
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  9 september 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Marion Jonker-Raanhuis, juridisch medewerkster 

Onderwerp:  Uitspraak Rechtbank inzake handhaving Dierenhotel gelegen aan de 
Langenhorsterweg 20 te Ambt Delden 

 

1. Aanleiding 

De Rechtbank Overijssel heeft op 1 september 2014 een uitspraak gedaan in de beroeps-
zaak betreffende het afwijzen van een verzoek om handhaving ingediend door de familie 
Ten Dam tegen het Dierenhotel Hof van Twente gelegen aan de Langenhorsterweg 20 te 
Ambt Delden. Tegen deze afwijzing is bezwaar gemaakt. Tegen de beslissing op dit bezwaar 
is beroep ingesteld. 
Het beroep is gegrond verklaard. De overwegingen van de rechtbank kunnen als volgt 
worden samengevat: 

 Uit de geluidmetingen is gebleken dat er voor wat betreft de geluidsvoorschriften 
behorende bij de milieuvergunning uit 2003 sprake is van een overtreding. 

 Er is niet gebleken dat er voor wat betreft het maximale aantal honden dat in de inrichting 
mag worden gehouden sprake is van een overtreding. 

 De inrichting van het terrein is wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de in 2003 vergunde 
situatie (honden worden gehuisvest in een andere schuur, uitlooprennen zijn gerealiseerd 
op een groter terrein). 

 Het feit dat er een aanvraag om omgevingsvergunning ligt uit 2012 maakt niet dat er 
sprake is van zicht op legalisatie. De plannen zijn immers ingrijpend gewijzigd. 
Bovendien is niet aannemelijk dat de aanvraag op korte termijn kan worden ingewilligd. 

 Dat er gedacht wordt over een oplossing maakt niet dat er sprake is van een bijzondere 
omstandigheid op grond waarvan van handhaving had kunnen worden afgezien. Zolang 
er geen besluitvorming heeft plaats gevonden mag worden verlangd dat de heer Blanke 
zich houdt aan de voorschriften. 

 
De rechtbank gelast de gemeente om binnen tien weken na verzending van de uitspraak 
opnieuw te beslissen op het bezwaarschrift. 
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2. Inhoudelijke mededeling 

Het college moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van de uitspraak van de recht-

bank. Dit houdt in dat het besluit tot afwijzing om handhavend op te treden moet worden 

heroverwogen. De uitspraak in acht nemende is besloten om niet alleen handhavend op te 

treden waar het gaat om het aantal honden, maar eveneens waar het gaat om de geluids-

voorschriften. 

Opgemerkt wordt dat ter voorkoming van overschrijding van het maximaal te houden aantal 

honden op 27 maart 2012 en op 20 december 2012 al dwangsommen zijn opgelegd. De 

laatste last onder dwangsom is nog steeds van kracht en hier wordt ook regelmatig op 

gecontroleerd. Dit is laatstelijk op 12 augustus 2014 het geval geweest. 

  

Van belang is om te vermelden dat de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan over de 

toelaatbaarheid van een dierenpension ter plaatse. De rechtbank heeft slechts beoordeeld of 

wij terecht hadden kunnen afzien van handhavend optreden.  

 
In de raadsvergadering van 30 september 2014 zal een besluit worden genomen over het 
bestemmingsplan. De commissie Fysiek ter voorbereiding hierop is gepland op 
16 september 2014. 

3. Conclusie 

Wij leggen naar aanleiding van de uitspraak een last onder dwangsom op waarbij het Dieren-

hotel Hof van Twente wordt aangeschreven zich te houden aan de geluidsvoorschriften van de 

milieuvergunning uit 2003 en het geldende bestemmingsplan. Dit houdt in dat er voorlopig 

geen pensionhonden mogen worden gehouden. De betrokken partijen zijn door mij mondeling 

geïnformeerd over deze stappen. 


