
Van: W van Rheenen <info@vanrheenen.com>  
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 14:25 
Aan: Elma Hulspas <e.hulspas@hillegom.nl> 
Onderwerp: FW: Wobverzoek aan Gemeente Noordwijk inzake Greenportgemeenten 
 
Geachte mevrouw Hulspas, 
 
Wilt u dit bericht aan de Raadsleden afgeven? 
Alvast dank. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Vriendelijke groeten, 
                                              W van Rheenen. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van: W van Rheenen <info@vanrheenen.com>  
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 12:57 
Aan: gemeente@noordwijk.nl 
Onderwerp: WOB verzoek Greenportgemeenten en het Gom t.a.v. Burgemeester&Wethouders. 
 
Geacht College, 
 
Hierbij dien ik een WOB verzoek in,ik verneem graag wanneer ik de stukken mag ontvangen. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Vriendelijke groeten, 
                                              W van Rheenen. 
 
 
 
 
 
                                                  www.vanrheenenpolitiekadviesbureau.nl 
De nieuwe -AVG- Europese privacywet is van toepassing,wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. 
U kunt daarover informatie bij ons opvragen indien u wilt weten hoe wij omgaan met de verwerking 
van uw gegevens. 
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Willem W van Rheenen.     W van Rheenen. 
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Lisse 14-01-2021 

Kenmerk WOB/inte/0024 GR/GOM 

WOB verzoek greenport Gemeenten  

 

                                                              Geacht College, 

Op grond van het feit dat u in een aangesloten organisatie betrokken bent (greenport 

gemeenten)dien ik bij u als bestuursorgaan een Wob verzoek in. 

Ik verzoek u op grond WOB de volgende stukken af te geven: 

 

Financieel verslag van de grondtransacties van de Gom 

Alle correspondentie tussen de Greenport Gemeenten en de Gom over transacties die hebben 

plaatsgevonden betreffende grondtransacties(bollengrond). 

De correspondenties mails/brieven van colleges m.b.t. handhaving o.a. trajecten paardenweitjes. 
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De correspondenties van de colleges en raad m.b.t. de aanleidingen om de 

paardeweitjes/verrommeling in zijn algemeenheid aan te pakken op oneigenlijk gebruik. 

Stukken waaruit blijkt dat het gewenste doel/resultaat om de bollenteelt te herstellen verbeterd en 

door welke acties dit resultaat behaald is. 

De kosten die het GOM met zich meebrengt en een gedetailleerd rapport over de in en uitgaven van 

het Gom. 

De kosten die vergoed worden aan het Gom m.b.t. het gewenste doel van de Greenport Gemeenten. 

Stukken i.v.m. de aankopen van grond en de kwekers die een onderneming willen starten en 

aankopen willen doen waaruit blijkt dat er geen oneerlijke concurrentie bestaat tussen het Gom en 

de markt(fair Play beginsel en mededingingsrecht).  

Stukken waaruit blijkt dat ondernemers zich aangemeld hebben om een kwekerij te willen kopen en 

de wijze waarop het gom en de greenportgemeenten mee omgaan of behandeld hebben. 

Het resultaat wat tot nu toe bereikt is om de doelstelling te kunnen halen in uw plannen. 

Stukken waaruit blijkt hoeveel plattelandswoningen er gerealiseerd zijn en hoeveel private woningen 

er tot stand gekomen zijn en met welk doel. 

Stukken hoe het Gom zijn mogelijke aanbesteding uitvoert wanneer het om verkopen van gronden 

betreft. 

Informatie van gemeenteraden inzake de goedkeuringen die men aan het Gom verstrekt. 

Informatie m.b.t. de correspondentie tussen de greenport gemeenten onderling over het 

handhavingsbeleid die het onderhavige plan met het Gom met zich meebrengt. 

 

Hoogachtend, 

                                W van Rheenen 

 

 

  

 

 


