P.a. Witte Singel 54,
2311 BL Leiden

AANTEKENEN!
Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, dinsdag 26 juni 2012.
Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Onderwerp:

ons verzoek d.d. 8 juni jl. om ons voor 27 juni as. alle informatie te verstrekken over de
recentelijk gehanteerde uitgangspunten voor de kostenramingen en de daarop gebaseerde
kostenramingen voor de RijnlandRoute, dit met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur

Geachte College!
In onze brief van 8 juni jl. verzochten wij u ons voor 27 juni as. alle informatie te verstrekken over de
recentelijk gehanteerde uitgangspunten voor de kostenramingen en de daarop gebaseerde kostenramingen voor
de RijnlandRoute, dit met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.
Zoals weliswaar gebruikelijk, maar wel in strijd met uw eigen servicenormen, ontvingen wij van u geen bericht
van ontvangst van onze brief. Eveneens in strijd met uw eigen servicenormen 1 ontvingen wij ook nog geen
antwoord op onze brief noch liet u ons weten meer tijd nodig te hebben voor de beantwoording van onze brief.
Zoals wij ook in onze brief van 8 juni schreven, komt dit de door uzelf zo benadrukte transparantie van de
besluitvorming over de RijnlandRoute niet ten goede, mede omdat elke argumentatie van uw zijde tot nu toe
ontbreekt.
Daarom verzoeken wij u om ons de gevraagde informatie nu onverwijld te verstrekken of ons onverwijld te
laten weten, dat – en ook waarom – u meer tijd nodig heeft voor het inwilligen van ons verzoek.
Graag bereid tot nadere toelichting op ons verzoek, met vriendelijke groet namens het Bewonersgroepenoverleg
RijnlandRoute,

Wim ter Keurs, voorzitter
Deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg (in willekeurige volgorde): Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder,
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute,
Bewonersvereniging ZuiderZeehelden, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, Bewonersvereniging Het Wedde,
STICHTING GROTE POLDER GROENe hart, Platform Duurzaam Voorschoten, Fietsersbond Voorschoten, Buurtvereniging St.
Nicolaaspark en omgeving, Bewonersvereniging Park Allemansgeest, Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg, Vereniging
tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, Stichting Horst en Weide, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde,
Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o., Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen, Milieudefensie
Voorschoten, Milieudefensie Leiden, Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, Bewonersvereniging Boschgeest, Voetbal- en
atletiekvereniging Voorschoten 97, Voorschotense Golfclub, Honk- en Softbalvereniging "Adegeest", Volkstuindersvereniging
Voorschoten, Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17,

1.

Norm 12: “Wanneer u bij ons een verzoek om informatie indient in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur,
ontvangt u binnen 2 weken de informatie. Wanneer wij meer tijd nodig hebben ontvangt u daarover bericht; u
ontvangt uw informatie binnen de wettelijke termijn (4 weken)”.

1

