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Aan Burgemeester Rehwinkel van de gemeente Bergen NH 
Postbus 175 
1860 AD Bergen 

Bergen aan Zee, 2 april 2021 Aangetekend/afgegeven op Gemeentehuis in Alkmaar 

Betreft: Nassau Bergen en haperende processen binnen de Gemeente Bergen NH. 

Geachte burgemeester Rehwinkel, 

Met deze brief richten wij ons tot u als voorzitter van het College, voorzitter van de 
Gemeenteraad, bestuurder van de BUCH organisatie en met name als diegene die in het 
College verantwoordelijk is voor de integriteit in het bestuur van de Gemeente. 

Zoals wij al meermalen bij de verantwoordelijke instanties van de gemeente hebben 
aangegeven, ook bij u, is de wijze waarop de gemeente, in het project Nassau Bergen, met 
onze belangen en rechtvaardige kritiek omgaat niet correct en afdoende. 
In dit verband willen wij uw aandacht vragen voor de laatste ontwikkelingen met betrekking 
tot dit project. Een ontwikkeling die de grote verontrusting die bij ons leeft alleen maar 
verder aanwakkert. 

1. Op 22 september 2020 publicatie van de gemeente dat het College voornemens is 
om de aanpassingen in het bestemmingsplan van Nassau Bergen in Bergen aan zee 
goed te keuren. 
Ondanks de heersende Covidl9 problematiek wenste de gemeente zich strikt te 
houden aan de termijn van 6 weken om zienswijzen in te dienen. 
Vastgesteld is dat de bijbehorende informatie van de gemeente onvolledig was en in 
etappes deels aangevuld werd. 
Als reactie op het voornemen van het College zijn meer dan 100 zienswijzen 
ingediend door de bewoners van Bergen Zee, de Verontruste Bewonersgroep Bergen 
aan Zee, de Stichting Bergen aan Zee en door natuur- en andere organisaties. 
Op 13 november 2020 zijn alle zienswijzen fysiek bij de gemeente aangeleverd. 

2. Op 14 december 2020 hebben wij een WOB-verzoek ingediend bij de Gemeente 
inzake het project Nassau Bergen. 

3. Op 22 maart 2021 e-mail van de heer Van Nispen, projectmanager gemeente 
Bergen/Bergen aan Zee met de volgende mededeling 'aanleveren van de stukken 
gaat helaas nog enige tijd duren'. 

4. Op 26 maart 2021 in gebreke stelling van de gemeente in het kader van het 
overschrijden van de wettelijke termijn voor voldoen van het WOB-verzoek inzake 
project Nassau Bergen. 

Overzicht: 



Opmerkingen: 
1. In het voortraject hebben wij bij voortduring aangegeven dat de overgrote 

meerderheid van het dorp tegen de voorgenomen plannen van Nassau Bergen is. 
2. Op 24 september 2020 presentatie aan u, het College en de Raad, van de uitkomsten 

van de enquête en peiling. 
Uw toezegging: 'u kunt ervan op aan dat wij er heel serieus naar kijken en zullen 
zeker bij de verdere afwegingen worden betrokken'. 

3. Voortdurend hebben wij aangegeven dat de door projectontwikkelaars verstrekte 
informatie, die als basis door de gemeente als een basis/uitgangspunt werd 
gehanteerd, aantoonbaar onjuist en niet consistent was. 

4. Bij het College en de Gemeenteraad aangegeven/ gewaarschuwd dat de gesloten 
anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaars gebaseerd is op onjuiste 
informatie van de projectontwikkelaars. 

5. Resumerend kan worden gesteld dat de gemeente geen enkele poging heeft gedaan 
om de verontrusting bij de bewoners van Bergen aan Zee weg te nemen. Er heeft 
geen enkele vorm van inhoudelijke burgerparticipatie plaatsgevonden. 

Samenvatting: 
1. De gemeente heeft systematisch geweigerd inhoudelijk in te gaan op de zorgen van 

de bewoners in dit traject. Geen burgerparticipatie, geheel sturen op de belangen 
van de projectontwikkelaars. 

2. Grote onzorgvuldigheden in het proces van de kant van de gemeente. 
3. Een recent voorbeeld is de gang van zaken rondom het WOB-verzoek; 

a. Overschrijden van de wettelijk geldende termijn. Een overschrijding van de 
wettelijke termijn mag voor ons geen gevolgen hebben in het vervolg van het 
traject. 

b. Gebleken is dat ons WOB-verzoek niet ingebracht is als ingekomen stuk bij de 
Gemeenteraad en ook niet op de besluitenlijst van het College heeft gestaan. 

