10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 1

Van:
Aan:

aanvraagwietteelt

Cc:
Onderwerp:

Re: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0158

Datum:

woensdag 29 juli 2020 11:58:42

Bijlagen:

Annual Report 2019.odf
I model
.xlsx

Geachte heer, mevrouw,
Gisteren heb ik een aanvraag ingediend voor de aanwijzing als teler van hennep en/of
hasjiesj voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Hoewel de aanvraag in goede orde
is ontvangen door u (onder nummer VWS-W2007-0158), lukte het ons niet om alle
documenten te uploaden (herhaaldelijke error melding). Twee bestanden werden om
onduidelijke redenen niet ge-upload. Het lag niet aan de grootte van de bestanden noch
aan het bestandstype. Volledigheidshalve zend ik deze na en ik verzoek u vriendelijk deze
aan de aanvraag toe te voegen.
Op voorhand dank.

Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 23:55
Aan:
Onderwerp: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0158
VWS-W2007-0158
Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om
toegevoegde bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om
verzocht. U moet de bijlagen dan als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB
aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien nodig verdelen over meerdere mails.
Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.
Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Doc. 2

aanvraagwietteelt
Aanvulling aanvraag vergunning VWS-W2007-0066
woensdag 29 juli 2020 12:31:02
Fotogalerij teeltervaring /
.pdf
°
ATT00001.htm
Diolomas.odf
ATT00002.htm

Goedemorgen,
Wij hebben nog een aanvulling op onze vergunningsaanvraag
. Het lukte
ons gisteren niet meer om een deel van het bewijs van onze teeltervaring toe te voegen. Bij
deze alsnog bewijs teeltervaring horend bij deel 3 teeltplan.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Doc. 3

aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0033
woensdag 29 juli 2020 13:25:11
imaae001.Dnq

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij de gevraagde documenten voor de aanvragende onderneming:
VWS-W2007-0033
•

Organogram

•

VOG

Met vriendelijke groet,

Op onze dienstverlening•zijn onze Algemene Voorwaarden en privacy statement van
toepassing. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de
elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan
deze informatie.

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 12:20
Aan

p

Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0033
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of
hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0033, wij verzoeken u dringend
om dit nummer ook op te nemen in de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:
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aanvraagwietteelt
Re: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0179
woensdag 29 juli 2020 14:52:47
Aanvraagformulier Deell Ondememing.pdf
uittreksel handelsregister
.pdf
Aanvraagformulier Deel 2 oca ies.odf
Aanvraagformulier Deel 3 Teeltolan.odf
Aanvraagformulier Deel 4 Bedrijfsplan.pdf
Financial Formats aanvraag wietteelt.xls
Aanvraagformulier Deel 5 Beveiliaincisplan.odf

Geachte heer mevrouw,
Ik heb gisteren de aanvraag teler hennepteelt ingediend. Echter, niet alle bijlagen zijn toegevoegd.
Bijgaand ontvangt u de 5 aanvragen, inclusief het financieel overzicht. Daarnaast ont \ angt u uittreksel KVK.
Ik heb nog de volgende opmerkingen over de aanvraag:
- handtekening zetten lukte niet. Ik ontving een foutmelding
- VOG is nog niet ontvangen, wel aangevraagd
Mochten er nog vragen zijn, hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

> Op

29-07-2020 08:03 schreef aanvraagwietteelt@minvws.nl:

> VWS-W2007-0179

> Hierbij bevestig ik de ontvangst op 29 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of
hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen.
> Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij
moeten vragen om toegevoegde bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar
expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan als respons op deze aparte email bijvoegen.
Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien nodig
verdelen over meerdere mails.

> Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

> Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/ondenverpen/experiment-gesloten-coffeeshopketenwietexperimentivraag-en-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment

> Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:
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aanvraagwietteelt

VWS-W2007-0107

woensdag 29 juli 2020 16:12:00

Goedemiddag,
Ik heb de notificatiemail no niet ontvan en. Hierbij stuur ik nav onderstaande mail de
bijlage van

eld

Doc. 6

BIJLAGE

Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport
Ministerie van Justitie en veiligheid

Cc: -

Amstelveen, 27 Juli 2020
Ref:

agrr

Filename:

20200715 brief groningen `",''M 1.0 .docx
Financiering
voor Experiment gesloten coffeeshopketen

Onderwerp:

wei

Geachte lezer,
Wij hebben gisteren via de website een aavraag ingediend voor een toewijzing als teler onder "Experiment
gesloten Coffeeshopketen".
Er is een aanvraag ingediend onder:

Gisteren ervoeren we vanaf 23:30 technische problemen bij de upload pagina
https://www.riiksoverheid.nlionderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperinnentivraagen-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment).
Dit betrof ondermeer het niet kunnen uploaden van documenten door fout meldingen (zie bijlagen).
Inmiddels hebben wij vandaag ook met een medewerker gesproken en deze heeft bevestigd dat er
technische problemen waren. In ieder geval zijn we blij met de hier verkregen medewerking om dit helder
te krijgen.
De foutmeldingen betroffen a) het niet accepteren van Zip bestanden b) niet accepteren van zeer kleine
bestanden. Het bleek onmogelijk om bestanden op te laden.
Uiteindelijk hebben we alle zip bestanden moeten uitpakken en dan nog konden we sommige bestanden
niet uploaden. Uiteindelijk is het voor 00:00 met 2 aparte medewerkers afzonderlijk te uploaden en hiervan
hebben we ook 2 bevestigingen gekregen, weliswaar iets na 00:00. In deze bevestiging email geeft u al aan
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Pagina

Onderwerp

2 van 4

Financiering

voor Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum
27-juli-2020

dat als er stukken ontbreken dat wij gecontacteerd zullen worden. In dit geval nemen wij zelf al direct
contact op.
De site is zoals wij zagen 00:30 geblokkeerd
Door de haast hebben we een aantal bestanden niet kunnen uploaden
Wij zijn uiteraard erg bezorgd hierover.
Onze vraag:
•
Zijn allen bestanden volledig ontvangen? en
Wij zullen alle bestanden in een zip bestand meesturen inclusief het betand (Personal and corporate
guarantee signed small.pdf)
We zullen in ieder geval 1 bestand 1 bestand dat consequent niet kon worden geupload van 1.1 MB onder
4.9 nog worden meegenomen. Wij sturen dit in ieder geval na.
Hoogachtend,

Directeur
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Datum

b r

voor Experiment gesloten coffeeshopketen

27-juli-2020

Overzicht van Bijlagen

1.

1.

BIJLAGE 1: MOGELIJKHEDEN VOOR OPLADEN

3

2.

BIJLAGE 2: FOUTMELDINGEN IN DETAIL

3

3.

BIJLAGE: AANTAL MB EN PAGINA'S ONZE BESTANDEN

4

Bijlage 1: Mogelijkheden voor opladen
Tijdens het uploaden naar de aanvraagpagina van de overheid ondervond gti m twee problemen met
het uploaden van de gevraagde bijlagen bij de verschillende onderdelen. In het document "Veelgestelde
vragen vergunningsprocedure telers wietexperiment" gepubliceerd op 24-7-20 staat het volgende
aangegeven:
Kan ik extra bijlagen, afbeeldingen of tobden toevoegen? Mag mijn ondernemersplan meer dan 45
pagina's zijn? Mag Ot meer dan 25MB aan bestanden indienen?
Het is niet toegestaan om extra bijlagen toe te voegen, anders dan die bijlagen waar we expliciet om
vragen. Enkel de op de website genoemde bijlagen warden meegenomen in de beoordeling. Bij de
onderdelen 'onderbouwing teeltervaring' en 'bewijsstukken financiering' zijn wel meerdere bijlagen
toegestaan. U wordt gevraagd deze te bundelen en als één zip bestand te uploaden.

