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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen NH 

De Gemeenteraad van de gemeente Bergen NH 

Postbus 175 

1860 AD  Bergen 

 

 

 

Bergen aan Zee , 14 december 2020 

 

 

 

Verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB verzoek) 

 

Geachte College, 

 

Op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ik u hierbij 

mij alle documenten, mails, memo’s, gesprekverslagen etcetera zonder in deze aanvraag beperkt te 

worden, te verstrekken betreffende: 

(Nieuwbouw) plannen/schetsen etc. voor Hotel Nassau Bergen te Bergen aan Zee, inclusief de 

aanpalende projecten, zoals het Rode Plein, van der Wijckplein,  eventuele voorgenomen 

gewijzigde inrichting van Bergen aan Zee als gevolg van of ten behoeve van het project Hotel 

Nassau Bergen. Dit betreft ook de voorgenomen (recreatie)appartementen. Dit wordt speciaal 

vermeldt omdat het College in de media en andere documenten alleen spreekt over het hotel. 

Onderdeel zal ook moeten zijn de beraadslagingen over het aanpassen van het Bestemmingsplan 

ter plaatse, maar ook de (interne) correspondentie/gespreksverslagenetc.  omtrent onze 

commentaar op de parkeerrapportage van Goudappel Coffeng die onderdeel was bij de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning in juli van dit jaar. (Mede naar wethouders Bekkering en van der 

Beld) over de periode vanaf  02-04-2018 tot en met de laatste datum waarop de documenten ons 

ter beschikking worden gesteld. Met andere woorden het is in ieder geval de bedoeling dat de 

documenten tot en met de nota van zienswijzen ter beschikking komen. U hoeft beslist niet te 

wachten met de levering van de documenten (liefst in chronologische volgorde,  maar in ieder 

geval op datum gesorteerd. Wij stellen het ook zeer op prijs als de informatie batchgewijs ter 

beschikking komen.  

De bedoelde documenten betrekking hebbende op: 

1. Een ieder die gewerkt heeft aan deze plannen/schetsen waaronder alle personen in dienst of 

werkend voor of in opdracht van de Gemeente Bergen. 

2. College B&W en de Raad van de gemeente Bergen in relatie tot; 

a: Hotel Nassau Bergen BV, Hotel Nassau Bergen Holding BV, Het Hotel aan het Strand BV 

    Driessen Holding BV, Driessen BV, Blaue Ente Invest BV, D.J. Management BV,    

    ML/X   Investments B.V.   

    te weten: Dhr. J. Driessen en Dhr. A. M.T. Al , Dhr. H. Deen,  Dhr. B. Smit,   

    Dhr. M. Langeveld,  bekend als projectontwikkelaars/initiatiefnemers 

 

b: Architectenbureau Min2, onderzoeksbureau La4SALE, bureau Mees & Ruimte, 

     architectenbureau SeArch,  
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     Hoogheemraadschap NHN, Provincie Noord Holland, Ontwikkelingsbedrijf NhN,  

     RuD NHN,   Mooi Noord-Holland   

     en eventuele andere niet genoemde derde bedrijven,  

 

c: Dorpsraad Bergen aan Zee. Met name de gesprekken van de Wethouder Valkering met  

het bestuur van de vereniging.   

Onder documenten verstaan wij:  een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. Ook 

alle van buiten komende stukken en ander voor overheidsorganen bestemd materiaal zoals 

agenda’s, verslag, (concept) adviezen en magneetbanden. Alsmede de onderzoeksgegevens, mails, 

whatsapp, en andere hedendaagse communicatiemogelijkheden, alsmede:  

Nader:  

1. Wij zijn bij de stukken absoluut niet geïnteresseerd in namen van individuele ambtenaren 

of van de betrokken bedrijven en zullen die ook nooit gebruiken. Het is ons duidelijk dat 

het College verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Wel is voor een goed begrip van de 

processen van belang dat het bij elk bericht of document helder is wat voor functionaris 

van welke afdeling en met welke mandaat er is gehandeld. Dit geldt voor allen bij 

bovengenoemd dossier/plan/idee/project/vooroverleg betrokken ambtenaren, bedrijven, 

instanties etc.  

 

2. De kalender met data en uur-tijden van (ambtelijke) (voor) overleggen, betrekking 

hebbende op bovenstaande zowel gemeentelijk intern als ook extern. 

 

3. Gespreksverslagen en andere documenten van deze (voor)overleggen. 

 

4. Alle gespreksverslagen en documenten tussen de Gemeente Bergen en de onder  

a. genoemde projectontwikkelaars/initiatiefnemers 

 

5. Alle declaraties en documenten aan en van de Gemeente van onder b. Genoemde bedrijven 

en de onder a. genoemde projectontwikkelaars/initiatiefnemers betreffende Hotel Nassau 

Bergen 

 

6. Eventueel andere opdrachten/instructies die de Gemeente Bergen/BUCH gegeven heeft 

aan ambtenaren/Gemeentelijke/ Provinciale/Landelijke instanties  of  derden personen 

en/of bedrijven betreffende Hotel Nassau Bergen en/of bedrijven personen genoemd 

onder a. of b.  

 

7. Alle gespreksverslagen en documenten of terugkoppelingen van die gesprekken binnen de 
Gemeente van vertegenwoordigers van de Gemeente met het Bestuur van de Dorpsraad 

van Bergen aan Zee. 

Concreet zou ik de gegevens van u willen ontvangen, in digitale vorm, bij voorkeur pdf naar 

emailadres info@beschermhetduin.nl en info@stichtingbergenaanzee.nl    of in papieren vorm op 

onderstaand adres.  Eventuele kosten worden, na opgave, door ons betaald. 

Graag ontvangen wij alle gevraagde gegevens  en documenten voor 14 januari 2021 maar zeker 

gelijktijdig met uw nota van zienswijzen met betrekking toe deze projecten.   

 

mailto:info@beschermhetduin.nl
mailto:info@stichtingbergenaanzee.nl
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In afwachting, 

A.W. Mathot 

Woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee, 

Parkweg 8, 

1865 AJ Bergen aan Zee  

Mede namens:  

De Stichting Bergen aan Zee 

 

Briefnr. 03042018/CMA/ST/VBB/nr.48  

 

 


