
 
Beverwijk, 29 maart 2022 

 
 
 
Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk 
 
Van  
 
Cc:  
 

 

Betreft: Bezwaar tegen “2021WB0267, Middenveld Binnenduin, bouw van 54 woningen, verleend 
op 16 februari 2022”, gepubliceerd op 24 februari 2022 

 

 

Op 24 februari 2022 is de verlening van voornoemde omgevingsvergunning gepubliceerd in het 
Gemeenteblad (waar  een abonnement op hebben) en in De Beverwijker. 

Op 1 maart 2022 heeft  contact gezocht met de gemeente Beverwijk om de vergunning 
te kunnen inzien in een Covid-veilige omgeving: telefonisch was er die ochtend niemand bereikbaar. 
Het verzoek is vervolgens per email gedaan. 

Daarna zijn er vele pogingen gedaan om de vergunning te kunnen inzien: zie de bijlage hieronder 
voor de tijdlijn. 

Omdat de gemeente Beverwijk  niet in staat heeft gesteld de 
vergunning tijdig in te kunnen zien en intern te kunnen bespreken, en de bezwaartermijn bijna 
verstreken is, zijn wij genoodzaakt nu bezwaar aan te tekenen tegen de gehele vergunning. 

 

In het verleden hebben  of namens  na onderling overleg regelmatig een 
verzoek gedaan om toezending van omgevingsvergunningen in Binnenduin, en dat werd zeer vaak 
snel en volledig gehonoreerd; er zijn ook wel eens moeilijkheden met leveringen geweest. Reden 
voor het inzien is vooral het voorkomen van overlast, schade, etc. door de bouwwerkzaamheden 
(met name funderen). 

 

Uiteraard staan wij open voor overleg: hoe en wanneer komt de vergunning volledig tot ons en 
krijgen wij voldoende gelegenheid die in  te bestuderen en daarop te reageren. 

In afwachting van uw reactie 

Namens , 

 
 

 
 

 
  



TIJDLIJN 

24feb22: omgevingsvergunning verleend 

1mrt22: telefonisch contact met gemeente: niemand bereikbaar 

1mrt22: verzoek per email naar gemeente (deze vergunning en ook omgevingsvergunning Tennet) 

1mrt22: reply per email: “Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op”. Tot op heden is er niets 

vernomen door . 

8mrt22: wethouders Brigit vdBerg (Binnenduin)en Nevin Ozutok (“leefmilieu, o.a. overlast industrie”) 

zouden naar de vergadering komen maar zeggen kort voor vergadering af. Daardoor kan  

“contactprobleem” niet met hun bespreken. Daarom boodschap/probleem meegegeven aan 

projectleider Binnenduin die wel aanwezig is: hij zegt toe het binnen de gemeente onder de aandacht 

te brengen. 

9mrt22: kopie van correspondentie zoals afgesproken per email naar projectleider Binnenduin 
gestuurd; op latere datum nog telefonisch contact over stand van zaken 

20mrt22: email naar bestuurssecretariaat “URGENT: Verzoek om toezending van 2 
omgevinbgsvergunningen” 

21mrt22: email van projectleider Binnenduin die meldt: “"Ik laat onze stagiaire dit doen. De 
vergunningen moet geanonimiseerd worden namelijk. Ze is er dinsdag weer. Kan het rechtstreeks 
naar  gemaild worden of loopt dit via jou?" 
Ik heb aangegeven om het via mij te laten verlopen. Ik verwacht dat je deze week de vergunningen 
van mij ontvangt. “ 

Ca. 25mrt22: telefonisch contact met projectleider Binnenduin (=doorgeefluik): nog steeds niets 
ontvangen 

29mrt22: opstellen van bezwaar omdat de 6 weken-termijn dreigt. 
 
 

 

 