Het vragenformulier beschrijft dat bij de onderdelen "onderbouwing teeltervaring" en "bewijsstukken
financiering" zijn wel meerdere bijlagen toegestaan. U wordt gevraagd deze te bundelen en als één zip
bestand te uploaden.

2.

Bijlage 2: Foutmeldingen in detail
Er zijn een aantal foutmeldingen vanaf de site gegeven:
Zip bestanden konden niet worden ge-upload
Sommige Pdf bestanden konden niet worden geupload bij sectie 4.9
Hoewel alles bij ons gereed stond en wij waren ingelogged konden we pas om 00:04 — uiteindelijk zonder 1
bestand verder afronden.
Door deze 2 problemen hebben wij vervolgens alle bijlagen in het ZIP-bestand moeten ontbundelen en
weer samen moeten voegen naar één PDF-bestand voordat deze kon worden geLipload.
Zip bestanden konden niet worden ge-upload

Tijdens het uploaden en na het indienen van het formulier ontstonden meerdere foutmeldingen bij de
verschillende onderdelen dat een ZIP-bestand niet kan worden gepload (enkel pdf, docx, word, excel en
nog een paar files) terwijl hier toch expliciet om wordt gevraagd.
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Sommige Pdf bestanden konden niet worden geupload bij sectie 4.9
Tevens werd gevraagd om bij de "4.9 financiering" bewijstukken bij te voegen als bijlagen. Hier
ondervonden wij problemen tijdens het uploaden door de grootte van het PDF-bestand "1.1MB" en kon
niet worden gepload.
Nota bene:
Onder 2.2. kon de plattegond in een pdf bestand ter grootte van 1.3MB wel succesvol worden geupload.
De total grootte van onze up te loaden bestanden bedroeg
Resultaat
1 van de 4 bewijsstukken heeftpo
uiteindelijk helemaal niet mee kunnen versturen door deze
foutmeldingen. Het aantal MB dat een bestand maximaal mag zijn staat nergens aangegeven (alleen dat
het totaal niet groter mag zijn dan 25 MB) waar met ene bestand van 1,1 MB geen sprake van is.
Wij zullen dit bestand toesturen.

3.

Bijlage: Aantal MB en pagina's onze bestanden
Uit onderstaande tabel blijkt dat onzze bestanden onder de normering lagen onder de norm.
29-07-20

Bedrijf:

Onderwerp

Onderdeel

Paginas

KB

Invulformulier

invulformulier

Invulformulier

invulformulier

Uploaden naar tenderNed
Onderdeel 0: aanvragende onderneming

Invullen aanvragende Onderneming (Naam
ondernemening, KVK onderneming, KVK
verstigingsnummer, Naam aanvrager, Rechtsgeldige
tegenwoordiger

Onderdeel 0.1: Contactpersoon Aanvraag

Naam, email, straat, huisnummer, Postcode, Plaatsnaam

Onderdeel 1: Onderneming en contactpersoon

Aanvraagformulier deel 1 uploaden

Onderdeel 2: Teeltlocatie

387

Bijlage 2 Organigram

1

161

Bijlage 3 VOG RP of NP

7

622

3

1838

29

1266

Aanvraagformulier deel 2 - Teeltlocatie

Aanvraagformulier deel 3 - Teeltervaring
Bijlage 1 Onderbouwing Teeltervaring (in pdf)

Onderdeel 4: Bedrijfsplan

589

2

Bijlage 1 Plattegrond Teeltlocatie (in PDF)

Onderdeel 3: Teeltplan

2

Bijlage 1 Bewijsstuk rechtsgeldige vertegenwoordiging - KVK

Aanvraagformulier deel 4 - bedrijfsplan
Bijlage 1 1 excel bestand: (1. begroting 2. exploitatieberekening 3.

