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Geachte mevrouw De Vries,
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, waarin u verzoekt om een uittreksel uit het
handelsregister, een kopie van de statuten en een machtiging, berichten wij u het volgende.
Op 30 december 2020 zonden wij u een pro forma beroep inzake de beslissing op ons
bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor een strandpaviljoen op het Voorland in
Blaricum. Dit verzoek is bij u geregistreerd onder nummer UTR 21/98 WABOA. De
omgevingsvergunning zelf is geregistreerd onder nummer WABO219-0687.
In het beroep in de onderhavige zaak, UTR 21/1250 WABOA, verzochten wij u om deze zaak te
voegen met het beroep tegen de bovengenoemde omgevingsvergunning, UTR 21/98 WABOA,
aangezien beide zaken onderling nauw verweven zijn.
In het kader van het beroep tegen de omgevingsvergunning d.d. 30 december 2020 zonden wij u
reeds de thans door u opnieuw gevraagde nadere stukken. Wij gaan er van uit dat daarmee reeds
voldaan is aan uw verzoek.
De bevoegdheid van onze bestuurders om proceshandelingen te verrichten is vastgelegd in de
statuten van onze vereniging. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel moge blijken
welke personen het betreft.
In beide zaken is dezelfde saldering van verlies aan NNN een zwaarwegend en bepalend
onderwerp in ons beroep.
Deze saldering op grond van art 19 Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is door de
provincie als voorwaarde gesteld om te kunnen instemmen met zowel de omgevingsvergunning
als de strandverbreding. Daarvoor is tussen de provincie en de gemeente Blaricum op 1-12-2020
een salderingsovereenkomst gesloten. Een document met een inspanningsverplichting, maar geen
formeel salderingsbesluit met bijbehorende herbegrenzing van het NNN volgens de PRV, zoals
vereist op grond van de wet- en regelgeving inzake de ruimtelijke bescherming van het NNN.
Daarmee ontbreekt dus nog het voor bezwaar en beroep vatbare besluit van de provincie. In feite
zou de salderingsovereenkomst de uitwerking en uitvoeringsmaatregel van het salderingsbesluit
moeten zijn.

Het handhavingsverzoek voor de strandafgraving en -verbreding op het Voorland hebben wij op
20 mei 2020 ook bij de provincie Noord-Holland neergelegd. Ondanks herhaalde verzoeken, een
tussentijds overleg en een ingebrekestelling en dwangsomverbeuring conform de AWB heeft de
provincie daarop vooralsnog niet gereageerd.
Gezien de besluiten van de gemeente Blaricum op de bezwaarschriften inzake het
handhavingsverzoek en op de omgevingsvergunning menen wij dat het voor de hand ligt dat wij
ook tegen de te nemen besluiten van de Provincie Noord-Holland op het handhavingsverzoek
en het salderingsbesluit beroep zullen aantekenen. De provincie is immers het bevoegde
bestuursorgaan voor saldering o.g.v de PRV, terwijl het salderingsbesluit bovendien de
rechtsgrond is voor het verlenen van de omgevingsvergunningen voor zowel het strandpaviljoen
als de strandverbreding.
Wij menen dat het voor de zorgvuldigheid van de rechtsgang gewenst is dat bij de behandeling
van de nu door ons ingestelde beroepen tegen de besluiten van de gemeente Blaricum de
uitkomst van de beide nog te nemen besluiten van de provincie tenminste bekend zijn en zo
nodig ook gevoegd zullen worden. Het niet-beslissen door de provincie belemmert in feite de
lopende beroepsprocedure.
Wij hebben aangekondigd met een contra-expertise over de bestreden wijze van salderen en
daartoe gehanteerde Natuurtoetsen te zullen komen. Afspraken daarover hebben wij inmiddels
gemaakt met de Wageningen Universiteit (WUR). De WUR heeft laten weten dat het
bijbehorende veldonderzoek seizoensgebonden is en eerst in de maand juni kan plaatsvinden.
E.e.a. betekent dat een zitting in beide zaken naar het zich laat aanzien niet voor de maand juli
van dit jaar zijn beslag zal kunnen krijgen. Dit is mede afhankelijk van de besluitvaardigheid van
de provincie Noord-Holland. Uiteraard hopen wij dat tegen die tijd de beperkende maatregelen
i.v.m. het Covid-virus zodanig zijn verminderd dat een normale procedure bij de rechtbank weer
mogelijk is. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat in ieder geval de voorzitter van de vereniging in
deze beide zaken zal acteren.
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