
Heden, de                                                            tweeduizendeenentwintig                              

 

op verzoek van Stichting Platform Initiatief Noordwijk alsmede en 

namens deze dr. ir. Hans Rudi Stol ,  wonende te 2201 JA , Noordwijk aan 

het adres Voorstraat 124 die voor deze zaak aldaar woonplaats kiest; 

 

heb ik,  

 

 

 

 

 

GEDAGVAARD 

De Gemeente Noordwijk, wonende/gevestigd te 2201 HW, Noordwijk, aan 

het adres Voorstraat 42, aldaar aan dat adres mijn exploot doende en 

afschrift dezes en van de hierna te vermelden producties, latende aan; 

 

 

de heer/mevrouw:    aldaar aanwezig en werkzaam; 

 

voormeld adres in gesloten envelop met daarop de vermeldingen als wettelijk 

voorgeschreven, omdat ik aldaar niemand aantrof aan wie rechtsgeldig 

afschrift kon worden gelaten 

 

OM OP (Vullen wij voor u in) 

[] dag [] tweeduizendeenentwintig des voormiddags te [] uur in persoon of bij 

gemachtigde te verschijnen ter openbare terechtzitting van de kantonrechter 

van de Rechtbank [], locatie [], zitting houdende in het gerechtsgebouw aan 

het adres (Postcode) [] te []; 

 

met aanzegging dat gedaagde partij op voormelde terechtzitting mondeling 

kan antwoorden op de eis als hierna vermeld, hetzij uiterlijk op die 

terechtzitting een met redenen omkleed schriftelijk antwoord kan indienen ter 

griffie Postbus [(Vullen wij voor u in)] ;  

 

alsmede dat indien gedaagde partij niet uiterlijk op die terechtzitting 

antwoordt of om uitstel om te antwoorden verzoekt, de kantonrechter de eis 

bij verstek zal toewijzen, tenzij deze hem/haar onrechtmatig of ongegrond 

voorkomt of de voorgeschreven termijnen en/of formaliteiten niet in acht 

mochten zijn genomen; 

 

Dat van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal 

worden geheven; 

  



 

TENEINDE  

Alsdan namens de Stichting Platform Initiatief Noordwijk, namens deze en in 

persoon dr.ir. H.R. Stol, hierna te noemen ‘eisers’, te horen eis doen en 

concluderen dat:  

 

Inleiding  

 

Het geschil dat partijen verdeeld houdt, betreft het nadrukkelijk schenden van 

AVG door de Gemeente Noordwijk vanwege het geven van de opdracht tot en 

het doen verspreiden van het document “Ondermijning van de democratie in 

het lokaal bestuur van Noordwijk” (gedateerd 19 december 2018) waarbij 

feitelijke onjuistheden worden verspreid over de eisers, die aangemerkt kunnen 

worden als ernstige laster. Bovendien heeft de Gemeente nagelaten tijdens het 

doen ontstaan van het rapport partijen die in het rapport worden beschuldigd 

van ondermijning van de democratie te horen in deze. Door omstandigheden 

is het rapport recent “boven water” gekomen en zijn de absurde 

beschuldigingen (deels) openbaar geworden. De Gemeente heeft tot dusver 

gemeend zuiver procedureel te kunnen reageren via het opvragen van 

zienswijzen naar aanleiding van een WOB verzoek, waardoor het infame 

document een nog grotere verspreiding heeft gekregen. Het beschadigen van 

de reputatie van de eisers dient per direct te worden gestopt. Iedere dag dat 

de Gemeente Noordwijk verzuimt expliciet afstand  te nemen van de infame 

insinuaties in het document “Ondermijning van de democratie in het lokaal 

bestuur in Noordwijk” en dit tevens breed te ventileren, de AVG in aanmerking 

nemend, vermeerdert de reputatieschade die wordt geleden door de eisers. 

 

 

A. FEITEN/RECHTSGRONDEN 

 

1. De Transparant Krant 

 

Op 20 november 2018 wordt door het Comité Noordwijk Transparant een 

brochure verspreid onder de inwoners van Noordwijk, deze was ingevoegd in 

de lokale krant “de Noordwijker” (zie Productie 1). 