15

844

28

1633

6

827

5 tabs

81

liquiditeitsbegroting
Bijlage 2 4.9 Bewijsstukken financiering 1

6

57

Bijlage 3 4.9 Bewijsstukken financiering 2

12

625

Bijlage 4 4.9 Bewijsstukken financiering 3

1

386

Bijlage 5 4.9 Bewijsstukken financiering 4 - niet geupload vanwege

7

1134

foutmelding (Grote MB's)

Onderdeel 5: beveiligingsplan

Aanvraagformulier deel 5 uploaden

Aantal pagina's deel 3 , 4 en 5 (exlusief bijlagen)

7

761

28

11211

Max 45

max 25000
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Bijlagen:
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aanvraanwietteelt
VWS-W2007-0154
woensdag 29 juli 2020 22:44:11
3.Aanvraagformulier+Deel+3 Teeltplan.pdf

Goedemorgen,
Bedankt voor de snelle reactie op onze aanvraag.
Helaas crashte gisteren het systeem bij onze eerste poging om de aanvraag in te dienen.
In de haast om alles opnieuw in te voeren blijken we de conceptversie van het
aanvraagformulier 3. Het teeltplan,
te hebben ingevoerd.
Daarom hebben we ter vervanging de juiste versie alsnog opgestuurd.
We hopen dat dit gehonoreerd kan worden ??
Alvast bedankt !!
Met Vriendelijke Groet,

Doc. 8
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

aanvraaowietteelt

~-1

Status VWS-W2007-0172
woensdag 29 juli 2020 17:17:23
20200729 Brief Ministerie.pdf

Geachte Lezer,
Verwijzend naar de onderstaande email namens

op de aanvraag van het Experiment

"gesloten coffeeshop keten" wil ik u graag mededelen dat vanaf heden alle documentatie met
betrekking tot het indienen van de onderdelen voor de deelname aan het experiment reeds
Hardcopy aangetekend zijn verstuurd naar het betreffende adres.
Hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

From:

1
1
Sent: Wednesday, July 29, 2020 1:03:44 PM

To: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Subject: Status
Geachte lezer,
Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport
Ministerie van Justitie en veiligheid

Cc: -
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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@live.nl>
maandag 3 augustus 2020 15:10
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0023

Goedendag,
Bedankt voor uw bericht.
Ik wil graag om uitstel vragen voor het indienen van deze twee bescheiden.
Gezien de samenloop van thuis werken, Covid en vakantie is mijn financierings vraag helaas blijven liggen
bij ,0)
Ik heb ze era eleerd en de aanvraag is in behandeling.
Mevr
komt er spoedig bij mij op terug.
Zoals in mijn aanbiedingsbrief al is verwoord valt de timing niet echt fijn voor de inschrijving in deze
periode.
Zeker financiering is lastig omdat dit product niet door regulieren banken wordt gefinancieerd.
Hierdoor is het lastig om een a level playing field te creeren. Immers nieuwkomers hebben een achterstand
op bekende organisaties, zoals multi nationale die dit met eigen geld financieren.
Wellicht kan het Rijk als aandeelhouder van
hier helpen.
:tPi-c,
-̀577
91 moet ook zoeken hoe dit in hun portefeuilles past.

0pgg

Met vriendelijke groet,

Verzonden vanaf Samsunu-tablet.

Oorspronkelijk bericht
Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl
Datum: 24-07-20 13:59 (GMT+01:00)
Aan:
@live.n1
Cc: aanvraagwietteelt@minvws.nl
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0023
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer
VWS-W2007-0023, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

Doc. 10
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Van:
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Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsda 4 au ustus 2020 12:24
VWS-W2008-0002

E-mailen -

1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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@gmail.com>
woensdag 5 augustus 2020 10:14
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aandde uw aanivergunning VWS-W2007-0047
deel 1.pdf; vog
.JPG; VOG
.pdf; VOG

VWS-W2007-0047

Uw schrijven van 3 augustus,
Geachte M,
In bijlage de gevraagde stukken,
Mijn hartelijke dank

Op ma 3 aug. 2020 om 14:19 schreef <aanvraagwietteelt(d,minvws.n1>:
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0047, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

