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Betreft: 4 aanvullende beroepschriften N65, uw schrijven 1-11-2021 met ref.  202004196/1/R2

Hoogedelgestreng College, 

Hartelijk dank voor uw medewerking onze 4 aanvullende beroepschriften inzake het NSL, de aanzuigende 
werking, kruispuntanalyses en tunnelcalculaties N65 mee te nemen in de hoofdzaak over de N65 reconstructie. 
Die 4 beroepschriften waren inderdaad bedoeld als nadere stukken ter onderbouwing van onze beroepsgron-
den. Dit met het oogmerk zoals ieder van die beroepschriften al concludeerde om uw College in staat te stellen 
aan de antwoorden van de Gemeente Vught c.q. het RIVM/ MinVWS en/of het ontbreken daarvan de conclusies 
te verbinden die u geraden voorkomen. Op uw verzoek bevestig ik derhalve hiermee met genoegen me geheel 
te kunnen vinden in deze conclusies van onze secretaris F.C. Bos zoals telefonisch medegedeeld aan uw griffier
Mr. D.L. Bolleboom.  Ik neem graag aan dat we daarmee uw eerdere afwijzing, gedateerd  29-10-2021 referentie
202106816/1/A3, als ongeschreven kunnen beschouwen.
 
De oorzaken om  deze 4 aanvullende beroepschriften al op het vroegst mogelijke tijdstip in te dienen zijn de 
volgende.  De combinatie van WOB-verzoeken en eigen research heeft ons op goede gronden tot de bijna 
onweerlegbare conclusie gebracht dat ieder fundament ontbreekt voor de conclusies van de landsadvocaat en 
de passende beoordeling van Antea dat de N65 reconstructie zou leiden tot een betere verkeersafwikkeling,   
leefbaarheid en gezondheid voor omwonenden en ook zonder additionele fijn stof en stikstof belasting zou zijn. 
Gezien het feit dat U de STAB heeft gevraagd op korte termijn advies uit te brengen en u ons verzocht in uw 
schrijven van 12-10-21 binnen 3 weken te reageren op de nadere stukken ingebracht door de verweerder, leek 
het ons van groot belang deze 4 aanvullende beroepschriften tijdig bij U in te brengen. Wij verzoeken u bij deze 
dan ook die 4 aanvullende beroepschriften onder de aandacht te brengen van de STAB.

Los daarvan hebben de lopende WOB  aanvragen hun eigen formeel juridische verloop. Formeel zullen we dan 
ook moeten reageren op stukken binnen dit formeel juridische verloop. Het is u bekend  dat overheden de inder-
daad overstelpende hoeveelheid WOB verzoeken via diverse methodes onder controle proberen te houden. 

  RIVM/ MinVWS:  In dit kader ontvingen we afgelopen week een standaard bericht dat ons bezwaar-
schrift niet ontvankelijk is verklaard op de grond dat: “De plicht tot openbaarmaking heeft echter geen 
betrekking op informatie die al openbaar is ….. Ik stel vast dat de door u opgevraagde informatie al 
openbaar en voor een ieder toegankelijk is.” Dit laatste is deels waar maar deels niet waar.  Over de 
verplichting tot coördinatie nu dit WOB verzoek direct samenhangt met de N65 reconstructie geen 
woord. Dit gezien de standaard verwijzing naar de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het 
rechtsgebied van uw woonplaats in Nederland. Nu dit afgewezen bezwaarschrift onderdeel uitmaakt van
ons beroepschrift NSL dat u mee gaat nemen in de hoofdzaak over de N65 reconstructie, mag u de ko-
mende weken ons 2e (aanvullend) beroepschrift in dezelfde NSL kwestie tegemoet zien.

 Gemeente Vught: Deze heeft hun bezwaarschriftencommissie ingeschakeld en de verwachting is dat die
mogelijk binnen enkele maanden tot de conclusie komt dat alle documenten zijn verstrekt en dus al onze
bezwaren gaat afwijzen zonder in te gaan op de noodzaak tot waarheidsvinding bij deze N65 recon-
structie, de belangrijkste gemeentelijke beslissing van de eeuw.  In dit kader is een geheel nieuw over-
heidsdocument boven water gekomen waaruit blijkt dat de aanzuigende werking door het verdwijnen 
van 4 stoplichten bij de NSL reconstructie niet is meegenomen. Dit ondanks eerdere beweringen van de 
landsadvocaat. Het gaat dan niet om 2.300 voertuigen meer per dag zoals eerder gesteld maar om een 
nog onbekend veelvoud van dat aantal, mogelijk meerdere tienduizenden voertuigen per dag. Omdat dit 
van groot en direct belang is voor de STAB zijn wij zo vrij U dit document komende week toe te sturen 
om die ook onder de aandacht te brengen van de STAB.
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