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Betreft: reactie op uw brief van 17 maart 2017 over dossier ‘Schouw’

Geachte fractievoorzitters,

Op 1 7 maart jl. hebt u mij een brief gestuurd met daarin een reactie en 
een aantal vragen over mijn brieven aan mevrouw Schouw en het 
college van de gemeente Bergen van 7 maart jl.

In mijn brief aan mevrouw Schouw geef ik antwoord op haar vragen en 
haar verzoek om bemiddeling. In mijn antwoord licht ik toe dat de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) geen rol heeft in het dossier 
van mevrouw Schouw en verhelder ik dat het handhavingsbesluit 
gebaseerd is op het gemeentelijke bestemmingsplan en het van 
toepassing zijnde lokale beleid.

De PRV stelt voorwaarden en het is vervolgens aan uw raad om de 
ruimtelijke kaders aan te geven waarbinnen het college dient te 
handelen. Deze ruimtelijke kaders zijn, vanuit juridisch oogpunt bezien, 
niet ‘in beton gegoten’. Een bestemmingsplan biedt ruimte tot afwijking 
ervan. Bovendien heeft een gemeente, op basis van de Algemene wet 
bestuursrecht, de inherente bevoegdheid om af te wijken van beleid.
Een wijziging/ afwijking van een bestemmingsplan en/of beleid dient 
wel op zorgvuldige en consistente wijze te gebeuren.

Mocht u de gestelde kaders echter ongewijzigd willen laten, dan wil ik, 
zoals ik ook in het gesprek met uw raad op 1 9 januari jl. heb gedaan, u 
erop wijzen dat er dan ook daadwerkelijk gehandhaafd dient te worden.

Het is dus uw bevoegdheid en uw verantwoordelijkheid om hieraan 
nader invulling te geven, waarbij ik nogmaals wil benadrukken dat het 
bestuurlijk handelen voor de burger eenduidig, duidelijk en transparant 
moet zijn. Dit was en is mijn boodschap aan u.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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