Zoetermeer, 19 april 2018

Aan de heer Van Velzen, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn

Geachte heer Van Velzen,
Op 18 april bezocht ik een informatie- en mee-denk-avond in zaal De Brug in Boskoop die geleid
werd door één van uw medewerkers. Onderwerp waren mogelijke tracés voor een nieuwe
oeververbinding bij Boskoop over de Gouwe. Op die avond heb ik een Wob-verzoek gedaan dat ik
met dit schrijven bevestig. Omdat ik deze brief schrijf namens een aantal organisaties en personen
ga ik nu voort in de ‘wij-vorm’.
Herhaaldelijk hebben wij u verzocht ook varianten te doen berekenen waarbij de aanleg van de
N207 Zuid tussen de A12 en de N209 niet is meegenomen. Wij beschouwen de nieuwe
oeververbinding als een belangrijke bouwsteen voor een integrale visie over wonen, werken,
vervoer, recreatie en natuur in ons gebied. De door ons gevraagde varianten zijn daarin onmisbaar.
Ons verzoek is niet gehonoreerd. Dat werd op 18 april door uw medewerker nog eens bevestigd.
Wij willen de berekeningen nu zelf uitvoeren. Daarvoor hebben we informatie van u nodig.
Ons verzoek is om aan ons de informatie te doen toekomen die ons in staat stelt deze berekeningen
uit te voeren. Het gaat dan voor zover wij dit kunnen overzien om:
- de rekenmodellen die worden gehanteerd;
- en het te gebruiken data-materiaal;
een en ander in de ruimste zin van het woord; het gaat immers om de voor onze berekeningen
noodzakelijke informatie.
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob
verzoek ik u ons, indien mogelijk, de gevraagde informatie uiterlijk 24 april 2018 toe te sturen. Dit
in verband met de behandeling van N207 Zuid in Provinciale Staten op 25 april. Deze op zichzelf
korte termijn lijkt ons haalbaar omdat de gevraagde informatie bij u gereed ligt. Wilt u ons met
redenen omkleed informeren indien deze termijn niet haalbaar is?
Wilt u ons de informatie langs elektronische weg doen toekomen? Het maken van papieren kopieën
stellen we – ook in verband met de gevraagde snelheid van levering – niet op prijs.
Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de gedeputeerde de heer Vermeulen.
Hoogachtend,
B S Eilander, namens
Vereniging Vrienden van het Bentwoud
Vereniging behoud landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden
Vereniging Natuurbehoud Groenpoort