 

2. Advertentie College n.a.v. brochure Transparant Krant 

 

Op 26 november 2018 (geplaatst op 27 november 2018) publiceert het College 

van B&W een advertentie in een lokale krant waarin het College afstand neemt 

van het gestelde in de Transparant Krant en hierin stelt dat de door het 

verspreiden van de Transparant Krant de democratie wordt ondermijnd. Het 

college beweert dat de inhoud van de brochure valse aantijgingen bevat. 

Bovendien, en in strijd met behoorlijk bestuur en volstrekt in strijd met de AVG, 

publiceert het College van B&W de namen van de personen waarvan het denkt 

achter het Comité te zitten. (zie Productie 2). 

 

3. Intimidatie lid van het Comité Noordwijk Transparant en de reactie 

 

Op 26 november 2018 (12.43 u) stuurt het College van B&W, namens deze de 

burgemeester Rijpstra, een uitnodiging voor een gesprek op 27 november 2018 

om 09.00 u op het stadhuis aan een van de leden van het Comite Noordwijk 

Transparant. Deze reageert op 27 november 2018 (06.07 u) dat zij, noch de 

andere leden van het Comité in staat zijn op zo’n korte termijn te komen, en 

stelt voor een gesprek tussen het comite Noordwijk Transparant en de 

burgemeester in het openbaar te voeren, op 18 december 2018. (zie Productie 

3) 



 

4. Brief Rijpstra aan Raadsleden, 10 december 2018 

 

Op 10 december 2018 stuurt de burgemeester een brief aan de leden van de 

Gemeenteraad waarin hij een paar opmerkelijke uitspraken doet: 

“U heeft onlangs als raad mijn aanbevelingen uit mijn biref van 28 augustus 

2019 overgenomen om integer handelen te bevorderen en ondermijning tegen 

te gaan. Als burgemeester heb ik contact gehad met het Openbaar Ministerie,  

het Regionaal Informatie en Extpertise Centrum van de politie en de 

informateur. Tevens heb ik met voormalig wethouders ruimtelijke ordening 

gesproken. Voor mij reden om een risico analyse op bepaalde dossiers te laten 

maken inzake ondermijning en integer handelen.” 

 

Opmerking: hieruit blijkt dat de burgemeester a priori aanstuurt op de 

verdachtmaking die later in het rapport “Ondermijning van de democratie in 

het lokaal bestuur van Noordwijk” expliciet wordt gemaakt.  

 

In de slotzin suggereert de burgemeester dat er door het uitbrengen van de 

“Transparant Krant” sprake is van het “ondermijnen van inwoners, van politici, 

bestuurders en ambtenaren”.  

Zie Productie 4. 

 

Opmerking: het is duidelijk dat de burgemeester de discussie met het Comité 

Transparant (zie punt 5) niet afwacht doch al een aanzet heeft gegeven tot het 

schrijven van het infame en lasterlijke rapport, en tevens een en ander naar 

externen heeft geventileerd (onder meer oud wethouders, het OM en het RIEC). 

 

5. Bijeenkomst Rijpstra met Comite Transparant Noordwijk 18 december 

2018. 

 

Op 18 december 2018 vindt een bijeenkomst plaats tussen de burgemeester 

Rijpstra en het Comité Transparant Noordwijk. Dit gebeurt in de Raadszaal van 

de Gemeente Noordwijk. Het Comité Transparant Noordwijk heeft de Stichting 

Platform Initiatief Noordwijk uitgenodigd om een aantal onderwerpen nader toe 

te lichten. De burgemeester wordt gesecondeerd door twee ambtenaren en oud 

wethouders Bakker en van Rijnberk, alsmede de oud ambtenaar (voormalig 

financieel controller) de heer Oostermeijer. Op de video opname die op de 

website van Noordwijk Transparant vermeld is, is het betoog te volgen. Uit de 

dialoog wordt helder dat de aantijgingen van de het College van B&W, via de 

burgemeester geen stand houden. De burgemeester komt op geen enkel 

moment toe aan een onderbouwing waarom het gestelde in de Transparant 

Krant niet juist is. Productie 5:  
https://drive.google.com/file/d/1jZVaRw1URPFgeC46X89teA_Ly5T09XG2/view 
 

 

6. Afscheidsbrief burgemeester Rijpstra aan leden Gemeenteraad 

 

Op 31 december 2018, doet de burgemeester een brief toekomen aan de 

Gemeenteraadsleden, waarin hij onder meer stelt dat “hij (na de brief van 10 

december) “verder is gegaan met het in kaart brengen van mogelijke 

integriteitsvraagstukken en ondermijning” en tevens “ een eerste rapportage 

heb ik ontvangen en zal deze aan mijn opvolgster overdragen”. 