Met vriendelijke groet,

1
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Van:
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Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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woensdag 5 augustus 2020 11:28

aanvraagwietteelt
Re: Ontvangstbevesti• in• aanvraa• vergunning VWS-W2007-0101
1.4 Appendix VOG
.pdf; 1.7 Appendix_BRP
Appendix
KVK.pdf; deel 1 - aanvraag_ondertekend.pdf

.pdf; 1.1

Goedendag,
Tijdens onze aanvraag kregen wij telkens een foutmelding bij het indienen van het ondertekende formulier
"Aanvraagformulier Deel 1: onderneming en contactpersoon". We konden alleen het oorspronkelijke
document toevoegen, maar daardoor konden we het formulier niet printen, ondertekenen en toevoegen.
Bij deze nogmaals het document met mijn handtekening, welke tijdens de aanvraag niet kon worden
toegevoegd.
Tevens de volgende documenten die we niet konden indienen tijdens het proces: registratie van mijn bedrijf
bij de KVK, mijn persoonlijke VOG en het uittreksel BRP.
Als u verder nog vragen heeft dan hoor ik het graag.
Bij voorbaat dank,

On Tue, Jul 28, 2020 at 8:50 PM <aanvraagwietteelt(d,minvws.nl> wrote:
VWS-W2007-0101

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
nodig verdelen over meerdere mails.

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/excieriment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraaa-enantwoord/veraunnina-aanvraaen-teler-wietexperiment

Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 6 augustus 2020 10:17
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0028
Gescand.pdf; ATT00001.htm; locatie.jpeg; ATT00002.htm; Locatie eventuele
wietteelt.docx; ATT00003.htm

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van onderstaande mail, hierbij de aanvullende stukken omtrent de aanvraag vergunning
VWS-W2007-0028.
In de bijlage kunt u de intentieverklaring, de beschrijving van de teeltlocatie en een plattegrond hiervan
openen.
De Verklaring Omtrent Gedrag is aangevraagd en deze is in behandeling genomen. U ontvangt deze zo
spoedig mogelijk.
Hopelijk ontvangt u de informatie in goede orde.
Wanneer er nog aanvullende documenten node zi n, vernemen wi' dit graag.
U kunt mij ook telefonisch bereiken op :
of
Met vriendelijke groet,

10.2.e, tenzij anders vermeld
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Signature missing VWS-W2007-0165
image1jpeg; ATT00001.txt; image2jpeg; ATT00002.txt

Urgentie:

Hoog

aanvraagwietteelt
donderdas 6 au• ustus 2020 12:14

H
Wil je deze documenten toevoegen aan de zaak in TD (2007-0165) en daarna

en mij informeren?

Groeten We

Oorspronkelijk bericht
Van
@gmail.com>
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 07:07
Aan: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Onderwerp: Signature missing

Dear Sir/Madam,
I hope you are doing well. I just found out that I submitted the PDF form about "Onderneming en contactpersoon"
without the PDF signature. My apologies.
Attached you can find the signed document. I hope you can accept it. I'm sorry for the inconvenience again.
Best regards,
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 15

donderdag 6 augustus 2020 12:43
aanvraagwietteelt
RE: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0070
Verklaring Omtrent het Gedrag - VOG rechtspersonen.pdf

Geachte heer/mevrouw,
Ter aanvulling op mijn aanvraag inzake het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, zend ik u hierbij conform
afspraak het document met de goedkeuring voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-RP).
Kunt u mij een bevestiging sturen als het document in goede orde is ontvangen?
Met vriendelijke groet,

IV4A
Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 15:58
Aan:
Onderwerp: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0070
VWS-W2007-0070

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
nodig verdelen over meerdere mails.

