
Subject: RE: Knooppunt Hoevelaken WOB verzoek A1/A28
From: "El Maach, Laila (MN)" <laila.elmaach@rws.nl>
Date: 25-11-2015 11:54
To: "Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl" <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>
CC: "Zuiverloon, Winston (MN)" <winston.zuiverloon@rws.nl>, "Werkhoven, Martijn van (CD)"
<martijn.van.werkhoven@rws.nl>, "Spit, Rob (GPO)" <rob.spit@rws.nl>, "Meijer, Camiel (GPO)" <camiel.meijer@rws.nl>

Geachte mevrouw Ramsbotham,
 
Uw stelt terecht dat de termijn reeds is verstreken. Reden hiervan is o.a. dat het Wob-verzoek erg veel
documenten omhelst. Dit heeft ertoe geleid dat de weg van interne afstemming en de daarbij behorende
belangenafweging lang is geweest. Wat ik u nu kan melden is dat we ons uiterste best doen om het Wob-beluit zo
snel mogelijk te verzenden. We bevinden onszelf nu in de afrondende fase en dit betekent dat het Wob-besluit naar
alle waarschijnlijkheid op zéér korte termijn verzonden zal worden. Ik hoop daarom op uw begrip zodat we dit proces
zorgvuldig kunnen afronden. Uiteraard zal aan het Wob-besluit een mededelingenblad worden toegevoegd waarin u
wordt gewezen op de voor u openstaande rechtsbescherming.
 
Met vriendelijke groet,
 
Laila el Maach

Van: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar [Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl]
Verzonden: maandag 23 november 2015 20:32
Aan: El Maach, Laila (MN)
CC: Zuiverloon, Winston (MN)
Onderwerp: Re: Knooppunt Hoevelaken WOB verzoek A1/A28

Geachte mevrouw El Maach,
 
Hartelijk dank voor uw email bericht van 9 november jl. Zoals u ons meedeelde liep de
termijn waarbinnen RWS een besluit moest nemen op ons openstaande WOB verzoek
op 11 november jl. af. Wij verzoeken u derhalve vriendelijk om ons mee te delen wat
daarop inmiddels is besloten en de gevraagde documentatie zo spoedig mogelijk aan
ons beschikbaar te stellen. Mocht het besluit van RWS geheel of gedeeltelijk afwijzend
zijn dan verzoeken wij u ons de wèl beschikbaar te stellen informatie toe te sturen en
ons tevens te informeren over de redenen voor het afwijzing en over de
beroepsprocedure die ons ter beschikking staat om tegen het RWS besluit in beroep
te gaan.
Met vriendelijke groet,
 
Hoogachtend
Joyce Ramsbotham
namens het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.

On 9-11-2015 14:28, El Maach, Laila (MN) wrote:

Geachte mevrouw Ramsbotham,

 
Per brief d.d. 02 oktober 2015 heb ik u het volgende bericht:
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Artikel 4:8, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) juncto artikel 6, derde lid Wob schrijft voor dat
Combinatie A28/l gevraagd moet worden een zienswijze over de openbaarmaking van deze documenten naar voren te
brengen. Ik heb de Combinatie Al/28 verzocht een zienswijze binnen drie weken na de dagtekening van deze brief kenbaar
te maken. Op grond van artikel 6, derde lid van de Wob wordt gedurende de periode waarin toepassing wordt gegeven
aan artikel 4:8 Awb de termijn voor het nemen van de beslissing op uw Wob verzoek opgeschort tot de dag waarop zij een
zienswijze naar voren hebben gebracht of de termijn ongebruikt heeft gelaten. Ik stel u zo spoedig mogelijk op de hoogte
van het hervatten van de beslistermijn in deze.

 
Op 22 oktober 2015 heb ik hierover zienswijze ontvangen van de belanghebbende, namelijk de Combinatie A1/A28. Dit
betekent dat de opschorting van de beslistermijn op uw Wob-verzoek op 22 oktober 2015 ten einde is gekomen. De
termijn voor het nemen van een besluit op uw Wob-verzoek loopt hiermee af op 11 november 2015. De zienswijze van
belanghebbende zal ik in mijn belangenafweging meenemen. Ik heb voorgaande boodschap in een brief aan u verzonden
maar naar aanleiding van uw onderstaande e-mail bericht is uit onze interne postadministratie gebleken dat de verzending
van de brief per abuis niet correct is verlopen wat geheel aan ons is te wijten. Ons excuus hiervoor.

 
Om u zo snel mogelijk te kunnen berichten over de voortgang van de procedure stuur ik u de brief waarin ik u uitleg wilde
verschaffen over de lopende procedure vooruit per e-mail (zie bijlage). De brief is tevens onderweg per post.
Uiteraard doen wij ons uiterste best om u tijdig te blijven informeren over de lopende procedure en het definitieve besluit.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag van u.

 
 
Met vriendelijke groet,

 
Mw. Mr. L. (Laila) el Maach
Adviseur Bestuurlijk Juridische Zaken

 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Afdeling Werkenpakket
Zuiderwagenplein 2 
8200 AP  Lelystad

 
Postadres:
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
…………………………………………….
M 06-27547344
Laila.elmaach@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
…………………………………………….
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....................................................................
Vrijdag is mijn vaste vrije dag.

 
 
 
 
Van: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar [mailto:Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl]
Verzonden: maandag 9 november 2015 10:03
Aan: El Maach, Laila (MN); Zuiverloon, Winston (MN)
Onderwerp: Knooppunt Hoevelaken WOB verzoek A1/A28
 
Hierbij stuur ik u een kopie van een brief over ons WOB verzoek A1/A28 dat wij
hebben aan de Heer Kanon van RWS Midden Nederland gestuurd.

Met vriendelijke groet,
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Joyce Ramsbotham

namens Het Bestuur
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

RE: Knooppunt Hoevelaken WOB verzoek A1/A28  

3 of 3 4-12-2015 21:49