Conclusie: 
1. Vooral het laatste punt ( 3 b ) baart ons nu heel veel zorg. U kunt het zich voorstellen 

dat dit punt gevoegd bij het bovenstaande bij ons niet het beeld oproept van een 
zorgvuldige overheid die de belangen van alle betrokkenen behartigt. Wij denken 
zelfs in tegendeel. 

2. Een evaluatie door de Gemeente van de processen rond dit project zou naar onze 
mening op zijn plaats zijn. 

3. Graag verzoeken wij u onze zorgen en een groeiend wantrouwen bij ons weg te 
nemen. 



^.W^Matho A.W^Mathot 
Woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee, 
Parkweg 8, 
1865 AJ Bergen aan Zee 
Mede namens: 
De Stichting Bergen aan Zee 

Briefnr. OZCMZl/AWM/ST/VBB/nr.lSl 

Bijlagen. 
1. WOB-verzoek aan College/ Gemeenteraad dd. 14-12-2020 ons kenmerk Briefnr. 

14122020/AWM/ST/VBB/nr.lOl en uw nr. 20ip.04409 
2. Uw brief over verzuim/verdaging met uw nr. 20z0002856 dd. 6-01-2021 
3. Brief over opheffing verzuim/ verdaging WOB-verzoek aan College/ Gemeenteraad 

dd. 11-01-2021 ons kenmerk 11012021/AWM/ST/VBB/nr.lll 
4. Brief betreffende in gebrekestellìng van de Gemeente aan College/ Gemeenteraad dd. 

11-03-2021 "in gebrekestelling". 
5. E-mail van de heer Van Nispen dd. 22-03-2021 betreffende WOB-verzoek 
6. Brief met onze constatering dat de Gemeente per 26 maart 2021 in gebreke is met 

ons kenmerk 26032lZAWMZSTZVBBZnr.l24 



Bijlage 1. 
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 Aangetekend/afgegeven op Gemeentehuis in 
Alkmaar 

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) verzoeken wij u 
hierbij mij alle documenten, mails, memo's, gesprekverslagen etc. 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 en ook het 
onderzoek naar een (ondergrondse) parkeergarage waar apart budget voor is aangevraagd. 
Dit wordt speciaal vermeld 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/gespreksverslagen etc. 
rond ons commentaar op de parkeerrapportage van Goudappel Coffeng, die onderdeel was 
bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning in juli van dit jaar. Het betreft 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 de bedoeling dat de documenten tot en met de 
nota van zienswijzen ter beschikking komen. U hoeft 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 al batchgewijs ter beschikking komt. 
De bedoelde documenten betrekking hebbende op: 
1. Eenieder die gewerkt heeft aan deze plannen/schetsen waaronder alle personen in dienst 
of werkend voor of in opdracht van de Gemeente Bergen/BUCH met name maar niet 
beperkt tot de projectleider die specifiek voor oa. de projecten in Bergen aan Zee is 
aangesteld. 
2. College B&W en de Raad van de gemeente Bergen in relatie tot; 

a: Eigenaar Hotel Nassau Bergen, Projectontwikkelaar Nieuw Nassau Bergen, 
Driessen Holding BV, Driessen BV, BlaueEntelnvest BV, DJ. Management BV, Nassau 
Bergen BV, 
ML/X Investments B.V. 
te weten: Dhr. J. Driessen en Dhr. A. M.T. A l , Dhr. H. Deen, Dhr. B. Smit, 



Dhr. M. Langeveld, bekend als projectontwikkelaars/initiatiefnemers. 

b: Architectenbureau Min2, onderzoeksbureau La4SALE, bureau Mees S Ruimte, 
Goudappel Coffeng en natuuronderzoek bureau-architectenbureau SeArch, 
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 
en/of de Gebiedsregisseur en ingehuurde Projectmanager voor Bergen aan Zee, 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 of digitale media. Alsmede 
de onderzoeksgegevens, mails, whatsapp berichten, en andere hedendaagse 
communicatiemogelijkheden. 
Verder vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

1. Wij zijn bij de stukken absoluut niet geïnteresseerd in namen van individuele 
ambtenaren of van de mensen van 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/Buch en de 
onder 
a. genoemde projectontwikkelaars/initiatiefnemers 

5. Alle declaraties en documenten aan en van de Gemeente/BUCH van onder b. 
Genoemde bedrijven en de onder a. genoemde 
projectontwikkelaars/initiatiefnemers betreffende Hotel Nassau Bergen en de onder 
c. genoemde Dorpsraad. 

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. b of c. 



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. 

