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 Coalitie van verenigingen Behoud van Landelijk Waddinxveen, Bewoners Weidelanden,  
 Natuurbehoud Groenpoort en Vrienden van het Bentwoud 

 
 

Zoetermeer, 31 januari 2019 

Onderwerp: Precisering WOB-verzoek 

Uw dossier: DOS-2019-0000288 

 

Aan: Provincie Zuid-Holland t.a.v. de heer M.P.A.H van Erven 

 

Geachte heer Van Erven, 

In deze brief verstrek ik u de door u gevraagde precisering. 

 

1 

U vraagt: 

“Wij verzoeken u in de eerste plaats de statuten te overleggen waaruit blijkt dat u gemachtigd bent 

namens de Vereniging Vrienden van het Bentwoud, de Vereniging tot behoud van landelijk 

Waddinxveen, Bewoners Weidelanden en Vereniging Natuurbehoud Groenpoort een Wob-verzoek in 

te dienen”.  

Onze precisering: 

Bijgaand tref u de statuten aan van de drie genoemde verenigingen, en tevens mails van 

bestuursleden van de Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen en de Vereniging 

Natuurbehoud Groenpoort waaruit blijkt dat ik door hen gemachtigd ben om namens hen dit Wob-

verzoek te doen. Van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud ben ik de voorzitter en uit hoofde 

daarvan gemachtigd. Deze drie verenigingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Bewoners Weidelanden is nu nog een informele groepering, geen rechtspersoon. Zij zijn een 

vereniging in oprichting. U treft een mail aan van een van de oprichters die mij machtigt.  

 

2 

U vraagt: 

“Wij verzoeken u aan te geven wat u precies bedoelt met "de rekenmodellen" en "het te gebruiken 

datamateriaal". Verder verzoeken wij u aan te geven wat u bedoelt met "in ruimste zin van het 

woord" en "e.d".” 

 

Onze precisering: 

Het leek ons al een glasheldere vraag, maar nader duidend willen we het volgende stellen.  
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 Wij willen kunnen navolgen op welke wijze de provincie komt tot de presentatie van 

verkeersberekeningen in het kader van de Uitvoerings-MER N207-Zuid en de PAG-scenario's. 

 Dan gaat het vanzelfsprekend om de aannames die daaronder liggen, het geografische 

gebied waarop berekeningen betrekking hebben, de gegevens die zijn gebruikt, de 

afhankelijkheden daartussen en de wijze van berekenen. 

 Behalve het kunnen navolgen hoe de Provincie tot haar conclusies en presentaties komt, 

willen we op dezelfde wijze onze alternatieven kunnen doorrekenen.  

 Het gaat ons dus om het materiaal dat deze twee doelen dient. ‘In de ruimste zin des 

woords’ hebben we toegevoegd omdat het voor u daarmee mogelijk wordt ons binnen de 

doelen die we hebben van dienst te zijn. 

 De erbij behorende documentatie intern en extern die we hebben gevraagd, betreft het 

hierboven aangegeven onderwerp. 

In het voorgaande gaven we u onze hoofddoelen op. We menen dat u daaraan veel houvast heeft. U  

en uw verkeerskundigen zijn als geen ander in staat om te beoordelen waarmee wij geholpen zijn, en 

we rekenen erop dat u dat op een royale en begripvolle wijze doet. In een nog nadere precisering 

kunnen we u het volgende meegeven.  

Voor de rekenmodellen en het data-materiaal gaat het bij de PAG studie om de data van RVMH 3.0 

Algemeen: de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor "2030, Hoog" (nationale ruimtelijke en 

economische scenario's) 

Van alle scenario's (ref en 1 t/m 5): 

- netwerken met eigenschappen (snelheden, capaciteiten, kruispuntconfiguraties, incidentele 

ingrepen zoals brugopeningen, overwegen enz) 

- invoerdata sociaal economische gegevens op zoneniveau 

- HB Matrices 

- belaste netwerken (etmaal, ochtend- en avondspits in motorvoertuigen) 

- inzicht in de verschuivingen van vervoersstromen zoals vermeld op pag. 19 onder  Randeffecten is 

aangegeven (middels selected link analyses).  

- opgave van de verschillen in bovenstaande gegevens (tabellen en plots van belaste netwerken) 

tussen het referentiescenario en de doorgerekende scenario's, een en ander in een toegankelijke 

formaat. 

Voor de berekeningen t.b.v. de N207 Zuid gaat het om de rekenmodellen en het datamateriaal van: 

- Basisvariant huidige situatie van RVMH 2.5 en RVMH 3.0 

- Overzicht van de tellingen die gebruikt zijn bij validatie en verschilplots telcijfers/modelcijfers 

- De doorgerekende varianten  voor 2030 met en zonder N207 Zuid met RVMK 2.5 en/of 3.0 

- De correcties die zijn of worden doorgevoerd in RVMH 3.0 ten behoeve van de berekeningen 

voor de uitvoering-MER 

- De door te rekenen varianten voor de uitvoerings-MER en de resultaten daarvan, waaronder 

de vergelijking met een situatie zonder N207 Zuid 
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Voor al deze varianten: 

- netwerken met eigenschappen (snelheden, capaciteiten, kruispuntconfiguraties, incidentele 

ingrepen zoals brugopeningen, overwegen enz) 

-  invoerdata sociaal economische gegevens op zoneniveau 

- HB Matrices 

- belaste netwerken (etmaal, ochtend- en avondspits in motorvoertuigen) 

- opgave van de verschillen in bovenstaande gegevens (tabellen en plots van belaste netwerken) 

tussen de verschillende varianten, een en ander in een toegankelijke formaat.  

 

"In de ruimste zin van het woord" en "e.d." moet worden uitgelegd als alles wat verder aan gegevens 

en omringende documentatie  beschikbaar is en ons beter in staat stelt om te beoordelen of de 

berekeningen een voldoende getrouw beeld geven van de toekomstige werkelijkheid, en waarop de 

vermoede fouten betrekking hebben.  

3 

U vraagt: 

“Tevens verzoeken wij u of u kunt specificeren hoever terug in de tijd u informatie wilt ten aanzien 

van het project N207 Zuid.” 

 

Onze precisering: 

Met betrekking tot het terugkijken in het project N207 Zuid gaat het ons om bovenstaand inzicht in 

alle modelberekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de MER N207 Zuid op grond waarvan 

de Staten in april 2018 hebben besloten. 
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U vraagt: 

“Daarnaast verzoeken wij u of u nader kunt specificeren wat u aan informatie nodig hebt uit de 

eerste fase van de programmatische aanpak Gouwe (PAG).” 

 

Onze precisering: 

Wij denken dit met onze reactie onder punt 2 te hebben gegeven. 
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U vraagt: 

“Ten slotte verzoeken wij u aan te geven welke belofte en in welke context gedaan u bedoelt.” 

 

Onze precisering: 

Deze belofte is ons gedaan door mevrouw van Duijnhoven  op 6 september en op navraag en met 

nadruk herhaald  op 13 september 2018. Beide malen was dit en marge van een 

informatiebijeenkomst. 

 

Ik vertrouw erop hiermee uw vragen op precisering te hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

B S Eilander, namens 

Vereniging Vrienden van het Bentwoud 

Vereniging behoud landelijk Waddinxveen 

Bewoners Weidelanden 

Vereniging Natuurbehoud Groenpoort 
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