Aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal,
Postbus 20,
6560AA Groesbeek
betreft: WOB-verzoek aangaand fietspad spoorkuil
Groesbeek: 24 – 12 - 2019
Geacht College,
Helaas blijft er nog veel onduidelijk over uw besluitvorming aangaande het fietspad door de
spoorkuil. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur vragen we daarom alle
collegebesluiten op die betrekking hebben op dit onderwerp, vanaf 1 januari 2015 tot op heden.
Het gaat onder andere, maar niet uitsluitend, om de volgende collegebesluiten:
 VB/15/00262 d.d. 1 april 2015, Wob-verzoek WMG
 VB/15/00847 d.d. 8 december 2015, Beslissing op bezwaar inzake werkgroep Milieubeheer
 VB/16/01378 d.d. 13 april 2016, Definitief maatregelplan fietspad Spoorkuil
 collegebesluit omstreeks okt/nov 2017, bestuurlijke zienswijze op concept eindrapportage van
de Rekenkamercommissie over het fietspad door de spoorkuil (uw brief d.d. 22 november 2017
documentnummer UIT-17-62082, zaaknummer Z-17-58230)
 VB/17/02782? d.d. 23 januari 2018 of kort daarna, Uitvoering Maatregelplan Fietspad Spoorkuil
 VB/18/02894 d.d. 20 maart 2018, Evaluatie Verharden fietspad Spoorlijn
 het collegebesluit dat heeft geleid tot uw brief aan de WMG d.d. 1 februari 2019
(documentnummer UIT-19-70932, zaaknummer Z-18-72427)
 collegebesluit d.d. 26 maart 2019, Verharden fietspad Spoorlijn
 het collegebesluit dat heeft geleid tot uw brief aan de WMG d.d. 12 september 2019
(documentnummer UIT-19-75053, zaaknummer Z-18-72427)
 collegebesluit d.d. 19 nov 2019, het besluit om zelf het initiatief te nemen voor het onderhoud
en instandhouding van het leefgebied van de zandhagedis op de noordelijke helling in het
westelijke baanvak van de spoorkuil
Tevens verzoeken wij u ons niet alleen de collegebesluiten te doen toekomen, maar ook alle evt.
bijlagen daarbij en alle ambtelijke stukken (bijv. ter kennisneming) die u als college of als
verantwoordelijk wethouder aangaande het onderwerp in de afgelopen 5 jaar van uw ambtenaren
heeft ontvangen.
Verder:
Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamercommissie, die zoals u weet in 2017 heeft
vastgesteld, dat een drietal collegebesluiten ten onrechte niet openbaar zijn gemaakt in het kader
van een eerder Wob-verzoek van de WMG, heeft het college meegedeeld: ‘De WOB-procedure voor
vertrouwelijke stukken houden we tegen het licht’. We nemen aan dat u in de afgelopen 2 jaar

daarover inderdaad uw licht heeft laten schijnen en ontvangen dan ook graag het collegebesluit
dienaangaande.
We gaan ervan uit dat er geen kosten aan dit verzoek zijn verbonden. Mocht dit wel het geval zijn,
dan vragen wij u ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
Wij verzoeken u ons de gevraagde informatie digitaal te doen toekomen op ons emailadres:
bestuur@wmg-groesbeek.nl
Met vriendelijke groet,

J. de Valk
voorzitter

