
Bezwaarschrift 
 

Vereniging Alternatief Goederenspoor Pagina 1 

Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG) 
secretariaat: Prof. van Swaaijlaan 8 
4731 ET Oudenbosch 
KvK: 20094529 
 

AAN:  Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
  hare excellentie mevrouw drs. W.J. Mansveld 
T.A.V. Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 

Sector Algemeen Bestuurlijke - Juridische Zaken 
 Postbus 20906 

 2500 EX  DEN HAAG 
 

 
BEZWAARSCHRIFT 

WOB Procedure Wet Basisnet Spoor 
Besluit van 26 maart 2014 

Kenmerk: IENM/BSK-2014/55608 
 

Oudenbosch, Vrijdag 11 April 2014 
 
 
Mevrouw Mansveld, 
 
Op ons WOB verzoek van 7 januari 2014 in het kader van een WOB Wet Basisnet Spoor 
heeft de Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG) op 26 maart 2014 een aantal 
documenten gekregen. Na inventarisatie van de bijgeleverde overzichten stellen wij vast dat 
u ons WOB verzoek gedeeltelijk honoreert en gedeeltelijk weigert. U honoreert 22% van de 
gevraagde documenten en 78% van de documenten weigert u te verstrekken.    
 
U beroept zich op de WOB artikelen; 10 2e lid onder e persoonlijke levenssfeer en 11 1e lid 
intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
De VAG maakt ernstig bezwaar tegen uw beslissing om op grond van voornoemde artikelen 
de gevraagde documenten niet beschikbaar te stellen. Wij achten ons verzoek legitiem en 
wensen alle ontbrekende stukken per ommegaande van u te ontvangen. Wij vragen ons af 
wat I&M heeft te verbergen en wat wij niet mogen lezen, weten of kennis van nemen. Wij zijn 
niet geïnteresseerd in de personen die betrokken waren bij de tot stand koming van de wet 
Basisnet Spoor. Wij willen nagaan wat de overwegingen en adviezen waren in de 
verschillende gremia die er toe hebben bijgedragen dat over het spoortracé "LIJN 11" de 
komende jaren 50.000 en zelfs 100.000 wagons met zeer gevaarlijke, giftige en toxische 
stoffen getransporteerd gaan worden. 
 
De VAG wordt ernstig belemmerd door het gedeeltelijk honoreren van ons verzoek in het 
behartigen van de belangen van haar leden en omwonenden aan het onderhavige  
spoortracé. 
 
De wet Basisnet Spoor heeft verstrekkende gevolgen voor de omwonenden aan het spoor 
door Oudenbosch en door Zevenbergen. In de voorbereiding op deze wet heeft u de 
afgelopen jaren de bevolking niet betrokken door informatie of hoorzittingen. Een advies van 
de Raad van State hierover heeft u naast zich neer gelegd. Als belanghebbenden leden van 
de VAG willen wij, door een beroep op de WOB, kennis nemen van alle feiten en 
omstandigheden die geleid hebben tot het uiteindelijk aannemen van de wet Basisnet Spoor 
in de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal.   
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In de periode 1998 tot 2004 was de VAG gesprekspartner van de overheid. In die periode 
werd de trajectnota/MER Verbinding Roosendaal -  Antwerpen gepubliceerd. Gedurende die 
procedure werden de omwonenden in de gelegenheid gesteld inspraak te hebben. Bij de 
nieuwe wet Basisnet Spoor is voor het spoortracé "LIJN 11" geen MER gemaakt. Wij gaan er 
dan ook van uit dat de huidige MER van 2000 nog steeds vigerend is.  

In de stukken die ons tot op heden beschikbaar zijn gesteld hebben wij niets gelezen over de 
toepassing van deze MER. Als de conclusies van de MER 2000 nog steeds valide zijn, wij 
gaan daar van uit, dan had de wet Basisnet Spoor nooit in zijn huidige opzet aangenomen 
mogen worden.  

De door u gevolgde procedure en de tot stand koming van de wet Basisnet Spoor resulteert 
in het gebruik van een ongeschikt oud spoortracé "LIJN 11" als of het een nieuwe BETUWE 
route is. 

Wij verzoeken u op uw besluit terug te komen en ons alle gevraagde en in uw overzichten 
voorkomende documenten te verstrekken. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal 
ontvangen van genoemde documenten. Mocht u echter alle documenten willen ontdoen van 
namen, functies, adressen en telefoonnummers dan bent u daar vrij in. Echter wij willen niet 
dat de rijksoverheid hiervoor extra kosten maakt en menskracht inzet.  

Wij hebben de Tweede Kamer ingelicht over de belemmeringen die u opwerpt in het kader 
van de WOB.  

Vanwege een komende vakantie van de secretaris wordt het adres waarnaar u de digitale 
bestanden kunt toesturen tijdelijk aangepast. Onder deze brief vindt u het tijdelijke adres. 

Wij zijn beschikbaar om in een hoorzitting onze argumenten nader toe te lichten en te 
verdedigen. 

Wij houden ons ook het recht toe middels juridische stappen u aan te spreken. Daarnaast 
schromen wij niet om in de landelijke en regionale persorganen uw handelswijze te 
bekritiseren en onze belangen te behartigen. 

Namens de leden van VAG, 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
R.A.J. Driessen, secretaris VAG 
 

Tijdelijk correspondentie adres 
G.M.A.A. van der Heijde 

St. Pieter 16 
4731 GC Oudenbosch 
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