Ook in deze brief refereert de burgemeester aan het RIEC, die hij heeft 

ingeschakeld in deze zaak. Het kan niet anders dan dat het hier gaat om het 

overdragen van het rapport “Ondermijning van de democratie in het lokaal 

bestuur van Noordwijk”. 

Productie 6. 



 

 

7. Verzoek van het Comite Noordwijk Transparant aan het College van 

B&W om onderzoek en correctie op eerdere reacties. 

 

Op 16 januari stuurt de heer Brandjes, namens het Comite Noordwijk 

Transparant, een brief een het College van B&W (met inmiddels een nieuwe 

burgemeester a.i.). In deze brief wordt uitgebreid ingegaan op de historie in 

dit dossier, de acties van de burgemeester Rijpstra in deze en wordt het College 

verzocht zich te distantieren van de advertentie van 27 november 2018 waarin 

het College de inhoud van de Transparant Krant wegzet als “feiten pertinent 

onjuist” en “het verspreiden van valse aantijgingen”. Het Comite Noordwijk 

Transparant constateert dat, wanneer het nieuwe College geen nadrukkelijk 

afstand neemt van de onterechte beschuldigingen, dit het ingenomen 

standpunt van het vorige College onderschrijft en politiek aanvaardt”. 

 

Zie Productie 7. 

 

Opmerking: het bestaan van het rapport “Ondermijning van de democratie in 

het lokaal bestuur van Noordwijk” was nog niet bekend, doch circuleerde wel 

in bepaalde (??) kringen. 

 

8. Reactie College van B&W op brief van Comité Noordwijk Transparant. 

 

Op 6 februari 2019 reageert de nieuwe burgemeester ( mevr. Hermans-

Vloedbeld) onder meer met “Wij zullen niet overgaan tot het rectificeren en/of 

plaatsen van persberichten en vooralsnog geen onderzoek instellen naar 

genoemde dossiers, omdat dit niet leidt tot normalisering van onze 

verstandhouding.” 

 

Productie 8. 

 

9. Reactie Comité Noordwijk Transparant op brief van het College van B&W 

richting Gemeenteraad (06-02-2019) 

 

Op 6 maart 2019 reageert het Comité Noordwijk Transparant op de brief van 

het College van B&W van 6 februari 2019. Onder meer het volgende wordt 

vermeld:  

Verder staat er een onbegrijpelijke passage in uw bericht: “Wij zullen niet 

overgaan tot het rectificeren en/of plaatsen van persberichten en vooralsnog 

geen onderzoek instellen naar genoemde dossiers, omdat dit niet leidt tot 

normalisering van onze verstandhouding.” Dit zou wat ons betreft juist wel 

leiden tot een normalisering van onze verstandhouding En recht doen aan onze 

democatie. In het kader van de transparantie willen wij graag weten welke 

partijen kleur bekennen en al dan niet afstand nemen van de door ons 

genoemde handelingen van het vorige College. Wij vragen (dus  ook) de 

Gemeenteraad nadrukkelijk en expliciet om een standpunt wat betreft deze 

kwestie (afstand nemen van persbericht resp. openbaarmaking stukken en 

ander onderzoek naar enkele dossiers). 

 

Productie 9. 

 

 

 

 

 



10. Herhaald verzoek om onderzoek over “ontoelaatbare beinvloeding”  van 

het Comite Noordwijk Transparant van 15 juni 2020 aan het College van 

B&W en de Gemeenteraad van Noordwijk. 

