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Gemeente Bergen 

17ip.00187 

Postbus: 
ZAAKNUMMER: 

17/01/2017 

Datum 

16 januari 2017 
Ons nummer 

201506723/2/R1 
U w kenmerk 

Inlichtingen 

J. Jhauw 
070-4264845 

Procedure 

Beroep 

Onderwerp 

Bergen 
Bp. De Werf e.o. 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij zend ik u - ter informatie - stukken die betrekking hebben op de bovenvermelde 
procedure. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 
de griffier 
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Behandeld door A.R.M. van der PLuijm en F.P. van Galen, Advocaat 
Telefoon +31 71 - 535 80 00 
E-mail vanderpluijm@tk.nl 
Onze referentie Exploitatiemaatschappij Taverne cs/Gemeente Bergen bestemmingsplan 

De Werf eo, 201528809, AV 0512 
Uw referentie 201506723/2/R1 
Plaats/Datum Leiden, 12 januari 2017 

ZIENSWIJZE EX ART. 8:51B LID 3 AWB 

Hoogedelgestreng college, 

Taverne e.a. hebben uw brief van 16 december 2016 ontvangen en kennisgenomen van 
het herstelbesluit van de gemeenteraad van Bergen van 10 november 2016, dat genomen 
is in vervolg op de tussenuitspraak van uw Afdeling van 18 mei 2016. 

Dat herstelbesluit komt geheel tegemoet aan het beroep van Taverne e.a., nu aan het 
perceel Westeinde 1 te Egmond aan Zee alsnog een bouwhoogte van 12 meter is 
toegekend voor het realiseren van de recreatieappartementen. 

Omdat Taverne e.a. het voornemen hebben aanspraak te maken op schadevergoeding 
wegens vertraging van de realisering van de recreatieappartementen, hebben zij er belang 
bij dat het bestreden besluit van de gemeenteraad van Bergen van 25 juni 2015 wordt 
vernietigd door uw Afdeling; voorts maken Taverne e.a. aanspraak op vergoeding van 
gemaakte proceskosten en het betaalde griffierecht. 

Nu het lopende beroep geacht wordt mede te zijn gericht tegen het hersteLbesluit (art. 
6:24 juncto art. 6:19 Awb) verzoeken Taverne e.a. uw Afdeling te beslissen als volgt: 

i. Het beroep, voorzover gericht tegen het bestreden besluit, gegrond te verklaren. 
ii. Het bestreden besluit te vernietigen. 
iii. Het beroep, voorzover gericht tegen het herstelbesluit, ongegrond te verklaren. 
iv. Te gelasten dat door de raad van de gemeente Bergen het door Taverne e.a. betaalde 

griffierecht alsmede de gemaakte proceskosten worden vergoed. 

Vondellaan 51 
P.O. Box 201 
2300 AĒ Leiden 

T +31 71 - 535 80 00 
F +31 71 - 535 80 01 
I www.tk.nl 



V! 
Een kopie van dit schrijven zond ik aan verweerder. 

Hoogachtend, 

ŪJ 

6 an/QSaien 


