Geachte Griffie,
Hierbij treft u een kopie van de brief aan GS aan, bestemd voor de leden van Provinciale Staten
inclusief bijlagen. Kunt u deze s.v.p. doorsturen aan de Statenleden?
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,
F.J.M. van Oorschot
Stichting Bewonerscomité LindtWind
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Gedeputeerde Staten
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Zwijndrecht, 19 mei 2018

AANGETEKEND / KLACHT
Betreft: Klacht inzake WOB-afhandeling inzake de reactie door GS in Notitie n.a.v. zienswijzen
ontwerp-omgevingsvergunning Bouw windturbine van GS Zuid-Holland d.d. februari 2018, dat er
een onjuiste, niet bedoelde verwijzing op de website van de windturbine op het perceel van Van
Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht is geplaatst, waarmee de suggestie is gewekt dat HHSK de
windturbine zou financieren.
Kopie: leden van Provinciale Staten

Geachte leden van Gedeputeerde Staten,
Op 16 april jl. hebben wij een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur en verzocht om
onderbouwende informatie met betrekking tot uw reactie in de nota van beantwoording van februari
2018, dat de relatie tussen HHSK en de plannen voor het bouwen van een windturbine op Krabbegors,
Dordrecht, ging om een onjuiste, niet bedoelde verwijzing op de website van de windturbine op het
perceel van Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht is geplaatst, waarmee de suggestie is gewekt dat
HHSK de windturbine zou financieren.
U heeft dit WOB-verzoek doorgestuurd aan OZHZ ter afhandeling, die bovengenoemd onderwerp
heeft afgedaan met de volgende reactie:
Wij beschikken niet over de door u gevraagde documenten. Voor punt 1 - alle correspondentie die
aantoont, dat er contact is geweest tussen de gemeente Dordrecht, dan wel ECD of tussen een ander
overheidsorgaan en HHSK, gerelateerd aan de initiatieven voor de plaatsing van een windturbine op
bovengenoemd adres - geldt dat wij alleen met HVC contact hebben gehad over de onjuiste informatie
op de site van de windturbine in Dordrecht in het kader van de zienswijze procedure. Er is door het
bevoegde gezag geen contact opgenomen met HHSK.
Dit antwoord is niet toereikend voor ons, aangezien wij vragen om onderbouwing middels informatie
dat dit contact heeft plaatsgevonden, in dit geval tussen OZHZ en HVC. Deze onderbouwing door
middel van document(en), zat er niet bij. Ook de gemeente Dordrecht geeft aan, dat zij slechts contact
heeft gehad met HVC over de onjuiste informatie op de website windkrabbegors.nl en dat er geen
contact is opgenomen met HHSK door het bevoegde gezag, en geeft ook geen schriftelijke bevestiging
hiervan.
In diezelfde beantwoording geeft de gemeente Dordrecht aan, dat HVC de enige partij is die mogelijk
contact met HHSK heeft gehad.
Alle contactmomenten worden dus, zo naar het schijnt, doelbewust naar HVC toegespeeld.

In de beantwoording door de gemeente Dordrecht stelt zij, dat de gemeente Dordrecht niet het
overwegende zeggenschap over het handelen van ECD en HVC heeft, en concludeert zij op basis van
de uitspraak van de RvS d.d. mei 2014 in een gelijksoortige zaak, dat de WOB niet op HVC en de ECD
van toepassing zijn.
Door een onjuiste, niet bedoelde verwijzing op de website van de windturbine is
de suggestie gewekt dat HHSK de windturbine zou financieren. Dat is echter niet het geval. De onjuiste
verwijzing is inmiddels verwijderd - in de nota van beantwoording van februari 2018 is onjuist,

Echter, uw antwoord -

aangezien de vermelding van HHSK nog steeds op de website staat. Zowel medio april 2018 als ook
medio mei 2016. Dit antwoord is dus aantoonbaar onjuist.
Wij concluderen ook, dat het betrokken overheidsorgaan HHSK op generlei wijze is geïnformeerd over
deze zogenoemde onjuiste vermelding.
Langs deze weg verzoeken wij u alsnog om over te gaan tot een correcte uitleg van de gang van zaken
in deze kwestie met betrekking tot de door u onjuist verstrekte informatie in de nota van
beantwoording van februari 2018, over de onjuiste vermelding op de website en de correctie hiervan,
het feit dat HHSK hierover niet geïnformeerd is door bevoegd gezag, anders dan HVC, en ons van dienst
te zijn met informatie over het contact tussen OZHZ en HVC over die bewuste vermelding op de
website en de ondernomen acties hierop.
Aangezien OZHZ tot op heden in dit WOB-verzoek heeft blijk gegeven geen juiste informatie in deze
zaak te verstrekken, lijkt ons dit geen geschikte partij om een dergelijk verzoek te laten beantwoorden.
Het wekt de schijn, dat de verschillende overheidsinstanties hier een rookgordijn willen leggen om zo
de waarheid te verhullen en de burger een rad voor ogen te draaien. Dit is geheel in tegenspraak met
de wetgeving. Om dit recht te zetten verzoeken wij u, Gedeputeerde Staten, als verantwoordelijke
partij, dit te corrigeren door zelf de in de WOB gestelde vragen te beantwoorden in volledige
transparantie en naar de volle waarheid en uitleg te geven over de door u en de gemeente Dordrecht
onjuist verstrekte informatie met betrekking tot dit onderwerp.
Vertrouwende op een spoedige reactie,
Hoogachtend,
Mw. F.J.M. van Oorschot
Stichting Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht

Bijlagen: vermeldingen website Krabbegors HHSK april en mei 2018