 

Naar aanleiding van schriftelijke vragen aan het College van B&W op 28 april 

2020 van oppositie partijen over ontoelaatbare beinvloeding van lokale 

democratie in Noordwijk, waarin onder meer gevraagd wordt om nader 

onderzoek, doet het Comité Transparant een (herhaald) verzoek tot nader 

onderzoek. Het Comité verwijst naar de eerdere verzoeken (Prodcuties 7 en 9) 

en naar de website van Noordwijk Transparant: www.noordwijk-transparant.nl  

In dit herhaalde verzoek om nader onderzoek wordt expliciet ingegaan op de 

rollen van oud wethouders bij dossiers, waarover geen openheid wordt gegeven 

en specifiek op de rol van oud wethouder van Rijnberk bij Provinciale Staten.  

 

Opmerking: later blijkt de heer van Rijnberk in 2020 zelf (delen van) het 

dubieuze rapport “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in 

Noordwijk” verspreid te hebben binnen Provinciale Staten, ter onderbouwing 

van zijn stellingen met betrekking tot het bouwen in Bronsgeest (Noordwijk). 

 

Productie 10. 

 

11. Document “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in 

Noordwijk” in opdracht van burgemeester Rijpstra, gedateerd 19 

december 2018. 

 

Vanwege het verspreiden van een document, gepresenteerd als gemeentelijk 

rapport, aan leden van Provinciale Staten, werd duidelijk dat er een rapport 

bestond dat ging over ondermijning van de democratie in Noordwijk. Opvragen 

van het rapport bij de Provincie leidde niet tot openbaarheid. Daarom werd een 

WOB verzoek ingediend door een van de betrokkenen die zwaar op de korrel 

werd genomen door van Rijnberk in een poging de stemming in Provinciale 

Staten te beïnvloeden. 

 

Uit de reactie van de Gemeente op het WOB verzoek (zie punt 12) blijkt dat 

het om een document gaat dat in opdracht van burgemeester Rijpstra is 

geschreven en formeel aan hem overgedragen op 19 december 2018. De titel 

van het document: “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in 

Noordwijk”. 

 

12.  Opvragen zienswijze in het kader van een WOB verzoek  

 

Op 31 maart 2021 ontvingen wij, Stichting Platform Initiatief Noordwijk en dr.ir. 

H.R. Stol, een e-mail van de Gemeente Noordwijk met de volgende tekst. 

 

“Geachte heer Stol, 

De gemeente Noordwijk heeft een Wob-verzoek ontvangen. In dit Wob-verzoek wordt 
gevraagd om openbaarmaking van het document “Ondermijning van de democratie in het 
lokaal bestuur in Noordwijk”. Dit document is eind december 2018 aan voormalig 
burgemeester J. Rijpstra aangeboden. Uw naam en Platform Initiatief Noordwijk komen 
ook in het document voor en om die reden wordt u in de gelegenheid gesteld om een 
zienswijze in te dienen. Voor een verdere toelichting verwijs ik u naar de bijlage.” 

 

In de bijlage bij deze e-mail wordt de procedure voor het indienen van een 

zienswijze toegelicht en belanghebbenden de gelegenheid gegeven voor 16 

april 2021 een zienswijze in te dienen.  

 

Zie Producties 11 en 12 

http://www.noordwijk-transparant.nl/


13. Reactie eisers op verzoek zienswijze 

 

Op 1 april 2021 hebben eisers een reactie gegeven die als volgt luidt. 

 