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-enantwoord/verounnino-aanvragen-teler-wietexoeriment

Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: VOG RP VWS-W2007-0074
VOG RP

Urgentie:

Hoog

aanvraagwietteelt
donderdag 6 augustus 2020 13:12

Ha
Wil je bijgaand document toevoegen aan de zaken in TD (2007-0073 en 0074) en daarna
informeren?

en mij

Groeten

Van:
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 11:01
Aan: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Onderwerp: AW: VOG RP
Geachte heer/mevrouw,
Ter aanvullin o• mi'n vori•e bericht stuur ik u hierbi" de ontbrekende VOG RP voor de twee aanvragen door
Ik zou u erkentelijk zijn indien u de ontvangst hiervan zou kunnen bevestigen.
Met vriendelijke groet,

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschtitzte Informationen enthalten, die von der Offenlegung ausgenommen sind.
Es '<tinnen Geschaftsgeheimnisse oder andere Materialien enthalten sein, deren Verdffentlichung
'
und seinen
Tochterunternehmen, Schaden und Veelust verursachen kOnnten. Das unerlaubte Kopieren, sowie .ie un efugte Weitergabe dieser
Nachricht ist nicht gestattet. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtUmlich erhaiten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und ltischen Sie diese E-Mail.

Von: ""1~11.

Gesendet: Mittwoch, 5. August 2020 12:34
An: aanvraagwietteelt@rninvws.n1
Betreff: VOG RP
Geachte heer/mevrouw,
Vorige week heb ik namens
Het betreft een aanvraag voor een ocatie

twee vergunningaanvragen ingediend voor het wietex eriment.
en een aparte aanvraag voor een locatie

10.2.e, tenzij anders vermeld
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Bij deze aanvragen zat nog geen VOG RP voor de aanvragende entiteit. Inmiddels is deze onderweg, ik verneem
daarom graag op welke wijze u deze VOG RP wenst te ontvangen (bijvoorbeeld per email)?
Verder zou ik u erkentelijk zijn indien u kunt laten weten onder welk aanvraagnummers deze twee aanvragen bekend
staan, aangezien ik nog geen bevestiging hierover heb ontvangen per post (en de bevestigingsemails per abuis zijn
verwijderd).
Met vriendelijke groet,

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschiitzte Informationen enthalten, die von der Offenlegung ausgenommen sind.
Es kOnnen Geschgtsgeheimnisse oder andere Materialien enthalten sein, deren Verdffentlichung j t
und seinen
Tochterunternehmen, Schaden und Verlust verursachen kOnnten. Das unerlaubte Kopieren, sowie ie un efugte Weitergabe dieser
Nachricht ist nicht gestattet. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtmlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und lOschen Sie diese E-Mail.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 17

donderdag 6 augustus 2020 14:42
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aan aande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0052

en aanvullend de plattegrond van de teeltlocatie

Met vriendelijke groet,

Please consider the environment before printing this e-mail
Dit e-mailbericht is strikt vertrouwelijk en de inhoud is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging of
verspreiding zonder toestemming van10.2.g 1.is niet toegestaan. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht
aan de afzender te retourneren en het origineel inc usief bijlagen te vernietigen.

Op do 6 aug. 2020 om 14:26 schreef
Goedemiddag,
Hartelijk dank voor uw bericht, ik schrik er wel van dat er tijdens het uploaden iets niet goed gegaan is.
Wij hadden wel problemen met het uploaden met name de bijlagen bij deel 3 en 4. Zip bestanden werden
niet geaccepteerd en uiteindelijk hebben we de bijlagen tot 2 mb weten te verkleinen zodat deze alsnog
geupload konden worden.
Voor de volledigheid heb ik alle formulieren nog eens toegevoegd als ook de uitdraai van de bevestiging
dat wij alles hebben geupload op 27 juli (Bevestiging upload
1).
Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag. Graag ontvang ik een bevestiging dat alle documenten in goede
orde zijn ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Please consider the environment before printing this e-mail
Dit e-mailbericht is strikt vertrouwelijk en de inhoud is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging of
verspreiding zonder toestemming van Mie Le, is niet toegestaan. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht
aan de afzender te retourneren en het ónginee inc usief bijlagen te vernietigen.

