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Beroep tegen het besluit van 5 november 2019 inzake het besluit op ons bezwaar tegen de 
Omgevingsvergunning WABO 2019-0278 voor de bouw van een tijdelijke strandtent op het 
Voorland Stichtsebrug, Stichtseweg 3a te Blaricum  
 
 
Huizen, 23 december 2019 

 

Geachte leden van de Rechtbank, 

 

De VVG stelt zich statutair tot doel het bijzondere eigen karakter van de natuur, de landschap-
pelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk 
te beschermen en om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 
 
Aanleiding en kader beroepschrift. 
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) heeft, naar aanleiding van het besluit van het 
College van B en W van de gemeente Blaricum d.d. 2 mei 2019 tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning onder nummer WABO 2019-0278 (bijlage 1) voor de bouw van een 
tijdelijke strandtent op de Stichtseweg 3a te Blaricum, tegen deze vergunning bezwaar gemaakt op 
7 juni 2019. 
Op 5 november heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum 
besloten het bezwaarschrift van de VVG gedeeltelijk gegrond (punten 1 en 2 van het bezwaar) en 
gedeeltelijk ongegrond (punt 3 van het bezwaar) te verklaren conform het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften. Voor zover de bezwaren van de VVG gegrond zijn 
verklaard heeft het college, eveneens conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften, het bestreden besluit ter reparatie aangevuld met een nadere motivering. 
Het besluit is op 15 november 2019 verzonden. Op deze datum is ook de beroepstermijn 
ingegaan. 
 
De VVG maakt bezwaar tegen zowel ongegrondverklaring van punt 3 als tegen de nadere 
motivering op de punten 1 en 2 van het besluit op bezwaar van B en W. 
 
 
  



 

Het belang van het beroep. 
De bestreden omgevingsvergunning voor de strandtent gold voor een periode van een half jaar. 
De strandtent is gerealiseerd en in gebruik genomen in de week volgend op de vergunning. De 
strandtent is conform de vergunning ook tijdig weer verwijderd. Gezien het feit dat het besluit op 
bezwaar eerst is genomen nadat de strandtent weer was verwijderd, is op zich het belang van een 
beroep tegen het besluit van het college beperkt. 
Echter, bij de gemeente Blaricum is een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een 
nieuw strandpaviljoen op het Voorland Stichtsebrug. Ditmaal ook tijdelijk, maar dan voor een 
periode van 10 jaar. Dit in nauw overleg met burgemeester en wethouders.  
De bouw van het nieuwe paviljoen zal samen met de vergunningsprocedure naar verwachting 
zoveel tijd in beslag nemen dat het nieuwe paviljoen redelijkerwijs niet gerealiseerd kan zijn voor 
de aanvang van het nieuwe zomerseizoen. Zowel de uitbater van de strandtent die het afgelopen 
zomerseizoen op het Voorland heeft gestaan als het college van burgemeester en wethouders 
houden er om die reden ernstig rekening mee dat komend zomerseizoen op het Voorland 
opnieuw dezelfde strandtent zal staan als die van het afgelopen seizoen. 
 
Aangezien wij, gelezen de stukken bij de aanvraag voor de nieuwe omgevingsvergunning, van 
mening zijn dat de door ons ingediende bezwaren op de bestreden vergunning van 2 mei 2019 
grotendeels nog steeds van kracht zijn en dat dat ook geldt voor een te verwachten herhaalde 
vergunning voor het eerstkomende zomerseizoen voor de tijdelijke strandtent, menen wij dat het 
van belang is om toch tegen het besluit van burgemeester en wethouders op ons bezwaar tegen 
de omgevingsvergunning voor de inmiddels verwijderde strandtent, in beroep te gaan.  
 
 Het bezwaar van de VVG tegen de verstrekte omgevingsvergunning gold de volgende punten: 
 

1. Een onjuiste toepassing van de laddertoets volgens de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV), artikel 19 lid 4 alsmede art 5a en c van de PRV; 

2. De volgens artikel 19 lid 2 en lid 4c van de PRV noodzakelijke toets aan de actuele 
Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW) ontbreekt. Evenmin is gebleken dat 
overblijvende effecten zijn geïnventariseerd en hoe deze dan gelijkwaardig worden 
gecompenseerd; 

3. Niet gebleken is dat door Provinciale Staten een ontheffing is verleend volgens de PRV, 
de artikelen 19 lid 8 en 34. 

Voor de volledige tekst van het bezwaar is een kopie van het bezwaarschrift bijgevoegd  
(bijlage 2). 
Het bezwaar is behandeld door de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente 
Blaricum. Deze heeft op 26 augustus 2019 verslag uitgebracht aan het college van B en W 
(bijlage3).  
 