“Geacht College via mevr. De Romph, 
 
Dank voor uw bericht met betrekking tot het bestaan van het document “Ondermijning 
van de democratie in het lokaal bestuur en Noordwijk”. Wij ( dr.ir. Stol, in persoon en 
namens de Stichting PIN) zijn verbijsterd dat wij blijkbaar in verband zijn gebracht met 
het onderwerp ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur van Noordwijk. 
Onze Stichting is bij uitstek ontstaan vanuit de behoefte aan transparantie en een 
integer bestuur. Ikzelf ben al meer dan 20 jaar bezig met het dichten van het gat tussen 
de politiek/het bestuur en de burger. Blijkbaar is het rapport aan de toenmalige 
burgemeester aangeboden. U suggereert hiermee dat de burgermeester neutraal staat 
ten opzichte van dat rapport. Wij betwijfelen dat, en sterker nog wij zijn ervan overtuigd 
dat dit rapport op verzoek van de burgemeester zelf is opgesteld. Wij citeren een deel 
van de brief van de burgemeester in deze. 
Citaat uit brief burgemeester van 10 december 2018 aan leden van de Raad: 
“Tevens heb Ik met voormalige wethouders ruimtelijke ordening gesproken. Voor mij 
reden om een risicoanalyse op bepaalde dossiers te laten maken inzake ondermijning en 
integer handelen.” 
Het verbaast ons ook,  en in het bijzonder, dat dit rapport niet ter sprake werd gebracht 
door de toenmalig burgemeester tijdens de bijeenkomst op 18 december 2018 met het 
Comité Noordwijk Transparant, waar wij als PIN te gast waren om een nadere 
toelichting op een aantal punten te geven. Achteraf verklaart dit wel de aanwezigheid 
van de heer van Rijnberk en de heer Oostermeijer bij deze bijeenkomst. 
Na het lezen van het rapport zullen wij een uitgebreide zienswijze geven waar het 
voorafgaande deel van zal uitmaken. Wij eisen op basis van de AVG dat u ons bericht (1) 
wie op de hoogte zijn van de inhoud van het rapport waarin incriminerende 
opmerkingen staan over ondermijning van de democratie in Noordwijk en (2) welke 
personen/instanties zijn benaderd om kennis te nemen van het rapport, omdat deze 
erin worden vermeld. 
Wij zijn bereid om op 7 april eind van de ochtend, dan wel in de middag het rapport op 
het Gemeentehuis in te zien.” 
 
Productie 13 
 

14.  Reactie Gemeente op reactie eisers op verzoek zienswijze. 

 

De Gemeente Noordwijk reageert als volgt op de e-mail van eisers van 1 april 

2021. 
Voor wat betreft uw vragen. 

1. Deze vraag kwalificeert zich als een verzoek op grond van de AVG. U kunt als 
persoon als betrokkene in de zin van de AVG worden aangemerkt. Wij zullen u 
schriftelijk verzoeken om nader te specificeren op welk recht zoals genoemd in 
de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG u een beroep doet. U zult dan separaat 
een besluit hierover ontvangen. 

2. Tijdens de inzage kunt u kennis nemen van de namen die in het document 
worden genoemd. Ik kan dan eveneens aan u toelichten aan wie/wat een 
zienswijze is opgevraagd. 

 

Productie 14 
 

 



Opmerking: Er is tot dusver geen verzoek van de gemeente Noordwijk 

gekomen zoals toegezegd in deze e-mail om een nadere specificatie van het 

verzoek in het kader van de AVG. Eiser komt hier later zelf op terug in de 

zienswijze. Zie punt 16. 

 

15. Inzage en inhoud van dit document 

 

OP 7 april 2021 hebben eisers kennis kunnen nemen van het document 

“Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur en Noordwijk”. De 

inhoud ervan was een aaneenschakeling van leugens en laster naar diverse 

Noordwijkers en Noordwijkse Instellingen. Tevens bleek dat het om tientallen 

namen ging die alle inzage kregen vanwege het verbinden van hun naam met 

“witte boorden criminaliteit” en “onderwereld”. (citaten uit het document)  

 

16. Zienswijze eisers 

 

Op 15 april 2021 deden eisers hun zienswijze toekomen op het document. Kern 

van de zienswijze: 

• Het gaat om een formeel gemeentelijk document. 

• Er is sprake van willekeur in de behandelde onderwerpen, suggestieve 

toonzetting en onvolledige behandeling van de genoemde cassussen.  

• Er staan talloze pertinente fouten in het document waarin de namen van 

de eisers worden genoemd. 

• Er is niet voldaan aan alle eisen die gesteld worden aan een fatsoenlijk 

onderzoek, noch aan de eisen die de AVG stelt. 

De eisers stellen in de Conclusie:  

“Wij zijn van mening dat door het feit dat het document reeds in openbaarheid is gebracht 
een weigering tot openbaarmaking onzerzijds geen zin heeft. Derhalve gaan wij akkoord 
met openbaarmaking van het document onder de volgende voorwaarden:  

• Het gemeentebestuur neemt nadrukkelijk en in het openbaar afstand van de inhoud 
en het openbaar maken van het rapport, en erkent de schuld in deze. 

