P.a. Witte Singel 54,
2311 BL Leiden

AANTEKENEN!

Leiden/Voorschoten/Wassenaar/Zoeterwoude, maandag 9 juli 2012.

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Onderwerp:

Wob-verzoek alles openbaar te maken wat is gewisseld tussen de provincie en TNO en
betrekking heeft op de opdracht van de provincie aan TNO om onderzoek te doen naar de
tunnelveiligheid van Zoeken naar Balans en de Churchill Avenue

Geachte College!
Op 27 juni jl. hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met uw keuze voor het tracé Zoeken naar Balans
van de RijnlandRoute en met het voortzetten van de procedure ter vaststelling van een provinciaal
inpassingsplan voor die onderdelen van dit tracé die niet onder de Tracéwet vallen.
Zoals wij onder meer ook in de betreffende vergadering van PS naar voren hebben gebracht, beschouwen wij
dat besluit als een besluit dat enorme en ongeëvenaarde kosten met zich meebrengt, onvoldoende
onderbouwd is, waarmee een variant wordt gekozen die grote schade veroorzaakt aan stad, natuur en
landschap, maar de problemen niet oplost en daarom nauwelijks draagvlak heeft.
Op de onderbouwing van uw voordracht c.q. op het ontbreken daarvan is van verschillende kanten zware
kritiek geuit. Zo heeft TNO in uw opdracht onderzoek gedaan naar de tunnelveiligheid van Zoeken naar
Balans en de Churchill Avenue, maar de studieresultaten daarvan niet vrijgegeven. Volgens uw Nota
Voorkeursalternatief RijnlandRoute d.d. 15 mei jl. leverde ook aanpassing van de rekenmodellen voor de
Churchill Avenue geen betrouwbare uitkomsten op en staat TNO niet in voor de uitkomsten van het
onderzoek. U trekt daar in de Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute zelf de conclusie uit, dat “onzeker is
of Churchill Avenue voldoende veilig is”. Dit in combinatie met het wonderlijke feit, dat zo’n gerenommeerd
instituut als TNO - kennelijk ondanks herhaalde verzoeken om zijn rapport op te leveren - tot op de dag van
de besluitvorming door Provinciale Staten zijn onderzoeksresultaten niet vrijgaf, roept de nodige vragen op,
wat de transparantie van het besluitvormingsproces niet bepaald ten goede komt.
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoeken wij u dan ook alles openbaar te
maken wat is gewisseld tussen de provincie en TNO en betrekking heeft op de opdracht van de provincie aan
TNO om onderzoek te doen naar de tunnelveiligheid van Zoeken naar Balans en de Churchill Avenue. Het
gaat ons hierbij niet alleen om de opdracht zelf, maar ook om alle stukken die zijn gewisseld voorafgaand
aan het verlenen van de opdracht en alle stukken die zijn gewisseld na het verlenen van de opdracht1.
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Het gaat ons om alles wat in dit verband is vastgelegd, ongeacht de gegevensdrager; naast papieren documenten
dus bijvoorbeeld ook e-mails en andere computerbestanden. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan notulen,
rapportages, overzichten, onderzoeken, (PowerPoint- e.a.) presentaties, vergader- en gespreksverslagen, brief-,
fax- en e-mailwisselingen met zowel interne als externe partijen. Het gaat ons hierbij om alle versies van
documenten, zoals bij of onder u aanwezig zijn.
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Graag zouden wij de documentatie zoveel mogelijk digitaal ontvangen. Dat spaart het milieu en beperkt de
kosten. Mocht u besluiten toch met papier te willen werken en kopieerkosten of andere kosten in rekening te
moeten brengen, dan verzoeken wij u ons hierover vooraf te berichten met een opgave van de kosten2. Dit
geeft ons de mogelijkheid om te overwegen het verzoek geheel of gedeeltelijk om te zetten in een verzoek
om inzage.
Mochten bepaalde aspecten van dit Wob-verzoek voor u onverhoopt onduidelijk zijn, dan zijn wij uiteraard
gaarne beschikbaar voor overleg. Dit om voor beide partijen zo snel mogelijk tot resultaat te komen en
onnodig werk te besparen.
Mocht u menen de in dit verzoek bedoelde documenten of correspondentie te moeten weigeren, dan
verzoeken wij u die weigering per document te motiveren en daarbij een samenvatting van het document te
geven.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te besluiten tot openbaarmaking van de stukken en ons de stukken dan
conform artikel 6 lid 5 van de Wob te verstrekken tegelijk met de bekendmaking van het besluit.
Graag bereid tot nadere toelichting
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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,
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De rijksoverheid brengt geen kosten voor een Wob-verzoek in rekening.
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