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VERZOEK WET OPENRAARHEID VAN RESTUUR INZAKE mogelijke voortzetting van ongeoorloofde overheidssteun aan de 
3 TBO" s, (De Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer). (Klacht erkend door Europese Commissie) door lagere 

overheden en het instant houden van rechtsongehjkheid tussen TBO's *dmv het voortrekken van de 3 TBO's. 

6eachte statenleden, 

Dat Natuurbeheer veel kon goedkoper dat bewijzen tientallen porticuliere TRO dagelijks. Helaas hebben deze door allerlei 
boekhoudkund/ge trucs en deals, die de 3 TRO's met verschillende overheden hebben, de schijn tegen. 
Daarom wil ik graag een goed vergelijk maken voor een publicatie 
Vandaar doet ondergetekende beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en verzoekt over het bovengenoemde onderwerp om 
toezending van een afschrift van de volgende documenten: 

• De documenten waarop de in het verleden met uw organisatie gemaakte afsproken met elk van de 3 TBO's over de 
verstrekking aan hen van steun b ij c/e verwerving, inrichting, ontwikkeling ofwel het beheer van natuurgronden en 
landgoederen; 

• Documenten waarop de hoeveel aan, (vermogen)omgezet in geld)) steun hebben de 3 TBO's op deze man/er de afgelopen 30 
jaar van uw organisatie ontvangen fa y c/e overige tboS; 

• Alle achter/iggende documenten, rapportages met betrekking tot de exploitatie (verpachting/in erfpacht uitgeven/verhuren 
of kostbare gebruiksvergunningen) inclusief voorwaarden van deze gratis verkregen gronden/opstallen inclusief de fiscale 
aspecten/vrijstellingen; 

Antwoord op de volgende vragen: 
I. Om hoeveel hectares grond en opstallen goat het in uw provincie; 
2. Hoeveel hectares van deze grond worden inmiddels door de 3 TBO's geexploiteerd voor bedrijfsactiviteiten; 
3. Hoeveel hectares van deze grond worden inmiddels onderling door de 3 TB0's aan elkaar verpacht: 
4. Hoeveel opstallen worden er inmiddels door de 3 TRO's geëxploiteerd (verhuurd of zijn er verkocht c.a. op &is& van volledig 

rechtenloze erfpacht constructies.); 
5. Komen deze gronden /opstal/en welke bedrijfsmatig in gebrulk bhjven als agrarische grond of gepachte natuurgebieden 

hierdoor nog steeds in aanmerking voor landbouwsubsidies, &scale vrijstellingen in de breeciste zin van het woord; 
6. Wat is er geregeld ta.v. de aanleg en onderhoud van wegen / paden / parkeerge/egenheden en hekwerken in deze 

aangekochte gebieden. Ligt c/it b ij de 3 TBO's of goat dit onderdeel van zon gebied terug naar de overheid; 
7. Hoeveel m3 verharding heeft uw organisatie in gebieden in beheer /eigendom bij de 3 TBO's Wat is er geregeld t.a.v. de 

aanleg en onderhoud van deze wegen / paden / porkeergelegenheden 
8. Wat is er geregeld t.a.v. de aanleg en onderhoud van wegen / paden / parkeergelegenheden waarvoor door uw organisatie 

subsidie is verstrekt op grond in eigendom bij de 3 TBOS. Denk hierbij aan exploitatie clrn.vgebruiksvergunningen of 
parkeergelc/ heffing. Landschapsveilingen waar voor elke aankoop geld dat de koper alleen het beheer en onderhoud adopteerd 
of het verpachten van uitzicht.. 

9. Wat is er geregeld to.v. terug koop van deze gronden door uw organisatie en andere overheden. Denk hierbij aan 
noodzakelijke verbredingen van wegen 

10. Daarnaast verzoek ik u aan te geven wat de natuur hiermee is opgeschoten; 
11. Is de provincie er mee bekent dot de 3 TOR percelen, paden afsluiten en de (verkeers)regeling in de door hun verkregen 

gebieden wijzigen zonder de daarvoor geldende wettelijke procedures te volgen; 

Tot slot 
Wist u dat omwonende/belanghebbende die t.g.v. de omvorming van de met uw hulp verkregen gebieden overlast ondervinden 
krijgen alleen via de rechter„mits ze over voldoende vermogen beschikken, gehoor voor hun klacht b/j deze 3 TBO' s omdat ze 
bij gegronde problemen gewoon niet mee werken aan hun eigen (klachten) procedures 

Indien U voor de volledige afhandeling van dit WOB-verzoek dit door moet sturen naar andere bestuursorganen of instanties, 
wordt een schriftelijke kopie hiervan op prijs gesteld Als hoofdgeadresseerde van dit WOB verzoek blijft U echter 
verantwoordelijk voor de correcte afhandeling hier van. 
6aarne ontvang ik de gevraagde WOB - documenten binnen de wettelijke termijnen. 

R Wiegman 
Oranjestraat 64 
4051BE Ochten 

*Ook TBOS (zonder lobbyende ex-politici die geen onderneming zijn in de zin van artikel 107 lid I maar met tot de 3 TBO's 
behoren) en particuliere slachtoffers van deze 3 TBO's streven naar gelijkberecht/ging en zijn de machtsmisbruik en Oerrr 
arrogante houding van deze politiek lobbyende o.a. door u stek bevoorrechte mede hierdoor inmiddels zeer vermogende en 
daardoor juridisch vrijwel onaantastbare organisaties (zonnekoningen koninkrijkjes) beu.
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