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Geachte heer/mevrouw.
Over het beroep met za aknummer BRE 20 / 9795 WOB HERT deel ik u h et volgende mee.
De rechtbank heeft het ber oep vereenvoudigd behandeld. Dit betekent dat het on derzoek in de za ak is
gesloten en dat zonder behandeling ter zitting uitspraak is gedaan. Ik stuur u h ierbij een kopi e van de
uitspraak. Indien in dez e uitspraak wordt verwezen naar een uitspra ak met een ECL I-nummer, is de
tekst van de betreffende uitspraak onder dat num mer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
Als u h et niet eens bent met deze uits praak, kunt u hiert egen een verzetschrift indienen. U m oet dat doen
binnen zes weken na de datum va n verzending van deze br ief In uw verzetschrift moet u vermelden
waarom u h et niet eens bent met de uitsp raak en of u uw verzet mondeling wilt toelichten op een zitt ing
van de r echtbank.
In een verz etsprocedure beoordeelt de rechtbank of terecht tot vereenvoudigde behandeling is
overgegaan. Is dat n iet het geval, dan vervalt de uitspraak waartegen verzet is gedaan en wordt het
onderzoek voortgezet. De rechtbank kan in dat geval tevens besluiten om uitspra ak te doen op he t
beroep. Is de vereenvoudigde behandeling wel terecht geweest, dan bl ijft de uitspraak in stand.
Als u na ar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hie rboven vermelde doorkiesnummer.
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u h et zaaknummer te vermelden.
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uitspraak
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
Bestuursrecht
zaaknummer; BRE 20/9795 WOB
uitspraak van 12 februari 2021 van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen
te Breda, eiser,
en
het college van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, verweerder.

Procesverloop
Eiser iieeft bij brief van 25 november 2020 beroep ingesteld tegen liet niet tijdig nemen van
een besluit door het college van Gedeputeerde Staten (GS) op zijn Wob-verzoek van I april
2020.
De rechtbank heeft besloten het beroep versn eld te behandelen, onder toepassing van afdeling
8.2.3 van de Algemene wet bestuursr echt (Awb).
De rechtbank heeft vervolgens toepassing gegeven aan artikel 8:54, eerste lid, van de Awb,
zodat een behandeling ter zitting achterwege is gebleven.
Overwegingen
1.
Op grond van de stukken gaat de rechtbank uit van de volgend e feiten en
omstandigheden.
Bij brief van 1 april 2020 heeft eiser bij het college van GS een Wob-verzoek ingediend.
Kort weergegeven heeft eiser daarbij verzocht om alle documenten opgesteld door
Gedeputeerden en/of het college van Gedeputeerde en/of Provinciale Staten over de
planontwikkeling Perkpolder, de bouw van een jachthaven en /of woningen en/of horeca
en/of een golftaan en over deelname in of uittreding uit de venn ootschap zoals Perkpolder
Beheer B.V, alsmede de daarmee bij de Provincie Zeeland s amenhangende aanwezige
financiële rapporten, risico analyses en juridische analyses/adviezen opgesteld in de periode
van januari 2013 tot en met 1 april 2020.
Bij brief van 14 april heeft het college van GS de beslistermijn verdaagd tot lOjuni 2020.
Bij brief van 11 juni 2020 heeft eiser het college van GS in gebreke gesteld voor het niet
(tijdig) beslissen op zijn W ob-verzoek. Het college van GS wordt verzocht alsnog binnen
twee weken op het voornoemde Wob-verzoek te beslissen en alle relevante stukken te
verstrekken.
Bij brief van 22 juni 2020 heeft het college van GS laten weten te verwachten het verzoek
niet voor I oktober 2020 te kunnen afliandelen, omdat eiser weigert het Wob-verzoek nader
te specificeren.
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Bij e-mailbericht van 24 juni 2020 heeft eiser het college van GS bericht dat het Wobverzoek wel degelijk is gespecificeerd en dat hij zich tot de rechtbank zal wenden.
Bij brief van 25 november 2020 heeft eiser beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van
een besluit door het college van G S op het Wob-verzoek.
Het college van GS heeft bij brief van 1 1 december 2020 de op de procedure niet tijdig
beslissen betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend. Hierop heeft eiser
bij brief van 11 januari 2021 gereageerd.
2.
Tegen het niet tijdig nemen van een besluit kan beroep wor den ingesteld (arti kel 6:2,
aanhef en onder b, in samenhang met artike l 7:1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Awb).
Het beroepschrift kan worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is om op tijd
een besluit te nemen en twee weken zijn verstreken nadat een schriftelijke inge brekestelling
door het bestuursorgaan is ontvangen (artikel 6:12, tweede lid, van de Awb).
3.
De rechtbank stelt vast dat het b eroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een
besluit op het door e iser ingediende Wob-verzoek van 1 april 2020. Eiser heeft het college
van GS op 11 juni 2020 in gebreke gesteld .
4.
Een beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit is weliswaar niet aan een
termijn gebonden, maar het beroep is niet -ontvankelijk als het beroepschrift onredeli jk laat
is ingediend (artikel 6:12, vierde lid, van d e Awb). Daarvan is hier naar het oordeel van de
rechtbank sprake. De rechtbank stelt vast dat het na de ingebrekestelling van 11 juni 2020
ruim 5 maanden heeft geduurd voordat eiser bij brief van 25 november 2020 beroep heeft
ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Ondanks dat het college van G S in het
verweerschrift hierop heeft gewezen, heeft eiser in zijn reactie op het verweerschrift niet
uitgelegd waarom hij 5 maanden heeft gew acht met het indienen van het beroepschrift.
Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat eiser het beroepschrift onredelijk laat heeft
ingediend in de zin van artikel 6; 12, derde lid, van de Awb. Het beroep zal daarom nietontvankelijk worden verklaard.
5.

Voor een pro ceskostenveroordeling bestaat geen aanle iding.
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Beslissing
De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvan kelijk.
Deze uitspraak is gedaan door mr. L.P. Hertsig, rechter, in aanwezigheid van
griffier, op 12 februari 2021 en openbaar gemaakt door middel van geanonimise erde
publicatie op vvww.rechtspraak.nl.

griffier

Afschrift verzonden aan partijen op:

1 5 FEB im

Wat kunt u doen als ii het niet eens bent met deze uitspraak?
Tegen deze uitspraak kunnen partijen en ande re belanghebbenden verzet doen bij de
rechtbank. De termijn voor het indienen van een verzetschrift bedraagt zes weken en vanat
aan op de d ag na de verzending van deze uitspraak.

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas
/

Aangetekend Bestuursrecht
de Rechtspraak
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant

90006 ZN: 20-9795
Rechtbank Zeeiand-West-Brabant
Stationslaan 10
4815GW BREDA
THE NETHERLANDS

postnl
Frankerina betaald

D-A-1

R Aangetekend

3SXFAA8279292
Recommandé

NL

De gedupeerde staten
van de provincie Zeeland
Postbus 6001
4330LA MIDDELBURG

