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1860AD Bergen. 

ZAAKNUMMER: 

Postbus: 

Schoorl, 9 oktober 2016. 

Betreft verzoek tot het legaliseren van het wonen in een gebouw aan de Teugelaan 31B. 

Geachte gemeenteraad, 

Gelezen het recente betoog van dhr. Valkering van het CDA op Facebook is legalisatie van 
het wonen aan de Teugelaan 31B een reële optie nu volgens dhr. Valkering door uw raad het 
standpunt wordt verkondigd van ja - mits. 

Volgens dhr. Valkering is het daarvoor wel vereist dat er een daartoe strekkende aanvraag 
wordt ingediend. Doordat ondergetekende van mening is dat hij reeds aan de Teugelaan 31B 
mag wonen en uw raad aan de gronden aan de Teugelaan 31B de bestemming Wonen en 
Tuin heeft toegekend waarmee u heeft aangegeven dat de betreffende gronden juist bedoeld 
zijn om op te wonen, kan uw raad ook bevestigen dat het wonen in een gebouw aan de 
Teugelaan 31B is toegestaan. 

Omdat het college meent dat dit wonen niet is toegestaan, is van belang wat uw raad als 
wetgever met de aanduiding Wonen op het perceel Teugelaan 31B heeft bedoeld. 

De Raad van State heeft tijdens de hoorzitting van 19 september 2016 aangegeven dat het 
bestaande gebouw op de Teugelaan 31B niet ten dienste staat van enig ander hoofdgebouw. 

Het bestaande gebouw is daarmee geen bijgebouw nu een bijgebouw blijkens de definities 
van het bestemmingsplan ten dienste van een hoofdgebouw dient te staan. 

Voor het perceel Teugelaan 31B loopt een planschadeclaim. Het college heeft inzaice een 
vergelijkbare planologische situatie (Duinweg 58) aangegeven dat het in het kader van het 
compenseren van planschade in natura uitsluitend bouwmogelijkheden uit het voorgaande 
bestemmingsplan aanbiedt. Wij wensen derhalve dat uw beoordeling niet in enig verband 
(dus ook niet als enige vorm van compensatie) wordt gebracht met onze planschadeclaim. 

Ik doe derhalve een drieledig verzoek aan uw raad: 
1. Het verzoek tot het legaliseren van het wonen aan de Teugelaan 31B 
2. het verzoek om een bouwvlak toe te kennen aan Teugelaan 31B 
3. Te bevestigen dat het wonen aldaar al is toegestaan zodat het legaliseren niet is vereist. 

Dhr. Valkering meent dat omdat er een beroepszaak loopt dat de raad zich niet mag mengen 
in de discussie. Wij zijn het daar niet mee eens: In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel 
(beginsel van behoorlijk bestuur) dient de raad de gerezen onzekerheden weg te nemen. 

Daarbij dient uw raad te betrekken dat uw raad bij Bergerweg 45A in een vergelijkbare 
situatie eerder ook heeft meegewerkt aan het toekennen van de bouwmogelijkheid van een 
woning. Zie hiervoor tevens de uitspraak van de rechtbank Alkmaar met kenmerk AWB 
11/3294. Ondergetekende doet derhalve hierbij tevens een beroep op het gelijkheidsbeginsel. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

H.F.T. Vos 
Teugelaan 31B 
1871AK Schoorl. 


