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Geacht College, 
 

 
Middels dit schrijven wil ik u op de hoogte stellen van ons bezwaarschrift tegen uw besluit van 19 
oktober 2015 met uw onderwerp: 'besluit over Omloop 41aZA Schoor/'. 

 
Op 18 augustus jl. hebben wij een brief aan u gericht waarin wij onze zienswijze ten aanzien van 
bovengenoemde casus hebben omschreven . De reactie die wij hierop ontvingen is ons inziens 
buitengewoon teleurstellend . Het betreft hierbij een opsomming van reacties waarbij een 
oplossingsgerichte inhoud ontbreekt .Tevens zijn onze vragen niet volledig beantwoord. 

 
Wij hebben sterk de indruk dat deze specifieke casus niet volledig is bekeken door de gemeente en 
dat er zonder concreet onderzoek  uwerzijds bepaalde conclusies worden getrokken met 
verstrekkende gevolgen voor ons. 

 
Het gebied rondom de Schoorlse duinen staat bekend om het hoge aantal zomerhuizen en 
vakantiewoningen, welke ook voor langere periode of permanent worden bewoond. Wij vinden het 
vreemd dat juist wij onder de loep worden genomen binnen het handhavingsbeleid, terwijl de 
meerderheid (op veelal illegale wijze) hierbij de dans ontspringt . Wij zijn van mening dat het 
gemeentebeleid niet éénduidig is en dat er met twee maten gemeten wordt. Dit beleid is volgens ons 
niet te handhaven en treft slechts een handvol individuen waarvan wij er één van zijn. 

 
De gemeente stelt dat, omdat er in 2013 een adres is aangevraagd, het object toen pas voor 
bewoning gereed is gemaakt. Dit zou inhouden dat deze casus niet in aanmerking komt voor de 
pardonregeling van recreatieve bijgebouwen van voor 2008. Deze conclusie die getrokken wordt 
door uw medewerkers is pertinent onjuist. Echter; het object is in 1998 al voor bewoning gereed 
gemaakt voor wijlen mijn moeder. Dit zou ons inziens voldoende aanleiding moeten zijn om het 
object in de huidige situatie te gedogen en te laten beoordelen op basis van deze vrijstelling. 

 
Een toetsing op het huidige bestemmingsplan lijkt ons dan ook niet van toepassing aangezien het 
bijgebouw zou moeten worden getoetst op het bestemmingsplan wat toentertijd vigerend was. 



Het bijgebouw valt binnen de gestelde eisen van het BOR en is ons inziens daarom vergunningsvrij. 
Van "het terugbrengen naar de vergunde staat" kan dus geen enkele sprake zijn. Dat het hierbij niet 
permanent zou mogen worden bewoond begrijpen we. 

 
Volgens ons is de gemeente verplicht het bijgebouw te toetsen op het BOR ongeacht of het voor 
recreatieve bewoning I permanente bewoning wordt gebruikt of als vergunningsvrije aanbouw van 
het woonhuis 41a wordt gezien. Een oplossing als deze wordt op geen enkele wijze gecommuniceerd 
of aangedragen. 

 

 
In onderstaande reactie geven wij nogmaals onze bevindingen op en geven wij reactie op de punten 
zoals deze in de weerlegging d.d. 19 oktober 2015 zijn geformuleerd door de gemeente Bergen; 

 
Zienswijze 28 augustus 2015 

 
 

17. U hebt mevrouw Schipper van team Toezicht en Handhaving meerdere malen gesproken. Op 28 
augustus 2015 hebt u wederom telefonisch contact gehad. U heb: aangegeven dat de heer 
Stadelman en mevrouw Stadelman-Spruijt mantelzorg aan uw verlenen. U zou contact opnemen met 
uw huisarts om aan te tonen dat u mantelzorg nodig hebt. 
De gemeente Bergen is op de hoogte von mijn persoonlijke gezondheidssituatie, en dat ik daarbij 
behandeld wordt door een homeopathisch arts. Op verzoek van de gemeente Bergen heb ik de 
huisarts benaderd waarbij ik ben ingeschreven. Ik ben van mening dat de huisarts geen objectieve kijk 
kan hebben op mijn persoonlijke situatie omdat ik nooit bij haar op bezoek ben geweest. Ik begrijp 
dat als er om een medische verklaring wordt gevraagd zij deze hiervoor nooit zou kunnen geven, 
maar vindt dat ik op basis hiervan geen eerlijke kans krijg van de gemeente Bergen. 

 
 
Weerlegging zienswijze 23 juni 2016 Ad 1. en ad 2. 

