
In gebreke stelling  

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen NH en 

de Gemeenteraad van de Gemeente Bergen NH 

Postbus 175 

1860 AD  Bergen 

Bergen aan Zee, 11 maart 2021   Aangetekend/Afgegeven op het Gemeentehuis dd.  11 maart. 

 

Betreft: Ingebrekestelling van de Gemeente Bergen NH inzake WOB verzoek. 

 

Geacht College en Gemeenteraad, 

Op 14 december 2020 is door mij, als woordvoerder van de Verontruste Bewonersgroep en tevens 

gemachtigd namens de Stichting Bergen aan Zee, informatie aan de Gemeente gevraagd met 

betrekking tot het project Nassau Bergen, op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur ( WOB-

verzoek ). 

Voor de goede orde treft u hieronder een overzicht aan van de gang van zaken met betrekking tot 

bovengenoemd verzoek: 

1. 14 december 2020 WOB-verzoek, uw nummer 20ip.04409. 

2. 6 januari 2021 brief over ‘ verzuim en verdaging ‘, uw nummer 20z0002856 

3. 11 januari 2021 onze brief ( kenmerk 11012021/AWM/ST/VBB/nr.111 ) met machtiging 

afgeleverd bij het Gemeentehuis. In deze brief ook de vraag naar de doorlooptijd/ datums. 

4. 11 januari 2021 e-mail met een kopie van de brief genoemd onder punt 3 gestuurd aan de 

jurist van de Gemeente, zijnde de heer Paul Goossens 

5. Op 4 februari  2021 heb ik telefonisch contact gezocht met de heer Paul Goossens 

6. In dat telefoongesprek gaf de heer Goossens aan dat het verzoek heel veel werk in zich hield 

en dat ook de projectontwikkelaars er nog iets over mochten zeggen. 

7. Vervolgens weer stilte. 

8. Op 3 maart 2021 een e-mail gezonden naar de heer Goossens met de vraag naar de status/ 

voortgang van de beantwoording van mijn verzoek. 

9. Vervolgens weer stilte. 

Uit het bovenstaande blijkt dat u verzuimd heeft om binnen de wettelijke termijnen aan ons verzoek 

te voldoen/ te willen voldoen te weten 6 weken na 14 december 2020 maar ook niet binnen 6 weken 

na 11 januari 2021. 

De vraag is tevens of hier ook sprake is van een gebrekkige communicatie en nalatigheid van de kant 

van de Gemeente jegens haar burgers en belanghebbenden. 

 

 

 



Wij stellen de Gemeente daarom nu met dit schrijven in gebreke.  

 

Hoogachtend, namens de Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee en de Stichting Bergen aan 

Zee ( zie bijgaande kopie van de machtiging ) 

 

A.W. Mathot 

Woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee. 

 

0653559503 

info@beschermhetduin.nl 
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