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Geachte heer/mevrouw,
Over het beroep met zaaknummer ALK 141 154 GEMWT V29 deel ik u het volgende mee.
De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het
indienen van digitaal beroep.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
Hoogachtend,

BE022

uitspraak
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Zittingsplaats Alkmaar
Bestuursrecht
zaaknummers: A L K 14/149, 14/150, 14/151, 14/152, 14/153 en ALK 14/154
uitspraak van de enkelvoudige kamer van 4 september 2014 in de zaken tussen
M.R. Honig, te Bergen,
W.J. Alkema, te Bergen,
G.W.P. Stoutenbeek, te Arosa (Zwitserland),
N.P. Kokkes, te Bergen,
J.M. Rijnaarts, te Bergen,
S.L. Voorberg, te Schoorl,
eisers,
(gemachtigde: mr. E.J.M.J.J. Houben),
en
de raad van de gemeente Bergen, verweerder
(gemachtigde: mr. R. Visser).

Procesverloop
Bij afzonderlijke besluiten van 22 april 2013 heeft verweerder percelen van eisers
aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn.
Tegen deze besluiten hebben eisers bezwaar gemaakt. Bij brief van 20 januari 2014 hebben
eisers beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op hun bezwaren.
Bij besluit van 17 maart 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van
eisers alsnog gegrond verklaard, maar de aanwijzingsbesluiten van 22 april 2013 in stand
gelaten onder aanvulling van de motivering.
Bij brief van 11 april 2014 hebben eisers de gronden van hun beroepen ingediend. Bij brief
van 23 juli 2014 hebben zij nog stukken ingediend. Verweerder heeft een verweerschrift
ingediend en bij brief van 30 juli 2014 nog stukken.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2014. Namens eisers is
S.L. Voorberg verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
Overwegingen
1.1.

Het geschil gaat alleen nog om de bij het bestreden besluit gehandhaafde aanwijzing