 



 

Advies van de commissie van bezwaar en besluit van B en W. 
In de conclusie van het advies van de commissie van bezwaar op het bezwaarschrift van de VVG 
stelt de commissie dat het bestreden besluit nader, daadkrachtig moet worden gemotiveerd, in het 
bijzonder ten aanzien van 

- de toetsing aan de actuele WKW; 
- (de aanvaardbaarheid van) het tijdelijke oppervlakteverlies; 
- het groot openbaar belang; 
- (het ontbreken van) reële alternatieven; 
- de mitigerende maatregelen; 

  
En adviseert het bezwaarschrift  

- ontvankelijk te verklaren; 
- de onderdelen 1 en 2 gegrond en onderdeel 3 ongegrond te verklaren; 
- het bestreden besluit nader te motiveren zoals aangegeven. 

 
En als het bestreden besluit niet voldoende kan worden gemotiveerd, dat dit moet leiden tot 
intrekking van het besluit. 
 
B en W hebben besloten het advies van de commissie te volgen in zoverre dat zij ervoor hebben 
gekozen om onderdeel 3, ten aanzien van de ontheffing van Provinciale Staten volgens de PRV, 
de artikelen 19 lid 8 en 34, conform ongegrond te verklaren en de bezwaren volgens de 
onderdelen 1 en 2 nader te motiveren op de genoemde punten. 
 
De VVG meent dat de ongegrondverklaring ten aanzien van onderdeel 3 onterecht is en dat de 
genoemde punten: de toetsing aan de actuele WKW, (de aanvaardbaarheid van) het tijdelijke 
oppervlakteverlies, het groot openbaar belang, (het ontbreken van) reële alternatieven en de 
mitigerende maatregelen, weliswaar zijn voorzien van een nadere motivering, maar dat deze 
motiveringen feitelijk niet of slechts gebrekkig ingaan op de in het rapport van de commissie van 
bezwaar geconstateerde gebreken. 
 
 
  



 

Het beroep.  
 
Onderdeel 3. 
Het ontbreken van een ontheffing van GS ten aanzien van de oppervlaktevermindering van het 
NNN, alsmede het tweede van de nader te motiveren punten, (de aanvaardbaarheid van) het 
tijdelijke oppervlakteverlies. 
 
Ten aanzien van dit onderdeel stelt de commissie van bezwaar terecht dat indien burgemeester en 
wethouders van oordeel zijn dat een ontwikkeling past binnen de provinciale regels, in dit geval 
de PRV art 19 lid 8 en 34, B en W een vergunning kunnen verlenen. Deze mening dient, aldus 
het rapport, door burgemeester en wethouders nader daadkrachtig gemotiveerd te worden. In dat 
geval is een ontheffing van GS niet nodig. 
De VVG constateert dat B en W, bij het gebruik maken van de bevoegdheid om te besluiten, 
voorbij zijn gegaan aan een deugdelijke motivering.  
De bezwarencommissie gaat ten aanzien van de oppervlaktevermindering uit van de tekst en 
uitleg van het Barro. Art 2.10.4 van het Barro gaat expliciet uit van: ‘een significante vermindering 
van de oppervlakte‘, terwijl art lid 19 lid 3 en 8 PRV expliciet uitgaan van ‘een vermindering van 
de oppervlakte’. De “significantie-eis” geldt voor de oppervlaktevermindering in de PRV niet. Op 
basis daarvan hebben de provinciale medewerkers ook steeds gesteld dat elke oppervlakte-
vermindering niet is toegestaan. Bijlagen (4 en 5) 
De VVG meent dat niet de tekst van de Barro gevolgd zou moeten worden. Immers, de 
provincie heeft ruimte om af te wijken. Toelichting PRV blz. 32 3e alinea: “De wetgever geeft de 
provincie de ruimte om, daar waar nodig en noodzakelijk, regels te stellen teneinde de provinciale 
belangen, zoals omschreven in de Structuurvisie Noord-Holland 2040, juridisch te borgen. 
Hiertoe heeft de provincie de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld.” 
Provincies hebben hierin een keuze. Zo heeft de provincie Utrecht in haar PRV de significantie-
eis wel gekoppeld aan het oppervlakteverlies (zie art 4.11 lid 3 PRV Utrecht). 
 
Onderdeel 2. 
Nadere motivering ten aanzien van de toetsing aan de actuele WKW. 
Bij de omgevingsvergunning voor de tijdelijke strandtent is een Ruimtelijke Onderbouwing 
(ROB) gevoegd alsmede een deskundigenrapport van het bureau RHDHV van 17 januari 2019. 
In de ROB wordt de WKW wel genoemd, er wordt echter niet nader op ingegaan.  
In het besluit op bezwaar verwijzen B en W naar een rapport van het bureau SRO van 1 mei 
2019 waarin wordt gesteld (blz. 22 van het genoemde rapport): 

‘Omdat het plangebied binnen het NNN is gelegen is er een natuurtoets uitgevoerd 
(Royal HaskoningDHV, 4september 2017. 
Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen. 
Omdat de natuurtoets uit 2017 is gebaseerd op verouderde gegevens, is er door Royal 
HaskoningDHV een geactualiseerde natuurtoets opgesteld (17 januari 2019).’ 
 



