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Betreffende de uitspraak van de rechtbank inzake zaaknummer SHE 1913304, WOB V96,
Uitspraak van de enkelvoudige kamer van 20-Nov-2020

Zaak tussen:
Werkgroep "Oirschot Aquaduct in het groen"
P.L.M. van der Avort
Eiser

en
Minister van lnfrastructuur en Waterstaat
Gemachtigde Mr. E. Koornwinder
Verweerder

lnleiding

Op 1-Dec-2020 ontvangt de werkgroep/stichting "Aquaduct in het groen" van de Rechtbank Oost-
Brabant de uitspraak i.v.m. bovengenoemde zaak. De uitspraak is dat ons beroep aangaande de
beantwoording van ons WOB-vezoek ongegrond is verklaard.

ln onderstaande tijdlijn is aangegeven wat er aan deze uitspraak vooraf ging.
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Bron : Werkg roep/Stichting'Aquaduct in het g roen", 25 -Dec-2020

Op 31-Maart-2019 hebben wij een WOB-vezoek ingediend met daarin onderstaand veaoek; zie
screenshot van dit verzoek:

De werkgroep wil daarom via dit W0B-verzoek twee zaken duidetijk krrjgen:
1. De onderbouwing {"kosten-baten-analyse") voor het uitsluiten van "verdiepte ligEing" voor

bovengenoernde verkenningsfase, ln onze visie bestaat het niet dat de minister deze, voor
Oirschot en orngeving meest gewenste, oplossing bij voorbaat al uit de verkenningsfase heeft
geschrapt. En daannee de effecten van dit alternatieï op bovengencemde toetscriteria ook niet

. expliciet wsnst te maken.
2. ln het eindrapport van de 1e fase MIRT wordt een bedrag van EUR140 miljoen genoemd als

rrlèerk§sten t.o.v. bovengrondse verbreding. De onderbouwing voor dèze meerkosten ontbrèekt.
De genoernde meerkosten staan ons inziens in geen enkele verhouding met vergelijkbare in
Nederland aangelegde aquaducten.

Bron: WOB verzoek inzake onderbouwing startbeslissing MIRT A5B van 16-Mei-2013
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Drie redenen waarom wij het niet eens zijn met de uitspraak

1. De uitspra,ak dat er niet meer documenten zouden ziin, is niet correct.

Allereerst herhalen wij hetgeen we eerder hebben aangegeven: het bestaat niet dat de minister een
budget van EUR425 mln reserveert zonder enige onderbouwing. Elk besluit moet op grond van de
Algemene wet bestuursrecht gedegen onderbouwd zijn. Dit is een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur, met name doelend op het motiveringsbeginsel. \Mjverzoeken u daarom nogmaals om het
ministerie te veroordelen in openbaarmaking van deze onderbouwing.

Vervolgens stellen wij vraagtekens bij de gehanteerde zoektermen: "lnnov58', "A58", "aquaduct",
"Oirschot" en "kostenraming":

. Het woord "lnnov58" is niet correct; het is "lnnovA58".

. Waarom is er niet gezocht met zoekwoorden "MIRT" of "IENM/BSK-2O13/83593" (dit is het
kenmerk van de startbeslissing)?

. Het bevreemd ons dat er Uberhaupt met zoektermen naar onderbouwende documenten moet
worden gezocht. Het zou toch simpelweg een kwestie moeten zijn van het dossier met o.a.
kamerstukken doornemen? Blijkbaar werkt het zo niet en is het dossier niet op orde.

