
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 71 
3755 ZH Eemnes 
 
 
Bezwaar tegen het besluit 14 november 2019 inzake het handhavingsverzoek van de VVG ten 
aanzien van de strandverbreding, het volleybalveld en de paden en verhardingen op het Voorland 
Stichtse brug.   
 
 
Huizen, 23 december 2019 

 

Geachte College, 

 

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 bezwaarschrift 
 
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) heeft kennisgenomen van uw besluit d.d. 14 
november 2019 op het handhavingsverzoek van onze vereniging ten aanzien van de 
strandverbreding het volleybalveld en de paden en verhardingen. Di besluit is op 15 november 
2019 verzonden.   
Volgens het NNN zijn deze gronden mede bestemd voor het behoud, herstel en/of de 
ontwikkeling van natuurwetenschappelijke waarde en/of ecologische waarde en de bijbehorende 
instandhoudingsdoelstelling.  
 
Op 7 juni jl. heeft de VVG een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Noord-Holland 
en de RUD Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 
Door de RUD is het verzoek doorverwezen naar uw gemeente als bevoegd in deze kwestie. 
 
De VVG is van mening dat uw besluit tenminste voorbijgaat aan de noodzaak om het verlies aan 
terrein dat valt onder de bescherming van het NNN te compenseren, met name waar het gaat om 
de uitgevoerde strandverbreding. Een en ander volgens de regels en de doelstellingen die de PRV 
Noord-Holland op dit punt stelt. Wij wijzen u op de artikelen 19 lid 8 en 34. 
 
 
 



 

Pro forma. 
 
In een overleg dat de heren Metz en Laeijendecker van het bestuur van onze vereniging mochten 
voeren met uw burgemeester, mevrouw de Zwart, uw wethouder, mevrouw Kennis en enkele 
ambtenaren, op 19 december jl., is het voorstel ter tafel gekomen dat de VVG, indien er sprake 
zou zijn van een bezwaar onzerzijds op uw besluit ten aanzien van de strandverbreding c.a., dit 
bezwaar pro forma zou kunnen zijn, waarmee u in de gelegenheid bent om in overleg met de 
provincie Noord-Holland voorstellen te doen ter compensatie c.q. saldering van het verlies aan 
NNN, zonder dat de wettelijke tijdsdruk die speelt bij de afhandeling van het bezwaar in het 
geding komt. Wij van onze kant blijven dan binnen de wettelijk termijn om bezwaar in te kunnen 
dienen. 
Wij willen aan dat voorstel voldoen. 
 
Bij deze stellen wij dat het onderhavige bezwaar pro forma is voor de periode die aan uw kant 
nodig is om in overleg met de provincie te komen tot een voorstel voor compensatie/saldering. 
Wij gaan er van uit dat de door u gestelde periode tot eind januari daarvoor voldoende ruimte 
biedt. Mochten wij op 1 februari geen uitsluitsel van uw kant, noch enig teken van voortgang 
hebben ontvangen, dan zullen wij alsnog met een nadere onderbouwing van ons bezwaar komen. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 

    
H. Metz      Mw. W. Biermann 
voorzitter      secretaris 
   
 
   
 


