Zoetermeer, 14 januari 2019

Aan de heer Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Onderwerp: Wob-verzoek
Geachte heer Vermeulen,
De zaak waarover ik u benader speelt al geruime tijd en krijgt steeds meer urgentie.
Ik schets in het kort de voorgeschiedenis en kom dan tot mijn verzoek.
Zoals u bekend zijn onze organisaties al geruime tijd bezig om cijfermateriaal en
verkeersmodellen te verkrijgen waarmee wij onze eigen alternatieven in het kader van
de Programmatische Aanpak Gouwe onderbouwd kunnen presenteren. We hebben dat
geprobeerd in gesprekken, mails, telefonische onderhouden en brieven met en aan uw
ambtenaren en u. Om het zeer zacht uit te drukken: dat is een moeizaam gebeuren. We
hebben over de benodigde gegevens niet de beschikking gekregen. Het overleg van 18
december met ambtenaren over onze klachten bood evenmin uitzicht op het verkrijgen
van het materiaal.
Ons verzoek langs deze weg nu is om aan ons de informatie te doen toekomen die ons in
staat stelt deze berekeningen uit te (laten) voeren. Het gaat dan voor zover wij dit
kunnen overzien om:
- de rekenmodellen die worden gehanteerd voor de Uitvoerings-MER N207-Zuid
en de PAG-scenario’s;
- 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.
Voorts willen wij van u ontvangen alle documentatie die op het proces hiervan
betrekking heeft, waaronder interne documenten (mails, verslagen, notities) e.d. en de
externe documenten (mails, verlagen, notities, rapporten) waaronder de contacten met
medeoverheden en bedrijven die voor dit onderwerp zijn ingeschakeld.
Uw ambtenaren hebben ons enige malen aangegeven dat men de informatie niet kan
geven omdat gebleken zou zijn dat er mogelijk onvolkomenheden in het rekenmodel
zitten die men eerst moet uitzoeken. Onder de informatie/documentatie die wij vragen
hoort nadrukkelijk alle interne- en externe correspondentie die betrekking heeft op
deze mogelijke onvolkomenheden.
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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 de gevraagde informatie toe te sturen
op een moment dat dit in verband met de aanstaande behandelingen van N207
Zuid/PAG in Provinciale Staten nog bruikbaar voor ons is. Ik verwijs in dit verband naar
een belofte die één van uw ambtenaren ter zake aan ons deed.
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.
Hoogachtend,
B S Eilander, namens
Vereniging Vrienden van het Bentwoud
Vereniging behoud landelijk Waddinxveen
Bewoners Weidelanden
Vereniging Natuurbehoud Groenpoort
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