Op do 6 aug. 2020 om 14:07 schreef <aanvraagwietteelt@minvws.nl>:
Geachte heer Wel
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
1
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Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0052, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in
de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

2
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 18

@live.nl>
donderdag 6 augustus 2020 20:00
aanvraagwietteelt
FW: RE: Financiering VWS-W2007-0023

Goedendag,

Zoals 4 aug al gemaild heeft de behandeling van de financiering vertraging opgelopen.
Hieronder de bevestiging dat
het in behandeling heeft.
Ik hoor graag van u of uitstel mogelijk is tot 4
mijn aanvraag heeft behandeld.
Met vriendelijke groet,

Verzonden vanaf mijn Sarnsuna Galaxv-smartphone.

Oorspronkeli"k bericht
Van:
Datum: 06-08-2020 15:19 (GMT+01:00)
Aan 4T:`1@live.nl>
.-: :. 'é3Onderwerp: RE: Financiering
Geachte heer :

Inmiddels heb ik uw aanvraag en documentatie binnen de sector Food en Agri neergelegd, echter in verband met de
vakantieperiode kan dit wat langer in beslag nemen.
Over een aantal weken zullen een van mijn collega's contact met u opnemen.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met groet,

Werkdagen: Dinsdag, Donderdag, Vrijdag
Vakantie: 28 augustus 2020 tot 24 september 2020

10.2.e, tenzij anders vermeld
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Telefoon:
E-mail:

Op dit e-mailbericht is een disclaimer van toepassing

Van:

@live.nl>

Verzonden: vn da 31 "uli 2020 16:06
Aan:
Onderwerp: FW: Financiering

Goedendag,

N.a.v. ons telefoon gesprek mail ik u hierbij de stukken. Kunt u een ontvangst bevestiging sturen?

Op de onderstaande mail en rappel heb ik helaas geen reactie gehad. Wellicht is de mail te groot.

Met vriendelijke groet,

Verzonden vanaf mijn Samsune. Galaso-smartphone.

2
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Oorspronkelijk bericht
Van:

live.nl>

Datum: 18-07-2020 15:36 (GMT+01:00)
Aan:
Onderwerp: Financiering

Goedendag,

graag zou ik met u in contact komen voor financiering van het experimet gesloten coffeshopketen. Een
experiment van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De stukken laten een zeer positieve businesscase zien. Het is ook een markt met veel winstmarge.
Alleen is financiering via een reguliere bank geen optie aangezien banken in hun beleid hebben geen drugs
en wapens te financieren.
Vandaar dat ik meteen aan102,-g denk.1
En kunnen het experiment mogelijk maken.

Ik hoor graag van u.
Groet,

3
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 19

@gmail.com>
vrijdag 7 augustus 2020 10:15
aanvraagwietteelt
VWS-W2007-0047.

Geachte M,
Dank voor uw mail van 3 augustus 1. met kenmerk VWS-W2007-0047. en uw aangetekend schrijven van
3 augustus 2020 met kenmerk
Op 5 augustus heb ik de door u gevraagde stukken in reply op uw mail in bijlage gestuurd.
Graag verneem ik van u een ontvangstbevestiging en of ik volledig genoeg ben geweest opdat u mijn
aanvraag in behandeling kunt nemen.
Hiervoor mijn dank,

Met vriendelijke groet,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 20

vrijdag 7 augustus 2020 13:27
aanvraa wietteelt
RE:
VWS-W2007-0164
Aanvullende instructies Topdesk.docx

Ja, ik heb die er in toegevoegd.
Ik heb in de instructies ook beschreven hoe je dat doet (zie bijlage).