 
 

Uit de vergunningen is gebleken dat het bijgebouw er al stond op het moment dat u het perceel in 
eigendom verkreeg. Wij hebben geen stukken kunnen vinden waaruit is gebleken 
dat de voorzieningen er destijds al in zaten, Daarbij hebt u zelf op 23 juni 2015 aangegeven dat u de 
voorzieningen in 1998 hebt aangebracht. 
Het bijgebouw is in 1998 bewoonbaar gemaakt, dit is betreft  een vergunningsvrije uitbreiding van 
het woonhuis 41a. 

 
Ad 3., ad 4., ad 5., ad 6. en ad 7. 
Het adres Omloop 41aza in Schoorl is op 11november 2011 is toegekend. Wij horen vaak dat burgers 
denken dat, wanneer een object een huisnummer krijgt toegewezen, daarmee 
het object gelegaliseerd is. Dit klopt echter niet. De gemeente is op grond van de Wet BAG 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) verplicht om voor elk object waar iemand in woont 
of wilt wonen een huisnummer aan te maken. Een huisnummer behoort bij het in kaart 
brengen van inwoners en gebouwen in geval van calamiteiten staat dus los van het feit of u 
permanent in een bijgebouw/recreatiewoning mag verblijven. Dat wordt enkel bepaald door het 
bestemmingsplan en eventueel de bouwvergunning. Een ieder is verplicht om zich in te schrijven op 
het adres waar hij/ zij verblijft. Men kan zich dus op elk mogelijk object met een adres inschrijven. Dit 
betekent echter niet dat het ook daadwerkelijk mag. ledereen die zich inschrijft krijgt daarvan een 
bevestiging. In deze bevestigen staat aangegeven dat permanente bewoning van een bijgebouw/ 
recreatiewoning niet is toegestaan. De heer Stadelman en mevrouw Stadelman-Spruijt hebben zelf 
onderzoeksplicht en hadden dus zelf moeten informeren bij de gemeente. Ook u had ook moeten 
informeren bij de gemeente wat wel en of niet was toegestaan. 
Vanwege het feit dat wij de registratie op een correcte manier hebben willen uitvoeren, worden wij 
nu geconfronteerd met dit besluit. Indien wij dit op illegale wijze hadden uitgevoerd was dit 
hoogstwaarschijnlijk niet door de gemeente gehandhaafd. Er worden namelijk nog honderden 



vakantiewoningen op deze (illegale) wijze binnen de gemeente Bergen bewoond. Het is het voorbeeld 
dat het handhavingsbeleid hierin faalt. Wij vinden het stuitend dat de gemeente Bergen weigert de 
hand in eigen boezem te steken met betrekking tot dit bureaucratisch onvermogen. Als er in het 
aanvraagstadium van het adres 41aza al was aangegeven dat dit niet mogelijk zou zijn dan was het 
niet mogelijk geweest voor ons om in deze situatie te geraken. 

Weerlegging zienswijze 13 augustus 2015 

Ad 8. 
Wij hebben tijdens het gesprek uitgelegd hoe de procedure werkt en wat er gaat gebeuren. Daarbij 
hebben wij nooit aangegeven dat wij van handhaving af zullen zien. Wij hebben altijd begrip voor een 
situatie en proberen binnen de reikwijdte van het beleid rekening te houden met de persoonlijke 
omstandigheden. Op grond van de omstandigheden hebben wij in dit geval de begunstigingstermijn 
verlengd. 
Ons doel is om de bebouwing zoals deze nu is te kunnen blijven handhaven in de huidige staat. We 
zijn ons er bewust van dat permanente bewoning hier niet is toegestaan. 

 

 
Ad9. 
De afgelopen periode hebt u meerdere malen telefonisch contact gehad met mevrouw Schipper van 
team Toezicht en Handhaving. Wij hebben u op 13 juli 2015 telefonisch geïnformeerd over deze 
nieuwe vooraankondiging. U was dus op de hoogte van het feit dat deze brief zou ontvangen en wij 
vinden het dan ook vreemd dat u 'verbaasd' was toen u deze brief ontving. 
Oe toon van de brief komt niet overeen met de gesprekken die ik persoonlijk met de gemeente Bergen 
hebt gevoerd. 

