
 

 

 

Aan: 
Burgemeester en wethouders van Den Haag 
Postbus 12 600 
2500 DJ Den Haag 

Van: 
Stichting Buurtstation 
p/a Buurthuis Parada 
Van Limburg Stirumstraat 280 
2515 PT Den Haag           Den Haag, 24 juli 2020 
 

 

 

Geacht college, 

Hierbij zend ik u een verzoek tot openbaarmaking van documentatie op grond van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur.  

Het verzoek ziet op: 

- alle informatie waar de gemeente over beschikt aangaande de wijziging van de stations-
entrée Den Haag Hollands Spoor, waaronder (doch niet limitatief) het afsluiten van de 
trappen naar de fietstunnel, het doortrekken van de hoofdtunnel, alle informatie 
betreffende prognoses voor het aantal reizigers dat van de trappen naar de hoofdingang 
gebruik zal maken in relatie tot de capaciteit van die trappen en het perron ter plaatse en de 
Samenwerkingsovereenkomst “Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde” 
betreffend; 

- alle communicatie tussen (medewerkers en wethouders van, althans namens) de gemeente 
Den Haag met medewerkers van althans namens de ProRail B.V. of één van de leden van de 
NS Groep N.V., waaronder (doch niet limitatief) NS Stations, NS Reizigers en NS Operatie 
aangaande bovengenoemde onderwerpen. Met ‘communicatie’ wordt deze in de breedste 
zin van het woord bedoeld, waaronder brieven, e-mails, gespreks- en telefoonnotities,  
SMS- en WhatsApp-berichten vallen; 

- in de periode vanaf 1 januari 2010 tot en met heden, zijnde het moment van ontvangst van 
deze brief door de gemeente, althans verzending ervan.  

Te uwer gemak vermeld ik tevens stukken zoals deze reeds via het RIS zijn geopenbaard, waar de 
door ons verzochte communicatie mogelijk op van toepassing zou kunnen zijn. Dit betreft:  

a) RIS269693  Besluit B&W (21 januari 2014) over Projectdocument stationsentree Den Haag 
Hollands Spoor - Laakhavenzijde, inclusief "In te stemmen met het aangaan van de 
Samenwerkingsovereenkomst “Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde”; 
 



b) RIS269694 (21 januari 2014) Brief van de wethouder daarover aan de Cie Ruimte, met verwijzing 
naar bijlage "Samenwerkingsovereenkomst (geheim), ter inzage map no. 4 leeskamer Griffie"; 
 
c) RIS296167 Voorstel van het college aan de raad inzake Overname van het opdrachtgeverschap 
project "Stationsentree Station Den Haag Hollands Spoor – Laakhavenzijde”. 

 
Met vriendelijke groet, 

Nol Witte, bestuurslid (voorzitter) van de Stichting Buurtstation 
 

mede namens 
Frank Poppe, Fietsersbond Haagse Regio, op persoonlijke titel 
Peter van Daalen de Jel, Bewonersorganisatie BOLF, op persoonlijke titel 
 