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. 14122020/AWM/ST/VBB/nr.lOl 
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Onderwerp verzuim en verdaging wob-verzoek 

Geachte heer Mathot, 

Per brief van 14 december 2020. bíj ons ontvangen op 14 d ^ ^ 0 2 0 e n geregstŗwrd 
onder nummer 20ip.0440â, haalt eer» u. namens de Verontmste B^woner^groep^rger^ 
Zee en de Stichting Bergen aan Zee, verzoek gedaan zoaìs bedoeW irt anrkeļ3 * *

n a e W V B

* 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Met uw verzoek heeft ú sevr^gö om 
openbaarmaking van documenten omtrent Hotel Nassau vanaf 2 april 2018. Wņ constateren 
dat uw brief een gebrek bevat, fn deze brief bieden wij u de gelegenheid het gebrek te 
herstellen en informeren wij u over de verdere voortgang. 

Verzuim 
u stelt dat u de bnef indient namens de Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee en 
mede namens de Stichting Bergen aan Zee. Niet is gebleken dat u bevoegd bent om 
namens de Stichting Bergen aan Ze© rechtshandelingen te verrichten. Daarom verzoeken wij 
u om binnen twee weken een schriftelijke machtiging te overleggen 

Opschorten beslistermijn 
Uw verzoek is bij ons binnengekomen op 14 december 2020, zodat de beslistermijn van vier 
weken loopt tot en met 11 januari 2020, (artikel 6. eerste Hd, van de Wob). Wij kunnen nog 
geen beslissing nemen op uw Wob-verzoek, omdat u nog een machtiging moet aanleveren 
U heeft hier twee weken de tijd voor Wij schorten de beslistermijn op grond van artikel 4-15 
eersie lid. onder a, van de Awb met twee weken op, dan wel tot de dag dat wij eerder ut» 
ondertekende verzoek hebben ontvangen.
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P
 m e f p a u l Goossens, senior juridisch adviseur 

c o m ľ ™ ! Indische Z a k e n e» Inkoop via telefoonnummer 06-15430994. Wilt u bij 
orrespondentie het kenmerk 21uit0014Ö vermelden'? 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen 

Paul Goossens 
senior juridisch adviseur 



Bijlage 3. 
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. 

A.W. Mathot 
Woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee, 
Parkweg 8, 
1865 AJ Bergen aan Zee 
Mede namens: 
De Stichting Bergen aan Zee 

Briefnr. 11012021/AWM/ST/VBB/nr.l l l 

Bijlage: Machtiging Stichting Bergen aan Zee. 



Machtiging 

Ondergetekenden, Leontlne van Emmerik, optredende In haar functie van 
secretaris van de Stichting Bergen aan Zee en Hans Tegelaar, optredende in zijn 
functie van voorzitter van de Stichting Bergen aan Zee, verklaren hierbij het 
volgende. 

Het bestuur van de Stichting Bergen aan Zee heeft de heer A.W. Mathot verzocht 
om, mede namens de bovengenoemde stichting, een WOB verzoek in te dienen 
inzake de nieuwbouwplannen voor het Hotel Nassau Bergen te Bergen aan Zee. 
Gelet op het bovenstaande is het door hem op 14 december 2020 reeds 
ingediende WOB verzoek ook (zoals Sn het verzoek is vermeld) namens de 
Stichting Bergen aan Zee gedaan. 

Hierbij machtigt het bestuurde heer A.W.Mathot om namens de stichting de 
nodige handelingen met de gemeente Bergen NH in het kader van deze WOB 
procedure uit te voeren. 

Bergen, 11 januari 2021 
A 

7 - U ť*ŗ , .v 
Leontine van EmmerŞik 

ansjegelaar 



Bijlage 4. 

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 ove r ' verzuim en verdaging', uw nummer 20z0002856 
3. 11 januari 2021 onze brief ( kenmerk 11012021/AWM/ST/VBB/nr. l l l ) m e t 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 

Macht ig ing 

Otwforoackemfer. teöntine van emmer», optredende m naar functie van 
ecretàris van do stienarw Bergöii aan Zee en Hans Tegelaar, optredende m ĩrjn 

itrnŕta? v.w voorzitter van ae Stichting Borgen aart Zee, verklaren hierbij het 
vöhlende. 
Mot bestuur van de SttcWng Bergen aan Zee heeft de heer A W.Matnot verzocht 
om, tneae namens de l«»y«ngenoerride atSehöng, eer» WOB verteek ìr. te dienerv 
in.-Bke do n.euwbouwrfanncn voor het Hotel Nassau Beroert te Bergen aan Zee 
Gelet ap het Bovenst aanűe ís het door hem op 14 december ZOZO reeds 
ingediende WOB verwek ook (zoals ín het verzoek is vermeld) namens de 
Stichting dergen aan Zee gedaan, 

HvgrtXì machtigt hst Pestuur de beer A.W.Mathot om namens de stichting tíe 
nodige handelingen met de gemeente Bergen WH Sn het kader van deze WOB 
procedure uit te voeren. 