 
Ad 10. 
Belasting wordt geheven over het feitelijke gebruik, dat staat in de gemeentelijke verordeningen. 
Daarmee is dit feitelijke gebruik echter nog niet legaal. Dat wordt namelijk 
bepaald in het bestemmingsplan. Het heffen van belasting betekent dus niet dat er ook planologisch 
toestemming wordt gegeven voor een illegale situatie, Als u onterecht voor iets bent aangeslagen 
kunt u daar bezwaar tegen maken. 
Dat nemen wij absoluut in beraad 

 

 
Ad 11. en ad 12. 
ledereen heeft een onderzoeksplicht. Zo ook naar het onderzoeken of het veranderen en/ of 
vergroten van een bijgebouw en de eventuele vergunningplicht. 
Het bijgebouw is in 1998 bewoonbaar gemaakt_ dit is betreft een vergunningsvrije uitbreiding van 
het woonhuis 41a. 

 
Ad 13. 
In 2003 heeft de minister aangegeven alle gemeenten beleid moeten opstellen over de permanente 
bewoning van bijgebouwen en recreatiewoningen, op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad van 
Bergen gedoogbeschikkingenbeleid vastgesteld. Vervolgens is in 2012 het handhavingsbeleid 
vastgesteld. Nadat het beleid in 2008 is vastgesteld hebben er regelmatig artikelen in de 
gemeentekrant en op de website van de gemeente Bergen gestaan. U had dus Op de hoogte kunnen 
zijn van de regelgeving. Hét handhaven van de permanente bewoning is dus niet plotseling zeer 
urgent. Daarbij geschieden aanschrijvingen altijd schriftelijk en baseren wij de bewoning niet alleen 
op een inschrijving in de BRP, maar ook andere schriftelijk stukken die wij in ons archief hebben (zie 
onder bewijsmiddelen). Wij begrijpen dal u het vervelend vindt dat wij daarbij niet langskomen op 
uw perceel. Gezien het aantal handhavingdossiers is dat niet mogelijk. 
Dit is geen antwoord op de vraag die wij hebben gesteld;  Het gebied rondom de Schoor/se duinen 
staat bekend om het hoge aantal zomerhuizen en vakantiewoningen, welke ook voor langere periode 



of permanent worden bewoond. Wij vinden het vreemd dat juist wij onder de loep worden genomen 
binnen het handhavingsbeleid, terwijl de meerderheid (op veelal illegale wijze) hierbij de dans 
ontspringt. Wij zijn van mening dat het gemeentebeleid niet éénduidig is en dat er met twee maten 
gemeten wordt. Dit beleid is volgens ons niet te handhaven en treft slechts een handvol individuen 
waarvan wij er één van zijn. Het bijgebouw is een vergunningsvrije uitbreiding van woonhuis 41a, u 
kunt echter enkel oordelen op de buitenzijde en niet op de binnenzijde van het object omdat u hier 
nooit ter plaatse bent geweest. U moet er dan dus maar vanuit gaan dat de inrichting in 
vergunningsvrije staat is aangebracht. Nogmaals wij zijn ons ervan bewust dat permanente bewoning 
van het bijgebouw niet is toegestaan. 

 
Ad 14. 
Legalisatie van de bebouwing is niet mogelijk (zie ook legalisatie bouwen). Het bijgebouw met het 
adres Omloop 41aZA kan ook niet vergunningsvrij worden verklaard, omdat op uw perceel niet de 
bestemming 'Recreatiewoning' zit. Dit betekent dat wij niet kunnen kijken naar de regels in bijlage 11 
van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) 
Het bijgebouw is in 1998 bewoonbaar gemaakt, dit is betreft  een vergunningsvrije uitbreiding van 
het woonhuis 41a.Op basis van de aanvraag van het huisnummer 41aza geeft u er het stempel 
recreatiewoning aan, dit is volgens ons onterecht. Wij zijn van mening dat de gemeente verplicht is te 
toetsen op het BOR. Indien er een aantal voorzieningen in het bijbehorende bouwwerk is 
aangebracht dat dit bijbehorende bouwwerk bewoonbaar maakt is het bouwwerk niet meer 
vergunningsvrij. Indien de voorzieningen die het bewoonbaar maken worden verwijderd valt dit 
bouwwerk onder BOR artikel 2, want het voldoet aan de eisen die in dit wetsartikel zijn gesteld. Dit 
laatste valt volgens ons onder 'handhaven' wat wel mag. Ik betreur het dan ook dat dit onderdeel 
niet in uw besluit naar voren is gekomen. Dit onderdeel is evenmin niet naar voren gekomen 
tijdens onze communicatie sinds uw eerste brief. Is het de cultuur van gemeente Bergen om vooral 
strijdigheden aan te pakken, hierop de nadruk te leggen en de burger verder achter te laten in een 
schemerig gebied in wat wel mag? Passen de mogelijkheden van het BOR niet in hetgeen met wat 
u met Bergen voor ogen heeft? Op welke manier wordt de handhaving van wet- en regelgeving 
met het weglaten van de mogelijkheden van het BOR gediend? 

