Bezwaarschrift
PER E-MAIL EN PER DIGITAAL GEMEENTELOKET
Van:
XXX
Aan:
het College van B&W van de gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden
T.a.v. XXX
Leiden, 13 januari 2020
Betreft: bezwaar tegen Wob besluit Roomburgerpark
Uw kenmerk: Z/19/1434969
Geachte heer, mevrouw,
Dank voor uw besluit inzake mijn wob-verzoek van 5 december 2019 met kenmerk
Z/19/1434969. Ik heb het in goede orde ontvangen. Hierbij teken ik bezwaar aan tegen dit
besluit. Ik stuur een kopie van de beslissing met dit bezwaarschrift mee.
Ik ben het niet eens met de beslissing om de hieronder genoemde redenen.
Allereerst merk ik echter het volgende op. In uw besluit staat dat gezocht is naar documenten
bij de "genoemde zaken 1 t/m 4 zoals hierboven omschreven. De documenten zijn niet
uitputtend, maar geven naar ons inzien een goed beeld van de communicatie met contacten
zoals door u genoemd m.b.t. de uitbreiding van Hockeyclub Roomburg". Met alle respect
voor al het werk dat is verricht, het kan niet zo zijn dat de gemeente voor mij bepaalt wat een
goed beeld is van genoemde communicatie.
A. Graag ontvang ik dan ook alle documenten als bedoeld in mijn wob-verzoek1 die
betrekking hebben op de vier zaken als weergegeven in de inkadering:

1

Alle documenten die betrekking hebben op de herinrichting van het Roomburgerpark, vanaf het jaar 2012 tot
de datum van de beschikking over het onderhavige Wob verzoek.
In ieder geval, maar niet uitsluitend, betreft mijn verzoek:
a. de contacten met de KNHB;
b. de contacten met leden van het bestuur van LHC Roomburg, alsmede met individuele leden van deze
vereniging; (vervolg voet noot zie volgende pagina)
c. de contacten met Initiatiefgroep Nieuw-Roomburgpark, alsmede met individuele leden van deze
intiatiefgroep;
d. de beoogde uitvoering van het parkeerbeleid en het beoogde aantal parkeerplaatsen in geval van bedoelde
herinrichting;

1.
2.
3.
4.

Sportnota Verleiden tot beweging 2013-2018
Uitbreidingsplannen 2015
Contourenplan buitensportaccomodaties 2017
Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg 2017-201

Hieronder noem ik (slechts) een aantal voorbeelden.
B. In uw brief d.d. 5 december 2019 met kenmerk Z/19/1434969 stelt u dat de punten 1 en 2
van mijn verzoek (naar aanleiding van Sportnota 2013-2018 en Uitbreidingsplannen 2015)
afdoende zijn beantwoord met verwijzing naar de openbare stukken. Ik ga hiermee niet
akkoord. Zo wil ik bijvoorbeeld de documenten ontvangen die betrekking hebben op het
ambtelijke vooronderzoek uit 2013 en de communicatie die daarover heeft plaats gevonden
(dus alle documenten zoals aangegeven in mijn oorspronkelijke WOB-verzoek met alle
actoren zoals genoemd in mijn oorspronkelijke WOB-verzoek). Het ambtelijk onderzoek uit
2013 wordt genoemd in het haalbaarheidsonderzoek uit 2015 in onderstaande passage.

C. In document 1.4 d.d. 21 september 2018 wordt verwezen naar een bijgesloten brief. Ik kan
deze brief niet vinden in de toegezonden stukken. Ik verzoek u deze na te zenden.
D. In document 4.1 staan in bijlage 4.1 2 pagina's (3 tabellen) met ledenaantallen per
postcodegebied en per club. Hierbij is niet aangegeven op welke jaren deze tellingen
betrekking hebben. Gaat dit om 2017 of 2018? Gaarne nazenden of mij daaromtrent
informeren.
E. In document 4.3 wordt een PROOST berekening uitgevoerd op basis van deze de actuele
ledenaantallen. In het document worden alleen de einduitkomsten getoond (ledenverloop en
veldbehoefte) zonder de tussenstappen te tonen via welke de uitkomsten tot stand zijn
gekomen. In document 4.1 worden de tussenstappen wel getoond op basis van onderzoek uit
2017 (zie sheets met de titels Bevolkingsontwikkeling 2016-2040 per driecijferige postcode,
Potentieel van 61.400 KNHB-leden tussen 2016 en 2025 verdeeld over regio's, Inzicht in
aantallen en potentie voor verenigingen in de regio Leiden-Alphen, Inzicht in aantallen en
potentie voor verenigingen in de regio Leiden-Alphen). Door het ontbreken van deze
tussenstappen zijn de berekeningen niet verifieerbaar. Ik verzoek u de ontbrekende informatie
met de tussenberekeningen zoals opgesteld in de genoemde sheets uit 2017 na te zenden.

e. de aanleg van één of meer hockeyvelden voor LHC Roomburg in/bij het Roomburgerpark, alsmede op een
andere locatie dan in/bij het Roomburgerpark;
f. de contacten met de onder a-c genoemde organisaties en personen rond de totstandkoming van het
Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023.

F. In document 5.1 en 5.2 zijn veel teksten rood gelakt. Ik verzoek u de verhouding tussen
feiten en persoonlijke beleidsopvattingen nog eens te heroverwegen.
G. Graag ontvang ik alle verslagen van de projectgroep Wijksportpark Roomburg.
H. In document 5.1 wordt een nulmeting genoemd. Graag ontvang ik die.
I. In document 5.1 wordt een parkeeronderzoek genoemd. Graag ontvang ik die.
J. In document 5.1 wordt een memo over hockey- en tennisvelden genoemd. Graag ontvang ik
die.
K. De mailadressen zijn vaak in het geheel weggelakt. Ik zie dan ook niet de organisatie die
de mail heeft verstuurd of ontvangen. Ik verzoek u om dat aan te passen.
L. Ik beschouw de namen van de wethouder, de projectleider (vd Kleij, Stokkermans) en het
afdelingshoofd als namen die niet weggelakt mogen worden. Zij treden immers ook naar
buiten. Ik verzoek u om dat aan te passen.
Ik verzoek u de documenten mij in digitale vorm toe te zenden.
Mocht u menen dat een van de bovenstaande voorbeelden buiten de inkadering valt, dan
breng ik u in herinnering dat ik heb aangegeven me het recht voor te behouden om de
onderwerpen van mijn oorspronkelijke Wobverzoek die buiten de inkadering vallen, alsnog
behandeld te willen zien
Ik wil mijn bezwaren graag mondeling toelichten in een hoorzitting.
Hoogachtend,
XXX
Bijlage: kopie van de beslissing