Bergen , I I januari 202a j]n 

Léontine van Emmerjşik 

ians,Tegelaar 



Bijlage 5. 
e-mail Van Nispen dd. 22-03-2021 aan info@beschermhetduin.nl 

Van: Tanne van Nispen <tannevannispen@debuch.nl> 
Onderwerp: wob verzoek Nassau 
Datum: 22 maart 2021 om 13:01:15 CET 
Aan: "'info@beschermhetduin.nľ" <info@beschermhetduin.nl> 

Beste Fred, 

Ik heb vanochtend overleg gehad over het aanleveren van de stukken i.h.k.v. het wob 
verzoek. Het blijkt dat onze behandelend jurist al enige tijd ziek is en voorlopig nog niet op 
zijn plek terugkeert. Ondertussen zijn we wel bezig met het inventariseren van alle relevante 
stukken (met name mailverkeer). Dat vergt meer tijd dan verwacht. 

Ik heb begrepen dat naar verwachting vanaf volgende week een vervangende jurist wordt 
ingehuurd. Die schakel ik direct in voor dit wob verzoek. 

Weet dus dat we wel bezig zijn met het antwoord op het verzoek, maar dat het helaas nog 
enige tijd gaat duren. Zo gauw ik de planning scherp heb, laat ik je dat weten. 

Met vriendelijke groet, 
Tanne van Nispen 

Projectmanager gemeente Bergen/ Bergen aan Zee 
Mob. 06 810 85 867 



Bijlage 6. 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen NH én 
De Gemeenteraad van de gemeente Bergen NH (Griffie) 
Postbus 175 
1860 AD Bergen 

Bergen aan Zee, 26 maart 2021 Aangetekend/afgegeven op Gemeentehuis in Alkmaar 

Betreft: 

WOB-verzoek aan College/ Gemeenteraad dd. 14-12-2020 ons kenmerk Briefnr. 
14122020/AWM/ST/VBB/nr.lOl en uw nr. 20ip.04409 
Uw brief over verzuim/verdaging met uw nr. 20z0002856 dd. 6-01-2021 
Brief over opheffing verzuim/ verdaging WOB-verzoek aan College/Gemeenteraad dd. 11¬
01-2021 ons kenmerk 11012021/AWM/ST/VBB/nr.lll 
Brief betreffende in gebrekestelling van de Gemeente aan College/Gemeenteraad 
dd. 11-03-2021 "in gebrekestelling". 

E-mail van de heer Van Nispen dd. 22-03-2021 betreffende WOB-verzoek ( zie bijlage) 

Geacht College én Gemeenteraad, 

Op 22-03-2021 ontvingen wij de bijgaande e-mail van de heer Van Nispen met de 
mededeling dat het antwoord van de Gemeente op ons WOB-verzoek van 14-12-2020 nog 
enige ti jd gaat duren. 

Wij stellen hierbij dd. 26 maart 2021, vast dat de wettelijk vastgestelde termijn om te 
antwoorden op ons WOB-verzoek van 14-12-2020 door de Gemeente is overschreden. 

Wij stellen hierbij de Gemeente in gebreke, 

Hoogachtend, 

A.W. Mathot 

Woordvoerder Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee, 
Parkweg 8, 
1865 AJ Bergen aan Zee 
Mede namens: 
De Stichting Bergen aan Zee 

Briefnr. 26032l7AWM7ST7VBBZnr.l24 

Bijlage: e-mail Van Nispen dd. 22-03-2021. 



Bijlage: e-mail Van Nispen dd. 22-03-2021 aan info@beschermhetduin.nl 

Van: Tanne van Nispen <tannevannispen@debuch.nl> 
Onderwerp: wob verzoek Nassau 
Datum: 22 maart 2021 om 13:01:15 CET 
Aan: '"info@beschermhetduin.nľ" <info@beschermhetduin.nl> 

Beste Fred, 

Ik heb vanochtend overleg gehad over het aanleveren van de stukken i.h.k.v. het wob 
verzoek. Het blijkt dat onze behandelend jurist al enige tijd ziek is en voorlopig nog niet op 
zijn plek terugkeert. Ondertussen zijn we wel bezig met het inventariseren van alle relevante 
stukken (met name mailverkeer). Dat vergt meer tijd dan verwacht. 

Ik heb begrepen dat naar verwachting vanaf volgende week een vervangende jurist wordt 
ingehuurd. Die schakel ik direct in voor dit wob verzoek. 

Weet dus dat we wel bezig zijn met het antwoord op het verzoek, maar dat het helaas nog 
enige t i jd gaat duren. Zo gauw ik de planning scherp heb, laat ik je dat weten. 

Met vriendelijke groet, 
Tanne van Nispen 

Projectmanager gemeente Bergen/ Bergen aan Zee 
Mob. 06 810 85 867 


