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Beantwoording schriftelijke vragen Reglement van Orde over 
Duyndomein. 

 
 
O.00000143 
uitgaand 

Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling Ons kenmerk : 20uit01084 
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid Zaaknummer : BB20.00131 

Contactpersoon : Tom van Hooff Uw brief van : 12 maart 2020 

Telefoonnummer : 072 888 0000 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum : 4 juni 2020 
      
   

Onderwerp : Duyndomein 
 
 
Geachte mevrouw Krijtenburg, 
 
Op 12 maart 2020 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de eerste paal die is geslagen in 
het kader van het project Duyndomein. Het project behelst 72 recreatiewoningen op 
voormalige camping De Bregman aan de Gerbrandtslaan 18 te Aagtdorp. Onze antwoorden 
treft u hieronder aan: 
 
Vraag 1: 
Kan de wethouder bevestigen dat de vergunning vanwege de Wet natuurbescherming niet 
afgegeven is? 
 
Antwoord: 
Bij de vergunning vanwege de Wet natuurbescherming ligt de beslissingsbevoegdheid niet 
bij ons. Dit is erin gelegen dat de ontwikkelaar ervoor heeft gekozen de 
natuurtoets/vergunning separaat aan te vragen bij de provincie. Van deze aanvraag en de 
afhandeling ervan alsmede de uitkomst worden wij niet in kennis gesteld. 
 
Vraag 2: 
Kan hij uitleggen waarom er in strijd met de wettelijke procedure bouwactiviteiten 
plaatsvinden op voormalige camping De Bregman? 
 
Antwoord: 
In zijn algemeenheid vinden er op het terrein in het kader van de ontwikkelingen rond het 
project mogelijk verschillende werkzaamheden plaats. Voor een aantal werkzaamheden 
zoals de kap van bomen is een omgevingsvergunning verleend. Daarnaast is voor de 
realisatie van de 72 recreatiewoningen op 7 november 2019 een omgevingsvergunning 
afgegeven. Het staat de ontwikkelaar in principe vrij om gebruik te maken van deze 
omgevingsvergunning. Mocht er sprake zijn van handelingen in strijd met de Wet 
natuurbescherming dan kan daartegen namens de provincie gehandhaafd worden. 
Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescherming heeft de handhaving namelijk bij gedeputeerde 
staten belegd. 
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Vraag 3: 
Is de wethouder bereid om uit hoofde van zijn functie te handhaven d.w.z. een onmiddellijke 
bouwstop af te kondigen als blijkt dat de aanvrager in overtreding is? 
 
Antwoord: 
Of en in welke gevallen er een bouwstop afgegeven wordt hangt af van de ernst van de 
overtreding die geconstateerd wordt. Over het algemeen zullen wij conform de beginselplicht 
tot handhaving altijd handhaven daar waar overtredingen geconstateerd worden. 
 
Vraag 4: 

Zou de wethouder bereid zijn om op korte termijn deze vragen, die in andere bewoordingen 
tijdens de raadsvergadering van 5 maart gesteld zijn, te beantwoorden, gezien de 
onevenredig grote consequenties die de maximaal wettelijk toegestane termijn die voor 
beantwoording geldt, met zich meebrengen? 
 
Antwoord: 
Wij hebben er naar gestreefd u zo snel mogelijk te antwoorden. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Tom van Hooff, juridisch adviseur van het 
team Toezicht, Handhaving en Veiligheid via telefoonnummer 072 888 0000. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 20uit01084 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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