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Aan het college van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wervershoof


Zwaagdijk,  8 april 2009

Betreft: Aanvraag rapport Milieudienst Westfriesland op basis van WOB

Geacht college,


Door middel van mijn brief van 12 februari 2009 (zie bijlage) heb ik u reeds geïnformeerd over de onjuistheden in een tot nu toe geheim rapport van de Milieudienst Westfriesland. Al eerder heb ik uw ambtenaren er op gewezen dat het desbetreffende rapport helemaal niet geheim mag zijn, maar ik heb het rapport helaas nog steeds niet toegezonden gekregen. En afgelopen donderdag heb ik uit de opmerkingen van de beide wethouders opgemaakt dat het geheime rapport van de Milieudienst, ondanks mijn brief van 12 februari 2009, helaas nog steeds serieus wordt genomen.
Het gemeentebestuur is nu voornemens om de school/MFA in Zwaagdijk-oost te gaan realiseren op het huidige bouwblok. Dit betreft een optie die door de familie Wiering reeds een paar jaar geleden is aangegeven (nog steeds terug te vinden in onze uitgebreide analyse zoals opgenomen op de website www.awiering.nl) als zijnde optie waarbij iedere discussie over welke milieuzonering dan ook irrelevant wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het de beste optie is. De beste optie is naar mijn mening het gebruik maken van de beschikbare ruimte. Hierdoor is zelfs een scenario denkbaar waarbij het bouwen van een noodschool overbodig wordt: zet eerst 6 lokalen neer, sloop dan de rest en bouw daarna de rest van de MFA. Dit kan vele tienduizenden Euro’s aan belastinggeld schelen.

Gisteren heb ik van uw ambtenaren vernomen dat ik een kopie van het rapport van de milieudienst schriftelijk aan moet vragen. Ik wil het rapport bestuderen en daarna richting het college aangeven op welke punten de Milieudienst Westfriesland denkfouten maakt (net zoals ze eerder ook al grove fouten gemaakt hebben toen het ging om de milieuzonering rond de kassen van Peerdeman).

Als alternatief voor mijn verzoek hoor ik graag van u dat het rapport van de Milieudienst Westfriesland in de vuilnisemmer gegooid is; dan hoef ik het rapport ook niet meer te bestuderen.

Ik dank u bij voorbaat hartelijk,


Hoogachtend,


Ook namens de familie,
André Wiering
De Gracht 25, 1684 NR Zwaagdijk

Bijlage: brief aan het college van 12 februari 2009

