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de griffier 
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Betreft uw kenmerk 201307140/3/R1 Bergen Landelijkgebied Zuid. 

Hoogedelachtbare heer, vrouwe, 

Op 22 december 2015 ontvingen wij van uw Afdeling een afschrift van de brief van het 
college van Bergen gedateerd 16 december 2015 waarin uw Afdeling wordt verzocht niet in 
te gaan op de namens bezwaarde aangegeven argumenten. 

Daar waar wij op basis van de door ons aangeleverde argumenten en uw eerdere brief of 
bezwaarde nog behoefte had aan een uitspraak, hebben aangegeven alsnog in te kunnen 
stemmen met een uitspraak zonder zitting, komt het ons vreemd voor dat het weer de 
gemeente is die nader eisen stelt aan het zonder zitting afdoen van deze zaak. 

Mocht u voornemens zijn dit verzoek van de gemeente in te willigen en onze aangevoerde 
argumenten buiten de beoordeling te houden dan dienen deze argumenten in een zitting 
alsnog aar de orde te worden gesteld. Het college is voldoende in de gelegenheid gesteld te 
reageren op de namens bezwaarde aangeleverde argumenten en heeft dit tot op heden 
nagelaten. 

Het college van bergen is inmiddels aardig de weg kwijt en lapt bij herhaling de uitspraken 
van uw Afdeling aan zijn laars. Het gaat er bij dit college kennelijk niet om of er een 
doelmatig of rechtmatige besluiten, rechtdoend aan de betwiste situatie en omstandigheden 
wordt genomen maar of zij hun ongelijk in stand kunnen houden. 
De door het college aangeleverde stukken blijken immers aperte onjuistheden te bevatten en 
u wordt verzocht om de signalering van die onjuistheden buiten uw beoordeling te houden. 

Het heeft er alles van dat de argumenten die aanvragers alsnog hebben ingebracht ook nu 
weer het besluit en de stukken van het college weerleggen en dat om die reden die 
argumenten door u maar buiten de beoordeling moeten worden gelaten. Wij constateren dat 
het college van Bergen zich steeds vaker vergrijpt aan onjuistheden en onwaarheden om 
hun bedenkelijke besluiten in stand te kunnen houden. Hun status "betrouwbare overheid" 
is dan de dekmantel waarop uw Afdeling zou moeten afgaan. Herhaaldelijk blijkt dat na 
enige recherche het college onwaarheden en onjuistheden heeft opvoerd. 

Wij gaan er van uit dat uw Afdeling alle aangeleverde argumenten in overweging neemt. 
Mocht dit niet zo zijn dan dient de zaak ter zitting te worden besproken en toegelicht. 

Hoogachtend, 

Ing.F.Zomers 
Oudendijk 17 
1871VB Schoorl 
Gemachtigde van W.M.E.Stet, E.EIVĨ.Stet en M.J.J Stet 


