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Aanleiding 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

 
Kernboodschap  
 
Geachte raadsleden, 
 
Zoals u wellicht uit de Alkmaarsche Courant van afgelopen woensdag heeft vernomen is aan 
mevrouw Schouw (d.d. 22 januari 2015) een dwangsombesluit opgelegd met als last de 
bewoning van pension- en dressuurstal ‘De Duinrand’ aan de Herenweg 37 te Egmond-
Binnen te staken.  
 
Tegen dit besluit is door mevrouw beroep ingesteld bij de rechtbank. 
 
De rechtbank heeft in zijn uitspraak van 23 november 2016 het dwangsombesluit in stand 
gelaten en de termijn waarop de bewoning gestaakt moet worden – die in het besluit was 
gesteld op 23 januari 2016 – bepaald op 4 januari 2017.  
 
Tegen deze uitspraak is hoger beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
De behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening is behandeld op 13 december jl. 
 
Omdat de uitspraak op het verzoek nog niet is gedaan, heeft mevrouw Schouw ons 
gevraagd de begunstigingstermijn te verlengen.   
Wij hebben besloten hieraan tegemoet te komen en de begunstigingstermijn te verlengen tot 
6 weken na de uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening. Een kopie van het 
besluit (verzonden 28 december 2016) is ter informatie bijgevoegd. 
 
Na het reces krijgt u een schriftelijke toelichting van het college over de situatie rondom deze 
manege en wat de aanleiding is geweest voor deze procedure.  
 
  
Bijlagen  
Besluit tot verlenging begunstigingtermijn. 
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