 

De VVG constateert dat B en W in de nadere motivering verwijzen naar de reeds bij de 
omgevingsvergunning gevoegde ROB en natuurtoets waarin, zoals door de VVG in haar bezwaar 
is geconstateerd, een feitelijke toets aan de WKW geheel ontbreekt. Een nader rapport waarin wel 
wordt getoetst aan de actuele WKW ontbreekt nog steeds. De VVG stelt dat daarmee niet is 
voldaan aan de eis tot nadere motivering.  
 
Onderdeel 1. 
Nadere motivering ten aanzien van het groot openbaar belang, (het ontbreken van) reële 
alternatieven en de mitigerende maatregelen. 
 
Groot openbaar belang. 
De bezwarencommissie heeft in haar advies op blz. 5 gemotiveerd aangegeven dat in casu geen 
sprake is van een groot openbaar belang als bedoeld in art 19 lid 4 onder a van de PRV. 
 
Reële alternatieven. 
De bezwarencommissie heeft eveneens op blz. 5 van het advies gesteld dat het ontbreken van 
reële alternatieven weinig daadkrachtig is gemotiveerd. De commissie onderschrijft de verwijzing 
naar een strand in Huizen, zoals de VVG in haar bezwaar heeft aangegeven. 
 
Mitigerende maatregelen. 
De bezwarencommissie stelt dat de negatieve effecten op de WKW, volgens art 19 lid 4c van de 
PRV, gelijkwaardig moeten worden gecompenseerd. Tevens stelt de bezwarencommissie dat, nu 
er geen sprake is van een groot openbaar belang, voorbij kan worden gegaan aan mitigerende 
maatgelen, daarbij de laddertoets volgens de PRV volgend. De VVG constateert dat deze 
redenering in juridische zin correct is. Immers, in deze redenering had de strandtent niet mogen 
worden geplaatst.  
Dat neemt echter niet weg dat, de facto, de tijdelijke strandtent wel is geplaatst en dat er in het 
rapport van RHDHV wel onderzoek is gedaan naar eventuele meetregelen die noodzakelijk zijn 
om negatieve effecten van de vestiging van de strandtent te compenseren. De commissie van 
bezwaar stelt dan ook dat op het punt van de mitigerende maatregelen wel een nadere motivatie 
aan de orde is. 
Deze maatregelen betreffen overigens niet alleen de plaatsing van de strandtent maar ook het 
afgraven van een deel van de vegetatie van het recreatiestrand en het vervolgens ophogen van dat 
terrein met zand. Beide uitgevoerde werkzaamheden vormen gezamenlijk het ‘upgraden’ van het 
Voorland.  
De VVG heeft de door RHDHV aangegeven mitigerende maatregelen samengevat in een 
overzichtslijst. (Zie bijlag 6). 
De VVG heeft op deze lijst in een gele kleur aangegeven welke van deze maatregelen niet zijn 
uitgevoerd. Daaronder ok de besluiten die B & W wel noemen in het besluit mar die 
desalniettemin niet zijn uitgevoerd, zoals het afsluiten van het noordelijk deel van het voorland. 
 



 

B en W beperken zich in hun besluit op het bezwaar tot het onderschrijven van het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften ten aanzien van het groot openbaar belang, geen reële 
alternatieven en compenserende maatregelen. B en W hebben daarmee ten aanzien van de 
punten: groot openbaar belang, (het ontbreken van) reële alternatieven en de mitigerende 
maatregelen, afgezien van een nadere motivering en daarmee impliciet erkend dat daarvan in dit 
geval ook geen sprake is. 
 
De VVG stelt dat, gezien het bovenstaande, B en W van de gemeente Blaricum, in 
overeenstemming met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, de 
omgevingsvergunning voor de tijdelijke strandtent had moeten intrekken. 
 
De VVG behoudt zich het recht voor om nadere aanvullingen in te dienen. 
 
 
Hoogachtend, 
 

    
H. Metz      Mw. W. Biermann 
voorzitter      secretaris 
   
 
   
 
Afschriften naar: 
Gemeente Blaricum 
 
 
Bijlagen: 
1. Omgevingsvergunning WABO 2019-0278    wordt nagezonden 
2. Bezwaarschrift VVG 7 juni 2019     bijgevoegd 
3. Advies commissie van bezwaar     bijgevoegd 
4. Ambtelijk mailbericht prov. Noord-Holland 30 april 2019  wordt nagezonden 
5. Ambtelijk mailbericht prov. Noord-Holland 1 mei 2019   wordt nagezonden  
6 Natuurtoets RHDHV 17 februari 2019     wordt nagezonden 
7. Besluit op bezwaar B & W van Blaricum 5/15 november 2019  bijgevoegd 
8. Stukken ter zake van ontvankelijkheid    wordt nagezonden 


