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Geachte heer, mevrouw, 

 

De context van dit WOB verzoek is de volgende: 

In de vergadering oordeelsvorming burger d.d. 9-9-2021 heeft Mw. Rosdorff de vraag gesteld naar 

“het onderzoek in 2020, dat de raad toegezonden zou worden, n.a.v. het feit dat verschillende 

bestemmingsplannen reparatie behoefden waaronder Poelgeest”. 

Wethouder Nieuwenhuis meldt hierop; “Onderzoek in brede zin naar hoe het destijds gelopen is 

moet ik het antwoord schuldig blijven……Factfinding aan het doen, welke mails, wisten we dat, is er 

op een normale manier over gecommuniceerd…Betreft mogelijk een definitie die ergens is aangepast 

in een bijlage, weet niet of dat opzet was of niet…”. 

Deze factfinding heeft inmiddels plaatsgevonden, “er is geen documentatie bekend hoe deze 

wijziging tot stand is gekomen”. Echter: 

WOB-verzoek onderdeel 1 

• Wij verzoeken u ons alle documenten te doen toekomen waaruit blijkt hoe de gemeente, 

waaronder begrepen ambtenaren, burgemeester en wethouder(s), geïnformeerd wordt -na 

de formele vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan Poelgeest- dat het 

bestemmingsplan is gewijzigd en dat Jenergy aldus een vergunning nodig heeft voor een 

mogelijke uitbreiding.   

• Alle documenten waaruit blijkt hoe de gemeente in haar beleid en uitvoering omgaat met 

deze informatie. 

• Alle documenten die betrekking hebben op de “factfinding” in 2021.  

Wethouder Nieuwenhuis vervolgt zijn betoog met “Er zijn afspraken gemaakt met de omgeving over 

de grootte van de sportschool, iedereen moet zich daaraan houden.” 
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- Alle documenten die geleid hebben tot de totstandkoming van deze “afspraken”, alsmede 

alle documenten die na de totstandkoming van deze “afspraken” zijn gedeeld met “de 

omwonenden” en met Jenergy, danwel haar vertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld; 

- Ambtelijke voorbereidingsnotities, concept afspraken etc. 

- Verslagen en data van de gesprekken van de wethouder met de omwonenden. 

- Verslagen en data van de gesprekken van de wethouder met mw. Gaidoukevitch. 



- Mails danwel brieven van de wethouder Nieuwenhuis van en aan de omwonenden.  

- Whatsapp berichten van de wethouder Nieuwenhuis van en aan de omwonenden.  

- De vastlegging van de “afspraken met de omgeving”, al dan niet medeondertekend door mw. 

Gaidoukevitch. 

In de vergadering oordeelsvorming Ruimte van 15-2-2022 Jl. meldt de wethouder dat hij in het kader 

van zijn bemiddelingsopdracht vanuit de Raad heeft gesproken met “enkele tientallen bewoners” 

vanuit de omgeving van Jenergy. Deze “omwoners” waren “verschillende groepen die er in het begin 

ook verschillend inzaten”. De wethouder noemt vervolgens 4 verschillende groepen, waarmee hij 

naar eigen zeggen gesprekken heeft gehad. 
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- Alle documenten die betrekking hebben op de gesprekken met de verschillende groepen 

inwoners, te onderscheiden naar hun verschillende opvattingen, zoals bijvoorbeeld 

voorbereidingsnotities, verslagen, mails, whatappberichten e.d. 

- Alle documenten die betrekking hebben op de door hen gekozen vertegenwoordigers 

waaruit blijkt hoeveel personen met welke opvattingen zij vertegenwoordigen. 
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In de vergadering oordeelsvorming Ruimte van 15-2-2022 meldt wethouder Nieuwenhuis dat hij 

juridisch advies heeft ingewonnen inzake de beantwoording van de brief van mw. Gaidoukevitch in 

de zomer van 2021. 

- Alle documenten die betrekking hebben op dit juridisch advies, waaronder begrepen de 

ambtelijke voorbereiding, de opdrachtverlening en het juridisch advies. 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van 

bestuur (WOB). 

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB, verzoeken wij u 

ons de gevraagde informatie voor 11-4-2022 toe te sturen. 

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoeken wij u ons hiervan 

vooraf op de hoogte te brengen. 

Voor de goede orde; wij geven de voorkeur aan het digitaal ontvangen van bovenstaande informatie   

op onze email adressen gunkelmarjolein@hotmail.com en jenergygym@gmail.com. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Mw. M.H.Gunkel    Mw. E.Y.Gaidoukevitch, sportschool Jenergy 
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