
Van: Geanonimiseerd
Verzonden: woensdag 21 april 2021 23:32
Aan: info PU <info@provincie-utrecht.nl>
CC: griffie@vijfheerenlanden.nl; nieuws@rtvutrecht.nl
Onderwerp: tT.a.v. griffie betreft nieuw WOB verzoek betreffende de zaak Niemans beton tegen de 
gemeente Vianen. (nu Vijfheerenlanden)

Geacht leden van Provinciale Staten Utrecht.

Hierbij verzoek ik om verstrekking en openbaarmaking op basis van de 
WOB van alle beschikbare informatie over de kwestie Niemans Beton 
tegen de gemeente Vianen (Nu Vijfheerenlanden) De zaak is u inmiddels 
voldoende bekend en niet langer onder de rechter dus niets staat 
volledige openheid in de weg.

Let u goed op. 

Via een bevriend Statenlid heb ik al redelijk wat stukken ontvangen. 
Mocht ik in uw antwoord desbetreffende stukken niet aantreffen dan 
ontstaat er een groot probleem. U heeft dan moedwillig informatie 
achtergehouden en Ik zal dan direct een hoorzitting aanvragen waarbij 
ik mijzelf laat vertegenwoordigen door het kantoor van Nauta Dutilh. De 
kosten hiervoor komen geheel voor uw rekening en ik stel u reeds nu 
voor alsdan in gebreke. U moet zich ook beseffen dat dit een 
ambtsmisdrijf is. 

Ik bedoel hiermee ook maar niet uitsluitend risicoprognoses, 
rekenkamerstukken, tijdens presentaties gebruikte sheets, 
procesinstructies, verslagen van gesprekken tussen ambtenaren 
onderling of met Statenleden en/of andere belanghebbenden. 

Tevens correspondentie met accountants, rekenkamer en 
onderzoeksbureaus Hieronder vallen ook resultaten van interne 
onderzoeken en besprekingen daarover. 

Tevens de correspondentie naar de raden van Zederik en Leerdam die 
voor de fusie zijn verzonden waarin (Ook al is het maar zijdelings) naar 
deze zaak wordt verwezen. 

Ook verslagen van gesprekken met de advocaten van de gemeente 
kunnen op mijn aandacht rekenen dus ook die had ik graag in mijn 
pakket. 

Ook had ik graag een lijst met binnengekomen en verzonden stukken op 
datum met daarbij aangegeven of deze stukken worden verstrekt, niet 
verstrek of gedeeltelijk verstrekt. In een begeleidend schrijven dan 
graag aangeven wat de reden is voor het niet of gedeeltelijk 
verstrekken van de aangegeven stukken. (Graag per document)
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Ik heb geen enkel bezwaar, zelfs een voorkeur, voor verzending per 
mail. Ingevolge de wet moet u zoveel mogelijk aan mijn verzoek voldoen 
dus wat er per mail kan ook graag per mail versturen. 

Tenslotte geef ik hierbij toestemming om deze mail en alle daarin 
verwoorde informatie openbaar te maken. Er is geen noodzaak om dit 
achter slot te houden.

Tevens neem ik aan dat u beseft dat het allemaal zo lang loopt dat ik u 
verzoek om enige urgentie.

 En ik verzoek u terdege rekening te houden met de uitkomst van het 
onderzoek naar de toeslagenaffaire waarbij is aangegeven dat 
openbaarheid leidend is en geheimhouding en/of het weglakken van 
passages alleen in het uiterste geval mag plaatsvinden, én dat dit zo 
spoedig mogelijk in wetgeving moet worden vastgelegd. Dit onderwerp 
is door de tweede kamer als niet controversieel verklaard dus het kan 
snel gaan.

Met vriendelijke groet,

Geanonimiseerd
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