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Aanleiding
De provincie Noord-Holland heeft bij de rechtbank op 31 januari 2019 pro forma beroep ingesteld 
tegen het besluit van de gemeenteraad om het door de provincie bestreden besluit tot het verplaatsen 
van de bebouwde komgrens in stand te laten. 

In dit bericht informeer ik u over hoe de procedure verder gaat en welke vervolgstappen we nemen.

Procedure
Van het beroep van de provincie gaat geen opschortende werking uit. De provincie zal, indien ze dat 
wenst, om de plaatsing van de borden tegen te houden een voorlopige voorziening moeten 
aanvragen. Dit verzoek is tot op heden niet gedaan. Wij houden daarom vast aan het plaatsen van de 
bebouwde komborden op 26 februari en zullen de provincie hiervan vooraf in kennis stellen. 

Voorts zijn bij de provincie twee aanvragen gedaan om de plaatsing van de bebouwde komborden 
procedureel netjes af te handelen. Dit zijn:

1. Een vergunningaanvraag voor het plaatsen van borden langs de provinciale weg en op 
provinciale grond.

2. Een aanvraag voor de verkeersmaatregelen op 26 februari op de beoogde locatie om het 
plaatsen van de borden veilig uit te voeren. 

Op de eerste vergunningaanvraag heeft de provincie gereageerd dat zij de beslistermijn van deze 
aanvraag voor onbepaalde tijd heeft verdaagd vanwege de toen nog lopende termijn voor het indienen 
van een beroepschrift (dat beroep is inmiddels ingediend). De provincie beroept zich op de Algemene 
wet bestuursrecht. Tegen dit besluit van de provincie staat bezwaar open.
Op de tweede aanvraag heeft de provincie alleen een ontvangstbevestiging gestuurd en nog niet 
inhoudelijk gereageerd.

Vervolg

Het vervolgproces voor de komende weken ziet er als volgt uit:
 De provincie heeft nog geen beroepsgronden aangegeven bij de rechtbank. Inhoudelijk is het 

daarom nog niet mogelijk voor ons om hierop te reageren of ons voor te bereiden. Het bericht 
van de rechtbank over de nog aan te leveren beroepsgronden en vervolgens een 
zittingsdatum wachten we af. 

 De plaatsing van de komborden op 26 februari gaat door.
 Wij zullen de provincie op de hoogte stellen dat plaatsing van de bebouwde komborden op 26 

februari doorgezet wordt.
 Bij de provincie is wederom aangegeven worden dat er onzerzijds de wens bestaat tot overleg 

op bestuurlijk niveau. Daarop is nog geen reactie ontvangen. 
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