• Het gemeentebestuur laat een ieder die het document in heeft (kunnen) zien, weten 
niet achter de inhoud van het rapport te staan en hier afstand van te nemen. 

• Het gemeentebestuur stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de belangen van de 
opdrachtgever voor het onderzoek als mede naar die van de opsteller(s) van het 
rapport. Dit houdt tevens een nieuw onderzoek in naar een aantal in het document 
genoemde dossiers: Bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig, openbaarmaking 
gang van zaken rond van Rijn Bouw / Offem Zuid en Bronsgeest. Hierbij tevens 
de rol van Huis ter Duin, de projectontwikkelaar van der Wiel en de zogenaamde 
journalist Olsthoorn in aanmerking nemend. 

• Het huidige gemeentebestuur erkent het belang van burgerparticipatie en werkt 
samen met de Stichting PIN bij het bereiken hiervan. 

De heer Stol heeft via e-mail reeds afzonderlijk een verzoek ingediend op grond van de 
AVG. Hierbij beroept hij zich op Artikel 15: het recht van inzage van de betrokkene, 1 a) 
t/m g), Artikel 16: recht op rectificatie, Artikel 17: recht op gegevenswissing, en Artikel 19 
Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens.” 
 
Productie 15. 
 

17. Verzoek uitstel Gemeente, naar aanleiding van verzoek WOB verzoeker 

 

Op 13 april 2021 verzoekt de aanvrager van het WOB verzoek om verlenging  

van de periode waarbinnen gereageerd moet worden. Dit verzoek wordt 

ingewilligd en uitstel wordt verleend tot 30 april 2021. 

 



 

 

18. WOB verzoek eisers met betrekking tot verspreiding van het document. 

 

Op 15 april 2021 wordt door eiser een WOB verzoek gedaan inzake de 

verspreding van het document “Ondermijning van de democratie in het lokaal 

bestuur en Noordwijk”. 

De onderbouwing is als volgt. 

“ Na lezing van het rapport, het terugzien van de video van de bijeenkomst 

tussen de burgemeester Rijpstra  en het Comité Transparant Noordwijk (18 

december 2018) en teruglezen van de brief van 10 december 2018 (aan de 

Raad) van de toenmalig burgemeester Rijpstra, die opdrachtgever voor het 

rapport was blijkens de inhoud van het rapport, concluderen wij dat dit 

rapport (1) een voorbereiding heeft gekend en (2) een zekere verspreiding 

heeft gekregen. Bovendien is na het indienen van het WOB verzoek tot 

openbaarmaking van het rapport “Ondermijning van de democratie in het 

lokaal bestuur in Noordwijk” gecorrespondeerd met diverse partijen. 

Wij verzoeken u, een beroep doende op de Wet Openbaarheid van Bestuur, 

ons alle documentatie (documenten, e-mails, telefoonnotities, 

gespreksverslagen, etc.)  te doen toekomen die direct en indirect te maken 

hebben met de totstandkoming en verspreiding van het onderhavige 

rapport, alsmede die welke naar aanleiding van het WOB verzoek tot 

openbaarmaking van het rapport “Ondermijning van de democratie in het 

lokaal bestuur in Noordwijk” werden gewisseld .” 

Productie 16. 

19. Ontbreken van reactie van de Gemeente. 

 

Ondanks de urgentie, namelijk het zo snel als mogelijk is onrechtmatige 

publicatie van het betwistte document te stoppen waarbij voldaan wordt aan 

de AVG, heeft de Gemeente Noordwijk veruimd te reageren anders dan de 

formele weg van het opvragen van zienswijzen te volgen. Hiermee wordt de 

periode waarin het document een eigen weg blijft leiden, zonder dat de inhoud 

door het College wordt weersproken, verlengd. Dit veroorzaakt nog meer 

(reputatie) schade dan al is veroorzaakt.  

 

 

Aldus zijn eisers en gedaagde niet tot minnelijke overeenstemming gekomen 

en rest er geen andere keuze dan de gerechtelijke procedure.  

