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Betreft: Beslissing op bezwaar, afwijzing verzoek tot handhaving
Wet natuurbescherming, Circuitpark Zandvoort, halfverharding
locaties 4, 6, 7 en 14
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Kenmerk
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Geachte

,
Uw kenmerk

Op 15 juli 2020 hebben wij het besluit met kenmerk OD.312973
genomen, waarbij het verzoek tot handhavend optreden wegens het
vermoedelijk overtreden van artikel 3.5, vierde lid van de Wet
natuurbescherming in verband met het aanbrengen van
asfalthalfverhardingen gedeeltelijk is toegewezen en met betrekking tot
overtreding van de artikelen 1.11 en 3.5, eerste lid van de Wet
natuurbescherming is afgewezen. Tegen dit besluit heeft u namens
Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen bezwaar
gemaakt als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). Dit bezwaarschrift is ontvangen op 25 augustus 2020 en
aangevuld op 4 september 2020.
HOORZITTING
Op donderdag 19 november 2020 heeft aan het Houtplein nr. 33 te
Haarlem een openbare hoorzitting plaatsgevonden van Kamer IV uit de
Hoor- en adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb
(verder te noemen: de Commissie), waarin uw bezwaarschrift aan de
orde is gesteld. Bij deze zitting was namens de stichting, naast uzelf,
aanwezig
(voorzitter Stichting Natuurbelang
Amsterdamse Waterleidingsduinen).
Ter toelichting van het bestreden besluit zijn namens ons college ter
zitting verschenen
en
, medewerkers
bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
Tevens waren tijdens de zitting aanwezig
(Stichting
Duinbehoud) en
(Stichting Rust bij de Kust) en
namens derde-belanghebbende
(advocaat Circuit Park
Zandvoort),
(ecoloog Econsultancy) en
(productiemanager van Dutch GP B.V).
VERDAGING
Bij brief van 2 december 2020, nummer 1477464/1536549 hebben wij
u bericht dat wij gebruik hebben gemaakt van de in artikel 7:10, lid 3
van de Awb, geboden mogelijkheid om de beslissing op uw
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bezwaarschrift met zes weken te verdagen. Het besluit moet op 21
januari 2021 zijn genomen.
ADVIES COMMISSIE
De Commissie heeft op basis van de stukken en het besprokene in de
hiervoor genoemde openbare hoorzitting advies aan ons uitgebracht.
Het advies en het verslag van de hoorzitting vindt u als bijlagen bij deze
brief. De Commissie adviseert het bezwaar ontvankelijk en ongegrond
te verklaren. Wij hebben besloten het advies van de Commissie met
betrekking tot het besluit betreffende het verzoek om handhaving op
grond van de artikelen 1.11 en 3.5 eerste en vierde lid van de Wet
natuurbescherming integraal over te nemen.
BESLUIT
Gezien het vorenstaande hebben wij, gelet op de stukken en het
besprokene tijdens de op donderdag 19 november 2020 gehouden
hoorzitting, in aanmerking nemend het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht, besloten:
1. u in uw bezwaar te ontvangen;
2. uw bezwaren met betrekking tot voornoemde punten
ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 15 juli 2020, nr. OD.312973 niet te
herroepen.
Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan het secretariaat
van de Hoor- en adviescommissie en aan Circuit Park Zandvoort.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Concernzaken
dhr. H. van der Stelt
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van
Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite
www.Rijksoverheid.nl.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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