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Onderwerp Reactie op verzoek verlengen begunstigingstermijn 

 
 
 
Geachte heer Rutteman, 

Namens een aantal bewoners van Rust en Vreugdlaan 2 in Wassenaar heeft u een verzoek 
ingediend om de begunstigingstermijn van de opgelegde last onder bestuursdwang inzake 
beëindiging overtreding bestemmingsplan op te schorten tot zes weken na een uitspraak van de 
rechtbank Den Haag inzake het beroep op de beslissing op bezwaar van 30 december 2019 en het 
doorgezonden bezwaar tegen het besluit van 18 juni 2020. Hierbij geven wij onze reactie. 

Reactie op verzoek verlengen begunstigingstermijn 
In uw verzoek geeft u aan dat door het doorzenden van het bezwaarschrift er geen concreet zicht 
meer is op de termijn waarbinnen op het bezwaar zal worden beslist, maar dat dit waarschijnlijk na 
het verlopen van de begunstigingstermijn zal zijn. Om onomkeerbare stappen te voorkomen vraagt 

u om het opschorten van de begunstigingstermijn. Een begunstigingstermijn moet lang genoeg zijn 
om aan de last te kunnen voldoen. Uit uw verzoek blijkt niet van omstandigheden waardoor het 
niet mogelijk is binnen de gestelde termijn aan de last te voldoen. 

Tot slot geeft u aan dat uw cliënten bereid zijn medewerking te verlenen aan de uitvoer van de 

door de gemeente gelaste werkzaamheden, zodat er feitelijk geen noodzaak bestaat tot 
ontruiming. Allereerst vinden wij dit uiteraard heel fijn om te horen. De noodzaak tot handhaving, 
en de juridische grondslag van het besluit van 18 juni 2020, is echter gelegen in de overtreding 
van het bestemmingsplan. Hiertoe is ook een handhavingsverzoek ingediend door de eigenaar van 
het pand. De belangen van de eigenaar, en het algemeen belang, zijn niet gediend met het 
verlengen dan wel opschorten van de begunstigingstermijn. 

Gelet op het voorgaande wijzen wij het verzoek tot verlengen van de begunstigingstermijn af. 

Hoogachtend, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, 

                                                                   

Drs. H.I.P. Oppatja     drs. L.A. de Lange 

gemeentesecretaris     burgemeester 