Van een professionele organisatie als het ministerie mag toch op zijn minst verwacht worden dat de
juiste zoektermen worden getypt. Daarnaast mag verwacht worden dat als er niets gevonden wordt er
andere, zeer logische zoektermen worden geprobeerd. Omdat de werkgroep teleurgesteld is door het
amateuristische "zoekwerk" aan de hand van bovenstaande zoektermen, hebben we zelf nog maar
een keer gezocht. We hebben ge-Google-d met trefwoorden als "MlRT", het bovengenoemde
kenmerk 'IENM/BSK-2O13/83593", "kamerstuk" en "eur42Smln a58". Dit zijn gangbare, duidelijke maar
vooral logische zoektermen. We hebben toen wél de volgende drie relevante documenten gevonden:

a 33 400 A Vaststelling van de beErotingsstaat van het lnfrastructuurfonds voor het jaar 2013
(kamerstuk nr. 99). Brief van de minister van l&M aan de Voozítter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, Den Haag, 16 mei2013
h_ttps:{epek.offictelqbel_<end makinqet. [llkst-33400-A-99. html

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het lnfrastructuurfonds voor het jaar 2012
{kamerstuk nr. 57). Vergadering : 12-Dec-201 1

https ://zoek. off icielebekend makingen. n l/kst-33000-A-57. htm I

Statenvoorstel44l12 A, PS-vergadering : 21 september 2012, Statencommissie : Commissie
voor Mobiliteit en Financiën, 31 augustus 2012, Onderwerp: Voorfinanciering A58
https:/ivruw.brabant"nl/handlers/§lSh/loduleldownload_document.ashx?documedl!=4!§Q4

De eenvoudige wijze van vindbaarheid van deze documenten, steunt ons in de gedachte dat er meer
onderbouwing moet zijn die relevant is voor ons WOB-verzoek en overgelegd moet worden door het
Ministerie.

Zoals u in onderstaand screenshot ziet: in kamerstuk nr g9 wordt voor het voorlopig budget van
EUR425mln veruezen naar kamerstuk nr. 57.

À58 I:nCior:en-ïiilur-g ln;rci,A5S:

Uit de Nàtlonèle Markt en Capariteitsanal),se 201 1 is gebleken dat de A58 tussen [indhoven en ïilburg in het

hcge groeiscenario in 2020 en 202$ niet toereikend is om aan de bereikbaarheidsdoeÍstellingen uit de

Struetuurvisie lnf.astru(tu*r eft Ruimte te r.,oldoen. ln het Nstàeverleg MIRT van decrmber a01 1 {Kamerstuk

3 3 000 A. nr. 5I) heb Ík u daarer* gemeld dat het riik in de periotte Z0ZI -2023 een voorlopig budget vàn

€ 425 mtn heeft getesen eerd voor de A5B, deeltraiecten 5L Annabosrh-Gatder en findhoven-Tllburg

(aanleg en beheer en oflderlroud). ln rniin briefvan I 3 februari 201 3 heb ik u gerneld dàt dit budget is

getemporiseerd naar da periode 2023-2026 {28) (Karnerstuk 33 400 A"!t_{§}"

Bron: Kamerstuk 33 400 A, Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013, Nr. 99
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Wij zouden dan ook graag de complete onderbouwing willen ontvangen. Gelet op hetgeen in dit
Kamerstuk 99 is vermeld, moet er wél een complete onderbouwing op het ministerie aanwezig zijn.
Een beroep op artikel 11 lid 1 Wob is daarbij niet van belang. Wij vragen niet om stukken van intern
beraad of persoonlijke beleidsopvattingen. Wij vragen om een objectieve onderbouwing die
voorhanden moet zijn, maar het ministerie niet voornemens is ons te doen toekomen.

Het derde stuk (van de Provincie Noord-Brabant) refereert aan een bestuurlijk overleg van
9-Nov-2011 -zie screenshot. Daarin is afgesproken dat het "Rijk ... een voorlopig budget van
EUR425 mln bepaald". Zie onderstaand screenshot:
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Bron: Verslag Statenvoorstel 44112 A, Voorgesteldè behandeling : PS-vergadering : 21 september 2012, Statencommissie
Commissie voor Mobiliteit en Financiën, 31 augustus 2012, Onderwerp: Voorfinanciering A58

Kortom: het aantal gevonden documenten hangt maar net af van welke zoektermen worden gebruikt.
Wij verwachten van een professionele organisatie dat zij alle stukken naar ons stuurt, Wij mogen
verwachten dat zij de juiste zoektermen hanteert en daarnaast meerdere en alle logische zoektermen
hanteert. De rechtbank is, naar onze mening, hieraan voorbij gegaan. Wij vezoeken u het ministerie
hiertoe opdracht te verlenen.