 
Ad 15. 
Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor u van mening bent dat de heer Stadelman 
en mevrouw Stadelman-Spruijt financieel gezien niet in staat zijn om de permanente bewoning te 
beëindigen. Daarbij heeft de heer Stadelman aangegeven dat hij geen uitkering wilt ontvangen. Wij 
zijn van mening dat het ontvangen van een uikering een verworven recht is in Nederland en dat het 
aanvragen van een uitkering wellicht een positief verschil in de financiële situatie kan zijn. Financiële 
omstandigheden zijn echter geen reden om van handhaving af te zien. 
Wij krijgen het gevoel dat deze reactie enkel van de afdeling Handhaving komt. De brief is gericht aan 
de gemeente Bergen in het algemeen. Wij gaan ervan uit dat de gemeentelijke afdeling Sociaal beleid 
bekend is met deze casus en achter deze reactie staat. 

 
Ad 16. 
Wij handelen een dossier gemiddeld in a weken af. Omdat wij rekening met uw bezoek aan de 
huisarts hebben gehouden: zijn wij al een aantal weken verder. Hierdoor hebben wij 
besloten om geen verder uitstel te verlenen. 

 

 
Ad 17. 
U hebt aangegeven dat de heer Stadelman en mevrouw Stadelman-Spruijt mantelzorg aan u 
verlenen. U zou contact opnemen met uw huisarts om aan te tonen dat u mantelzorg nodig hebt. 
Naar aanleiding daarvan hebt u, ter onderbouwing, contact opgenomen met uw huisarts. Uw 
huisarts wilde echter geen verklaring afgeven met betrekking tot mantelzorg, maar u kreeg wel een 
kopie van uw patiëntendossier. Daarom hebt u aan second opinion aangevraagd bij huisarts 



mevrouw H. Dikker- Hupkes. Mevrouw Dikker-Hupkes heeft vervolgens contact opgenomen met de 
gemeente en informatie opgevraagd, Zij heeft toen aangegeven dat zij bij u langs zou gaan om te 
kijken wat uw medische situatie is. Op 21 september 2015 hebben wij terugkoppeling ontvangen. De 
conclusie van mevrouw Dikker-Hupkes is geen aanleiding om de illegale bebouwing en bewoning toe 
te staan in het kader mantelzorg. Dit betekent dat wij niet van handhaving af kunnen zien. 
Deze weerlegging is in de basis niet correct. Mevrouw Dikker-Hupkes is slechts op papier mijn 
huisarts, ik maak namelijk gebruik van een homeopathisch arts. Het betreft dus géén second opinion. 
De gemeente Bergen is op de hoogte van mijn persoonlijke gezondheidssituatie, en dat ik daarbij 
behandeld wordt door een homeopathisch arts. Op verzoek van de gemeente Bergen heb ik de 
huisarts benaderd waarbij ik ben ingeschreven. Ik ben van mening dat de huisarts geen objectieve kijk 
kan hebben op mijn persoonlijke situatie omdat ik nooit bij haar op bezoek ben geweest. Ik begrijp 
dat als er om een medische verklaring wordt gevraagd zij deze hiervoor nooit zou kunnen geven, 
maar vindt dat ik op basis hiervan geen eerlijke kans krijg van de gemeente Bergen. Het feit dat er 
één-op-één tussen de gemeente en mevrouw Dikker-Hupkes hier een gesprek over gevoerd is 
waarvan nooit terugkoppeling naar mijn persoon is geweest, vind ik buitengewoon onwenselijk. 
Zowel de gemeente als mevrouw Dikker-Hupkes hebben zich beiden niet geroepen gevoeld om hun 
oordeel met betrekking tot mijn gezondheidssituatie op een nette wijze terug te koppelen naar mijn 
persoon. Het geeft direct weer wat de belangen zijn van zowel de gemeente Bergen als mevrouw 
Dikker-Hupkes. Ik vind dit een ernstige integriteitskwestie die de gemeente Bergen zich ten zeerste 
zou moeten aantrekken. Uiteindelijk ben ik degene die vanwege deze werkwijze de dupe wordt. 

 
-einde weerlegging- 
Wij maken bezwaar tegen het besluit om de bebouwing in vergunde staat terug te brengen, omdat 
er geen sprake is van een vergunde staat en omdat na wat overleg met u en wellicht hieruit 
voorvloeiend wat aanpassingen er een vergunningsvrije situatie zal zijn. Wij begrijpen dat de 
permanente bewoning van het bijgebouw dient te worden opgeheven. 

 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
 
 
 

AnkVlaar-van Veen 
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