 

 

B. VERWEER 

 

Ondanks de urgentie, namelijk het zo snel als mogelijk is onrechtmatige 

publicatie van het betwistte document te stoppen waarbij voldaan wordt aan 

de AVG, heeft de Gemeente Noordwijk veruimd te reageren anders dan de 

formele weg van het opvragen van zienswijzen te volgen. Hiermee wordt de 

periode waarin het document een eigen weg blijft leiden, zonder dat de inhoud 

door het College wordt weersproken, verlengt. Dit veroorzaakt nog meer 

(reputatie)schade dan al is veroorzaakt.  

 

 

C. WEERLEGGING 



De Gemeente Noordwijk is in gebreke gebleven te voldoen aan de AVG artikel 

15. Pas naar aanleiding van het WOB verzoek heeft de Gemeente voldaan aan 

artikel 15 punt 1. Dit is strijdig met de wet. Immers het rapport heeft al een 

zekere verspreiding gehad en daarmee is eisers het recht ontnomen om tijdig 

kennis te nemen van verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens, de 

ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt (N.B. zoals onder 

punt 18 gesteld is hier door eisers, met spoed alsnog om gevraagd), de 

mogelijkheid te rectificeren en/of te wissen en verspreiding tegen te gaan. 

 

 

D. SPECIFICATIE VORDERING  

 

 

Eisers vorderen dat de Gemeente per direct voldoet aan de AVG en de 

volgende acties neemt ten aanzien van het document “Ondermijning van de 

democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk”. 

 

• Aangezien het document al in ruime mate verspreid is, publiceert de 

Gemeente Noordwijk publiceert per direct het document “Ondermijning 

van de democratie in het lokaal bestuur en Noordwijk” het volgende in 

acht nemend.   

• De Gemeente neemt expliciet, in het openbaar en onomwonden 

afstand van de inhoud van het document “Ondermijning van de 

democratie in het lokaal bestuur en Noordwijk” en biedt in het 

openbaar haar excuses aan aan de gedupeerden. 

• De Gemeente Noordwijk doet alle personen en instanties die het 

document of een deel ervan in hun bezit hebben weten dat zij afstand 

neemt van de inhoud ervan (artikel 19 AVG) , waarbij de zienswijzen 

die in de WOB procedure zijn verzameld als bijlagen zijn gevoegd.  

• De openbaarmaking van het document geschiedt niet zonder dat: de 

Gemeente een schrijven toevoegt waarin zij onomwonden afstand van 

de inhoud van het document “Ondermijning van de democratie in het 

lokaal bestuur en Noordwijk” en tevens de zienswijzen toevoegt, voor 

zover de indieners ervan zich er niet tegen verzetten. 

 

 

E. BEWIJSAANBOD  

 

Eiser(es) biedt aan zijn stellingen te bewijzen door alle middelen rechtens, 

maar wenst geen bewijslast te aanvaarden die niet volgens de wet op haar 

rust.  

 

MITSDIEN  

 

Het de rechtbank, kamer voor kantonzaken, mogen behage bij vonnis, 

uitvoerbaar bij voorraad, de Gemeente Noordwijk te veroordelen tot: 

• Het per direct publiceren van het document “Ondermijning van de 

democratie in het lokaal bestuur en Noordwijk”, tezamen met de 

ingediende zienswijzen, dit laatste voor zover de indieners ervan zich 

er niet tegen verzetten.  

• Het toevoegen van een schrijven bij het document, waarin zij 

onomwonden afstand neemt van de inhoud van het document 

“Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur en Noordwijk”. 

• Het doen toekomen aan alle personen en/of instanties die het 

document “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur en 

Noordwijk” in hun bezit hebben, dan wel inzage erin hebben gehad, al 

dan niet in volledige vorm, van een schrijven waarin onomwonden 



afstand wordt genomen van de inhoud van het document en/of delen 

ervan, met als bijlagen de ingediende zienswijzen voor zover de 

indieners ervan zich er niet tegen verzetten.  

• Het publiceren van een advertentie in de Noordwijker van minimaal ½ 

pagina van een tekst waaruit eenduidig blijkt dat zij van mening is dat 

het rapport “Ondermijning van de lokale democratie in Noordwijk” niet 

op feiten is gebaseerd, bij het tot stand komen ervan geen hoor en 

wederhoor is toegepast, de regels van de AVG zijn geschonden en 

excuus is aangeboden aan de gedupeerden. 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening deurwaarder 

 

 

 

 

 