2. De uitspraak dat de 8 gevonden en overqqlegde documenten geloofwaardiq zijn, is niet correct.

Blijkbaar vindt de rechtbank 8 documenten geloofwaardig (zie onderstaand screenshot). Het
bevreemd ons dat blijkbaar het aantal van I geloofwaardig is; waarom niet 5 of 25 documenten?
En daarbij komt onze hierboven genoemde reden 1: wij vinden (per Google) meer documenten dan
het ministerie zelf. Wij willen uitleg waarom dit aantalvan B documenten voldoende wordt geacht?

Dit kemt de reci'rthank niet onseloo

I r.cLt:Nt-:ttvs:20 19:4135). In her verweerschrift heeft de nrinisreraangegeren dar naar I

I aanleiding van het wob-verzoek is gezoclrt uaar docrrmenlen met de onderirerpen I

| 'lnnol58'. 'A58'. 'aquaduct'. 'C)írschor' en 'kostenranring'. i)ie zoekslag hecfï aclit I

I documentrn opgeleverd. die vallen onder de reikwijdre van hel Wob-verzoek: meer I

I rJocunrerrten aijn er vulgens de nrirrister niet. 
I

Eiser verondersteit dat er onder de
11r

§tartbeslissing. Maar die stelling is onvoldoencle dm anonemelijk te achten dat
rninist*r meer documenÍen beriisten dan de onder 4. genoefnde documenten

Brou Gedocumenteerde uitspraak van de rechtbank, brief 1-Dec-2020

Daarnaast gaat de rechter in haar uitspraak voorbij aan twee feiten:
. de teruggevonden documenten zijn (op twee na) van later datum dan de startbeslissing in 2013;
. de twee eerdere documenten zUn concepten van 2008; dus 5 jaar vóor de startbeslissing. En deze

zijn destijds gemaakt in opdracht van de gemeente Oirschot; niet in opdracht van het ministerie.

Stichting A5B Oirschot, aquaduct in het groen", KvK77003748
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De constatering van de rechtbank "dat het aantal documenten niet ongeloofwaardig is", kunnen wij
daarom niet volgen. Immers: wij vragen (per WOB-verzoek) om onderbouwing van de startbeslissing
van 20't 3, maar we krijgen vervolgens documenten van later datum. Kortom, we hebben twee vragen
1" Kunnen wij het dossier overgelegd krijgen, wat de minister heeft gebruikt ten tijde van de

startbeslissing?
2. Maken de 8 aangeleverde documenten deel uit van dit dossier dat de minister heeft gebruikt

voorafgaand aan de ondertekening van de startbeslissing?

3. De onderbouwing voor de meerkosten van een aquaduct van. EUR140 mln ontbreekt.

Zoals we in de hoorzitting hebben toegelicht: op 20-Maart-2014 heeft de regiegroep (o.l.v.
gedeputeerde Van Heugten) besloten het aquaduct af te laten vallen. Dit besluit is genomen op basis
van (zoals door iemand is benoemd in dat overleg) "het feit dat de meerkosten van een aquaduct
EUR140 mln zijn". Deze feitelijke onderbouwing ontbreekt in de per WOB opgevraagde documentatie
Het feit dat deze onderbouwing ontbreekt, is zowel benoemd tijdens de hoozitting (20-Sep-2019),
alsook in de door ons opgestelde pleitnota (24-Mei-2020).
Het kan in onze ogen niet zo zijn, dat iemand een bedrag noemt zonder daarvoor een onderbouwing
te hebben; hetgeen in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dan met name
het motiveringsbeginsel. Zoals eerder door ons aangegeven (tijdens hoorzitting en in de pleitnota): er
is een SSK raming van 10-Dec-2013, maar daarin wordt gesproken over de totaalkosten van een
aquaduct van EUR141mln; er is niet gesproken over meerkosten.

