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Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw Bruin,

Op 19 oktober jl. heeft u mij per brief verzocht cm over te gaan tot een

voordracht tot schorsing en vernietiging bij de kroon van de openbare

bekendmakingen door het college van burgemeester en wethouders van een

reeks raadsbesluiten van de gemeente Bergen (NH) inzake de vaststeiling van

bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingspian "Deiversduin" te Egmond

aan den Hoef en het bestemmingspian "Zeeweg 31 (Monsmarem)" te Bergen aan

Zee. U voert aan dat de inhoud van deze openbare bekendmakingen in strijd is

met recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State (hierna: ABRvS), omdat door het college wordt vermeld dat, om beroep in

te kunnen stelien tegen de betreffende bestemmingsplannen, eerder een

zienswijze moet zijn ingediend tegen het ontwerp-bestemmingspian.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft mijn ministerie contact gezocht met de

gemeente Bergen. De afstemming met de gemeente vergde de nodige tijd. U bent
hiervan op de hoogte gesteid en tevens is de termijn voor behandeling van uw

verzoek verlengd.

Openbare bekendmakingen zijn geen besluiten

Uw verzoek is gericht op de openbare bekendmakingen door het college van een

reeks raadsbesluiten tot vaststeiling van bestemmingsplannen. Nu deze openbare
bekendmakingen op zichzeif geen besluiten zijn in de zin van de Awb, kunnen

deze niet worden voorgedragen voor schorsing of vernietiging. Om die reden wijs

ik uw verzoek af.

Afspraak met de gemeente

Desalniettemin geeft u terecht aan dat de inhoud van de door u genoemde

openbare bekendmakingen niet in iijn is met recente jurisprudentie van de
ABRvS. Om die reden heeft mijn ministerie contact opgenomen met de gemeente
Bergen. Met de gemeente is afgesproken dat in de openbare bekendmakingen
vanaf heden niet meer zal worden vermeld dat het eerder hebben ingediend van

een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingspian een voorwaarde is om beroep
te kunnen indienen tegen het betreffende besluit. Op zichzeif doen de onjuiste
beroepsclausules niets af aan het recht van belanghebbenden om in beroep te
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gaan tegen de betreffende besluiten. Nu de gemeente zich bereid heeft verklaard Kenmerk
vanaf heden de beroepsclausules aan te passen aan de recente jurisprudentie, 2022-0000065408
wordt 00k het risico weggenomen dat belanghebbenden op het verkeerde been
worden gezet over bun recht om beroep in te stellen tegen besluiten.

Volledigheldshalve dee! Ik u nog mee dat op grond van bijiage 2 bij de Awb,
hoofdstuk 1, artikel 1, betreffende bevoegdheldsregeling bestuursrechtspraak,
geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen mijn afwijzing van uw
verzoek tot voordracht tot schorsing en vernletlging.

Een afschrift van dit besluit zend Ik aan de gemeenteraad van Bergen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

anke Bruins Slot
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