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Huizen, 9 januari 2020 
 
 

Geacht College, 

 
Op 19 november heeft het bestuur van de VVG, in de personen van de heren Laeijendecker en 
Metz, overleg gehad met uw burgemeester, mevrouw de Zwart, uw wethouder, mevrouw Kennis,  
en enkele ambtenaren over de procedures die het afgelopen jaar zijn gevoerd tussen u en onze 
vereniging ten aanzien van het Voorland Stichtse brug. Wij spraken met name over ons 
handhavingsverzoek, maar ook over de omgevingsvergunning voor de tijdelijke strandtent en de 
omgevingsvergunning voor de nieuwe strandtent voor tien jaar. 
 
Aan de orde was onder meer dat uw gemeente overleg voert met de provincie Noord-Holland 
om te bezien of en hoe het mogelijk is om, met gebruikmaking van de regeling voor compensatie,  
c.q. saldering van het verlies aan oppervlakte en kwaliteit van het NNN als gevolg van de 
strandverbreding en ook als gevolg van het eventuele nieuwe strandpaviljoen, te komen tot een 
oplossing die zich verdraagt met de regels en de doelstellingen van de PRV. 
Wij bespraken de mogelijkheid om voor het besluit op het handhavingsverzoek van onze kant 
een pro forma bezwaar in te dienen. Daarmee blijven onze formele rechten als bezwaarmakenden 
in stand, terwijl tegelijkertijd ruimte is gemaakt om, voordat er daadwerkelijk sprake is van 
procedures, nader onderzoek te doen als gevolg waarvan wellicht ons bezwaar in een ander 
daglicht kan komen te staan. Dat pro forma bezwaar hebt u inmiddels ontvangen. 
 
Voor wat betreft uw besluit op ons bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de strandtent 
hebben wij vastgesteld dat het indienen van een pro forma beroepschrift bij Rechtbank noch 
onze noch uw belangen dient. Het zou slechts leiden tot een uitstel van behandeling. 
Aangezien wij menen dat uw besluit op ons bezwaarschrift niet op alle punten getuigt van de 
vereiste zorgvuldigheid hebben wij gemeend wel beroep te moeten aantekenen bij de Rechtbank. 
Daarmee zal duidelijkheid kunnen worden geboden over de geschilpunten. Tevens kan de 
uitspraak behulpzaam zijn bij het behandelen van vervolgaanvragen. Een kopie van ons 
beroepschrift bij de Rechtbank gaat hierbij. Separaat doen wij u op een later moment een verslag 
van het bovenvermelde overleg toekomen, met het verzoek om daarmee in te stemmen. 



 

 

 

 

Hoogachtend, 
 

    
H. Metz      Mw. W. Biermann 
voorzitter      secretaris 
   
 
   
 