Reden waarom wij van mening blijven dat het ministerie stukken achterhoudt en wij deze per WOB-
vezoek (en dit beroep) opvragen.

Ruud van Hëugten bs-i!rijpt datlilezien de hoge meerkosten een aquaduct niel
iraalbaar is en stemt er rnee in,rieze oËtie at te lalen vallen na zeeí 1,

Bron: bijlage 4 verslag regiegroep lnnovA5S 20 maart2014

CONCLUSIES

De zoektocht naar documenten die de startbeslissing door de minister in 2013 kunnen dragen, is in
onze ogen erg amateuristisch, Wij waren in de veronderstelling met een professionele organisatie te
maken te hebben, en dat het een kwestie was van "een druk op de knop" om het dossier te
overleggen. Maar er moet blijkbaar met zoektermen worden gezocht naar onderbouwende
documenten! De uitspraak geeft aan dat de gehanteerde zoektermen niet goed gekozen of zelfs
onvolledig zijn, Reden waarom deze dus ook niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Er blijkt
niet gezocht naar het dossier ter onderbouwing van de besluifuorming van de minister.

De overgelegde documenten zijn niet relevant, want het zijn óf,aiel concepten in opdracht van de
Gemeente Oirschot uit 2008, ofuvel documenten van nó de ondertekening van de startbeslissing.
Hierdoor is er geen sprake van gemotiveerde besluitvorming op grond van de Algemene wet bestuur,
Voor een besluit tot onderbouwing van de financiële middelen voor verbreding van de A5B (EUR425
mln) lijkt ons dat uitermate onwaarschijnlijk en op zijn minst niet plausibel.

Wij zijn teleurgesteld in het feit dat de rechtbank haar uitspraak baseert op basis van de 8 gevonden
documenten; een aantal dat de rechtbank geloofwaardig vindt. De rechtbank heeft echter geen moeite

Stichting "A5B Oirschot, aquaduct in het groen", KvK77003748
Secretariaat P. van derAvort, Zilvezand 31,56894D Oirschot
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{tnt een aquadr.rct rnee te ilémén. De nreer-kosten boven het
kan de regio misschièn bij elkaar krijgen, Hij snapt dat de
meegenomën onrdat dit de snelheid van het project ln gevaàr

It'lichele Blom geeft aan dat het aquaduct niet nodig is voor de
pröjecl, hÉl g€gev€n dat de dekking van cleze kosten deëls uit het

niet lvórdt

nq van het
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genomen deze documenten op inhoudelijke relevantie te beoordelen. Geen enkel document geeft
onderbouwing voor het budget van EUR425 mln voor de verbreding van de A58.

De werkgroep heeft ondanks het WOB-verzoek, de hoorzitting en de rechtszitting geen bewijs gezien
voor de uitspraak dat "een aquaduct EUR140 mln duurder zou z$n". Deze uitspraak (gedaan in

regiegroep vergadering Maart-2014) is echter allesbepalend geweest is in het afuallen van de optie
"aquaduct" en voor ons daarom van aanzienlijk belang.

ONS VERZOEK

\Nijverzoeken u het beroep gegrond te verklaren en het ministerie op te dragen om de complete
onderbouwing van de Startbeslisslng aan ons te doen komen op grond van ons WOB-vezoek,
inclusief de onderbouwing van de door het ministerie gestelde meerkosten van het aquaduct zijnde
EUR140 mln.

[t/et vriendel'rjke groeten, Paul van der Avort.

Mede ondertekend door bestuur Stichting "A58 Oirschot, Aquaduct in het groen"

Woensel Ad n
Penningmeester

Stichting "A58 Oirschot, aquaduct in het groen", KvK 77003748
Secretariaat P. van der Avort, Zilverzand 31, 5689AD Oirschot
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Secretaris
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