
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 , 11 januari 2021      Aangetekend/afgegeven op Gemeentehuis in Alkmaar 
 
Onderwerp: verzuim en verdaging wob-verzoek 
 
Geacht Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen-NH, geachte heer P. 
Goossens, Juridische afdeling en Inkoop, 
 
Naar aanleiding van uw brief van 6 januari 2021, kenmerk 21ult00149, zaaknummer 
20z0002856 het volgende. 

1. Verzuim: het door u aangemerkte verzuim is correct, bijgaand gelieve u de 
betreffende schriftelijke machtiging van de Stichting Bergen aan Zee aan te treffen. 

2. Opschorten beslistermijn: de door u aangegeven opschorting van de beslistermijn 
met 14 dagen op grond van artikel 4:15 eerste lid, onder a. van de Awb kan zich 
beperken tot de datum van 11 januari 2021, zijnde de datum van aanlevering van de 
gevraagde machtiging.  

3. Verdagen: wij betreuren uw mededeling dat het niet mogelijk is voor de Gemeente 
om binnen vier weken een besluit te nemen. Wij kunnen slechts onder protest 
akkoord gaan met het verdagen van de beslistermijn. Zoals bovenstaand is 
aangegeven herstellen wij per 11 januari 2021 het verzuim. Wij verzoeken u op grond 
hiervan ons de uiterste beslistermijn te bevestigen. 

4. Wij hebben kennisgenomen van uw mededeling dat de ontwikkelaars de 
mogelijkheid krijgen om een zienswijze in te dienen. De hiervoor gestelde termijn is 
door u vastgesteld op minimaal 2 en maximaal 4 weken. 
Gaarne verzoeken wij ons aan te geven wanneer de gestelde termijn aanvangt en 
maximaal wordt afgesloten. 

5. Verder verwachten wij van de Gemeente dat zij er alles aan zal doen om zowel de 
positie van de Stichting Bergen aan Zee als die van De Verontruste Bewonersgroep 
Bergen aan Zee in de lopende procedure en de eventuele bezwaarprocedure niet te 
schaden. 
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