te handhaven op de kamerverhuur ten
behoeve van arbeidsmigranten die niet werkzaam zijn op het eigen

bedrijf op het adres Rijksstraatweg 60a in Buurmalsen, af'

Bijlage
Bij deze brief hoort de volgende bijlage:
- Verweerschrift 18 januari 2021.

Bent u het niet eens met de beslissing?
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken?
Wilt u bezwaar maken tegen onze beslissing? Stuur dan binnen 6 weken

een brief naar de gemeente West Betuwe. Deze 6 weken beginnen een

dag nadat wij deze brief hebben verstuurd. stuurt u de brief niet op tijd?
Dan behandelen we uw bezwaar niet.

Zet in de brief in ieder geval het volgende:
. Uw naam en adres;
. De datum;
. De beslissing waarmee u het niet eens bent;
. Waarom u het niet met de beslissing eens bent;
. Uw handtekening;

Stuur de brief naar:

Gemeente West Betuwe
Aan de commissie bezwaarschriften
Postbus 112
4190 CC GELDERMALSEN

Zet op de envelop duidelijk het woord 'Bezwaarschrift"
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Wilt u dat deze beslissing nog niet uitgevoerd kan worden? 

Normaal kan deze beslissing gewoon worden uitgevoerd, terwijl we uw 

bezwaar behandelen. Wilt u dat niet? Bijvoorbeeld omdat onze beslissing 

nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om de 

beslissing voorlopig uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening. 

U doet dat zo: 
• U schrijft eerst de brief met uw bezwaar. Hiervan maakt u een

kopie.
• Daarna schrijft u nog een brief. Hierin schrijft u waarom u wilt dat

de beslissing nog niet uitgevoerd kan worden. U vraagt dus om

een voorlopige voorziening.
• Stuur de brief waarin u vraagt om uitstel met de kopie van uw

bezwaar naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland 

Team Bestuursrecht 

Postbus 9030 

6800 EM Arnhem 

U betaalt kosten 

Let op! U betaalt kosten (griffierecht) als u de rechter vraagt om een 

voorlopige voorziening. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op 

www.rechtspraak.nl leest u hier meer over. 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met mevrouw C. Bots, 

telefoonnummer 0344 - 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u 

belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente 

West Betuwe, 

L. van Dalsen

Coördinator Specialisten en Advies
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