
Van: 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 21:28
Aan: Griffie Leiderdorp
CC: 
Onderwerp: Beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)

Geachte griffie van de gemeente Leiderdorp,

Mede namens een grotere groep bewoners langs de Oude Spoorbaan doe ik hierbij een beroep 
op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) middels bijgevoegd document.

Aanleiding voor dit WOB verzoek is een juridische scan welke is ingebracht voor de 
raadsvergadering van 20 april 2020, deze scan is een belangrijk onderdeel in de 
besluitvorming aangaande het geactualiseerde kaderbesluit voor de Leidse ring noord. Deze 
juridische scan is niet openbaar, hij is alleen toegankelijk voor de raadsleden. In dit document 
is een juridisch advies opgenomen ten aanzien van de bestuursovereenkomst en de 
tekortkoming in de nakoming daarvan bij een verlaging van de snelheid op de Oude 
Spoorbaan naar 50 km/h.

Echter, omdat een snelheid van maximaal 50 km/h centraal staat in het verweer wat 
eerdergenoemde groep bewoners langs de Oude Spoorbaan nu al ruim 4 jaar voert tegen een 
hogere maximum snelheid, is het voor betrokken bewoners cruciaal kennis te nemen van dit 
juridisch advies. Alleen zo kunnen zij zich een oordeel vormen of de gehanteerde argumenten 
correct én volledig zijn en alleen zo kan inspraak van burgers in een democratisch 
besluitvormingsproces geloofwaardig zijn.

Ik verzoek u hierbij het bij deze mail meegestuurde WOB verzoek in behandeling te nemen 
middels de daarvoor bij u bekende procedure,

Graag zien wij dat het Wob verzoek ook beschikbaar wordt gesteld binnen het 
raadsinformatiesysteem van de gemeente Leiderdorp en dat deze tevens aan de agenda en 
bijbehorende stukken voor de raadsvergadering van 20 april aanstaande wordt toegevoegd. In 
het kader van transparantie vinden wij het belangrijk dat alle raadsleden kennis nemen van dit 
verzoek tot openbaarheid en beschikbaarstelling van alle informatie welke van invloed is op 
de besluitvorming omtrent het geactualiseerde kaderbesluit.

Met vriendelijk groet,

(gegevens bekend bij de griffie), mede namens een grote groep verontruste bewoners langs de 
Oude Spoorbaan.



Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Leiderdorp

Willem-Alexanderlaan 1 

2351 DZ Leiderdorp

Leiderdorp, 23 maart 2020

Betreft: Wob verzoek in verband met stukken Leidse Ring Noord

Geacht college,

Mede namens een grotere (en bij u bekende) groep bewoners langs de Oude Spoorbaan vraag ik u 
met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) het document bijlage juridisch advies 
(Z/20/096689/188745) bij de brief Leidse Ring Noord van het college van 6 maart 2020 
(Z/20/096383/187985) openbaar te maken en aan mij te zenden.

In de betrokken bijlage - ook wel aangeduid als Juridische Quick Scan - is het juridisch advies 
opgenomen ten aanzien van de bestuursovereenkomst en de tekortkoming in de nakoming daarvan 
bij een verlaging van de snelheid op de Oude Spoorbaan naar 50 km/h. 

Echter, omdat een snelheid van maximaal 50 km/h centraal staat in het verweer wat 
eerdergenoemde groep bewoners langs de Oude Spoorbaan nu al ruim 4 jaar voert tegen een 
hogere maximum snelheid, is het voor betrokken bewoners cruciaal kennis te nemen van dit 
juridisch advies. Alleen zo kunnen zij zich een oordeel vormen of de gehanteerde argumenten 
correct én volledig zijn en alleen zo kan inspraak van burgers in een democratisch 
besluitvormingsproces geloofwaardig zijn.

Het is uit de stukken zelfs niet duidelijk of het juridisch onderzoek zich heeft beperkt tot de status 
quo op het moment van ondertekening van de bestuursovereenkomst óf dat - en zo ja, hoe - zij ook 
in gaat op de forse veranderingen die na ondertekening van deze bestuursovereenkomst zijn 
opgetreden door nieuwe (aanzienlijk hogere) verkeerscijfers en de daaruit voortvloeiende 
ingrijpende wijzigingen aan het ontwerp van de LRN ter hoogte van de Oude Spoorbaan. Dat deze 
wijzigingen ingrijpend zijn moge wel duidelijk worden uit uw voornemen deze (als addendum) toe te 
voegen aan de bestaande bestuursovereenkomst.

Wij hebben kennis genomen van uw standpunt dat het de positie van de gemeente zou schaden 
wanneer dit advies openbaar zou zijn. Het openbaar maken zou niet opwegen tegen de financiële en 
economische belangen van de gemeente. De opgelegde geheimhouding zou zijn ter voorkoming van 
inzicht in de juridische positie van de gemeente. En daarom is tot nu toe de betreffende bijlage 
onder geheimhouding uitsluitend door de raadsleden in te zien bij de griffie. 

U beroept zich voor deze geheimhouding op het gestelde in art 10, lid 2b van de Wob, die refereert 
aan economische of financiële belangen van - in dit geval - de gemeente.
Naar ons oordeel is dat beroep niet terecht omdat bekend is dat het hier gaat om een bijdrage van 
ongeveer € 20 miljoen door de gemeente Leiden aan de werkzaamheden aan de LRN in Leiderdorp. 
De gemeente Leiden dreigt die bijdrage in te trekken indien op het betrokken tracé een maximum 



snelheid lager dan 70 km/h zou worden ingesteld. De economische gevolgen zijn dus weliswaar niet 
gering maar wél genoegzaam en publiekelijk bekend. Het geeft dus geen pas zich op dit artikel 10 in 
de Wob te beroepen.

Uw planning is erop gericht de besluitvorming over de LRN op 20 april 2020 in een vergadering van 
de gemeenteraad af te ronden. Wij hebben grote bedenkingen tegen dat voornemen omdat het 
onacceptabel zou zijn als ten gevolge van de coronacrisis niet alle belanghebbende bewoners daarbij 
aanwezig zouden kunnen zijn.

Ongeacht de uiteindelijke datum van bespreking van de LRN in de gemeenteraad verzoeken wij u 
met klem vóór die datum te reageren op dit Wob verzoek, ook al heeft u wettelijk recht op een 
beslistermijn van 4 weken (eventueel nog te verlengen met nog eens 4 weken).

Met vriendelijke groet,

(gegevens bekend bij de griffie) (mede namens een - bij u bekende - grotere groep bewoners)

 


