E-mail: wob verzoek
Ons kenmerk StWGDMH/61212/1
datum 6 december 2012
Gedeputeerde Staten van Zuid Holland,
T.a.v. Gedeputeerde Milieu de heer R.A.Janssen

Geachte heer Janssen,
Naar aanleiding van de inhoud van het Plan van Aanpak Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
Dordrecht ( TNO offerte 129647( en het verschijnen van het TNO rapport Feitenonderzoek DMH van
TNO nummer 060-UT-2012-01507 van 20-11-2012 door u bekend gemaakt op 27-11-2012, doen wij
bij deze met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur ( milieuinformatie) het verzoek ons in
het bezit te stellen van de onderstaande documenten, e mails en conceptrapporten.
In het Plan van Aanpak, waarin de werkwijze van de onderzoekers staan vermeld, wordt op pagina 16
/ 28 paragraaf 3.8 Overleg de aanpak met de opdrachtgever ( lees Provincie Zuid Holland)
weergegeven.
Allereerst willen wij een kopy van alle mailverkeer en memo,s tussen de onderzoekers van TNO en de
Provincie.
Uiteraard ontdaan van de persoonlijke beleidsopvattingen, maar verder geheel compleet.
Tevens willen wij een kopy van de conceptrapporten zoals genoemd in de punten 3, (50% gereed)
punten 5 ( 80% gereed ) en punt 6 (eind concept).
Ook verzoeken wij u een kopie van uw opdracht voor onderzoek en werkwijze van het bureau MWH,
welk bureau niet is vermeld in het Plan van Aanpak, maar wel onderzoek heeft verricht volgens de
inhoud van het rapport.
Wij verzoeken u vriendelijk de termijn die u is gegeven om milieu informatie te verstrekken in de Wet
Openbaarheid van Bestuur te respecteren.
Toezending van alle opdracht, mails, documenten en concept rapporten kan ook digitaal op de uw
bekend zijnde mail adressen van onze Stichting.
U bij voorbaat dankzeggend voor uw medewerking, zien wij uw ontvangstbevestiging van dit WOB
verzoek (milieuinformatie) per mail of per post per omgaand tegemoet.

Hoogachtend,

Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven.
Sliedrecht.
Namens deze: het bestuur.

MWH2015

