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Met uw brief van 8 augustus 2019 heeft u ons in gebreke gesteld 

terzake van het verzoek van 7 juni 2019 om handhavend op te treden 

tegen de door gemeente Blaricum in strijd met de Beheersverordening 

Voorland Stichtsebrug uitgevoerde herinrichtingsmaatregelen.  

Late reactie 

In uw e-mail van 7 juni 2019 schrijft u: ‘Graag verzoeken wij u ten 

aanzien van de strandverbreding, het volleybalveld en de paden en 

verhardingen, daar waar mogelijk, handhavend op te treden.’ Deze e-

mail is bij ons in het ongerede geraakt. Daardoor hebben wij op dat 

moment niet gereageerd. Hiervoor bieden wij u onze excuses aan. 

Overleg 

Na ontvangst van uw ingebrekestelling is telefonisch contact met u 

opgenomen om te vragen wat voor u een juiste aanpak zou zijn. U heeft 

laten weten graag uitgenodigd te worden voor een gesprek. Dit gesprek 

heeft plaatsgevonden op 12 november jl. Hierbij waren u en de heer 

Laijendecker aanwezig. Vanuit de provincie waren de heer van 

Schuppen, mevrouw Don en mevrouw Nieland-Stegers aanwezig. 

Tijdens dit gesprek heeft u uw zorgen geuit over de ontwikkelingen aan 

de Stichtseweg 3a te Blaricum en hebben wij toegelicht wat de rol van 

de provincie daarbij is. Ook is met u afgesproken dat wij binnen vier 

weken een schriftelijke reactie zullen geven op uw handhavingsverzoek. 

De gemeente heeft als bevoegd gezag al een beslissing genomen op uw 

verzoek. Omdat wij geen bevoegd gezag zijn en binnen de periode 

reageren hoeven wij geen beslissing te nemen op uw ingebrekestelling.  

Uw handhavingsverzoek 

In uw brief van 8 augustus 2019 heeft u uw verzoek om handhavend op 

te treden nader toegelicht. Het verzoek is gericht op onze 



 

2 | 2  1262371/1329940 
 

  
 

 

bevoegdheden, zoals opgenomen in artikel 19 van de Provinciaal 

Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV), in het kader van NNN-gebieden 

waartoe het Voorland behoort. U wijst erop dat wij geen formele positie 

hebben kunnen innemen nu de gemeente hebben gekozen voor een 

beperkte voorbereidingsprocedure. Volgens u zouden wij de gemeente 

kunnen wijzen op het ontbreken van de benodigde ontheffingen (artikel 

19 lid 8 en artikel 34 van de PRV) en/of bestemmingsplan of 

omgevingsvergunningprocedures. Daarbij vraagt u zich wel af hoe 

realistisch dergelijke procedures zijn gelet op de voorwaarden in de 

PRV. Gelet hierop lijkt het u het meest effectief om in overleg te treden 

over mogelijke stappen om het NNN te beschermen. 

Onze reactie 

Ontheffing PRV 

Een ontheffing op grond van artikel 19 lid 8 in samenhang met artikel 

34 van de PRV kan door het College van burgemeester en wethouders 

verzocht worden als zij van mening zijn dat zij door bijzondere 

omstandigheden bij de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk 

beleid onevenredig worden belemmerd in verhouding tot de met die 

regels te dienen provinciale belangen. Een dergelijk verzoek is niet 

gedaan. De ontwikkeling zal dus moeten voldoen aan artikel 19 van de 

PRV. 

Bescherming NNN 

De bescherming van NNN moet in een gemeentelijk(e) 

beheersverordening/bestemmingsplan geborgd zijn. De handhaving 

van deze regels ligt bij de gemeente. Wij zijn dan ook niet bevoegd om 

een beslissing te nemen op uw verzoek. U heeft ook de gemeente 

verzocht om handhaving met betrekking tot de strandverbreding, het 

volleybalveld en de paden en verhardingen. Op 14 november 2019 

hebben zij uw verzoek toegewezen voor wat betreft het volleybalveld en 

voor het overige afgewezen. 

Wij zien in deze afwijzing op het handhavingsverzoek ten aanzien van 

de strandverbreding in ieder geval aanleiding om met de gemeente in 

gesprek te gaan. Wij zijn van mening dat de strandverbreding niet past 

binnen de beheersverordening. Verder zijn wij, zoals in ons gesprek 

ook naar voren is gekomen, betrokken bij de ontwikkeling van het 

nieuwe strandpaviljoen, voor zover het onze bevoegdheid betreft. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

Sectormanager Ruimtelijke Ordening 

dhr. T. Smeelen 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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