Oorspronkelijk bericht
Van: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 12:52
Aan:
minvws.nl>
CC:
@minvws.nk
Onderwerp FW:
VWS-W20070164

@minvws.nl>

Hi
Had jij deze VOG al bij de aanvraag 10.2.g
kunnen voegen?
Hoe kunnen wij tijdens jouw afwezigheid deze toevoegingen in Topdesk hangen?
Grts.
Oorspronkelijk bericht
Van: r
1
11~Weilli
Verzonden: donderdag 30 juli 2020 12:31
Aan: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Onderwerp: 10.2.g
VWS-W2007-0164
Geachte heer, mevrouw,

"gr

Ik heb een aanvraag gedaan voor een vergunning om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen
(wietexperiment). Kvk nummer van mijn bedrijf is
en vestigingsnummer:
23J
y'
Bijgaand ontvang u het VOG verklaring. Deze zal ik ook per post naar u verzenden.
Met vriendelijke groet,

10.2.e tenzij anders vermeld
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Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbestreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald. Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing
bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan direct informeren? Wij verzoeken u in dit geval de e-mail te vernietigen en
de inhoud niet te gebruiken en/of onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan
bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.
Any liability is limited to the amount that will be remunerated in the respective case by the professional indemnity
insurance. This e-mail message is intended exclusively for the addressee. If the e-mail was sent to you by mistake,
would you please inform us immediately? In that case, we also request you to destroy the e-mail and to neither use
the contents or disclose them in any matter to third parties, because the message can contain confidential
information which may be protected by professional secrecy.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

Doc. 21

vrijdag 7 augustus 2020 14:41
aanvraagwietteelt
RE: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0104
Scan_20200807.png; Scan_20200807 (2).png; Scan_20200807 (3).png; Scan_
20200807 (4).png; Scan_20200807 (6).png; Scan_20200807 (5).png
Hoog

Geachte heer, mevrouw,
Graag verneem ik op welke wijze en naar welk adres de VOG mag worden verstuurd inzake mijn aanvraag voor een
vergunning, aanvraag VWS-W2007-0104. Een scan van de documenten stuur ik als bijlage mee met deze email.
Tevens verneem ik, indien de VOG per post verstuurd dient te worden, of de originele documenten verstuurd
moeten worden, of dat een kopie volstaat.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten,
beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze
informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl [mailto:aanvraagwietteelt@minvws.nl]
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 20:54
Aan
Onderwerp: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0104
VWS-W2007-0104

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
1
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als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
nodig verdelen over meerdere mails.

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie httos://www.rijksoverheid.nlionderweroen/experiment-gesloten-coffeeshooketen-wietexiDerimentivraag-enantwoord/verciunnino-aanvragen-teler-wietexoeriment

Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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aanvraagwietteelt
vriidaa 7 augustus 2020 15:56
FW: Indienen VOG VWS-W2007-0093
Bijlage_forml_completeVOG

.pdf

Van:
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 15:18
Aan: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Indienen VOG
Geachte heer, mevrouw,
Dank voor uw spoedige antwoord. In de bijlage treft u de complete VOG rechts ersoon, waar beide bestuurders zijn
beoordeeld. Deze dient als aanvulling bij de aanvragen namens
bij jullie bekend onder de volgende
ticketnunnmers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VWS-W2007-0087
VWS-W2007-0091
VWS-W2007-0093
VWS-W2007-0094
VWS-W2007-0095
VWS-W2007-0096
VWS-W2007-0098

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging.
Met vriendelijke groet,

Dit e-mailbericht bevat (vertrouwelijke) informatie, uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, neemt u
dan meteen contact op met 10.2.g
Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te
r
verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan.
is niet aansprakelijk voor
onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending en ontvangst van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, of de eventuele aanwezigheid van
virussen.

AlW

geeft om het milieu. Print deze e-mail alleen als het noodzakelijk is.

Van: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 14:10
Aan:

10.2.e, tenzij anders vermeld
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Onderwerp: RE: Indienen VOG
Urgentie: Hoog
Beste mevrouw
Ik verzoek u hierbij de stukken vanmiddag z.s.m. naar deze dienstpostbus te sturen:
aanvraaowietteelt@minvws.n1
o.v.v. de bij u bekende ticketnummers.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

Van:
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 13:51
Aan: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Onderwerp: Indienen VOG
Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben namens 0.
. op 28 juli jl. meerdere aanvragen ingediend in het kader van het experiment
gesloten coffeeshopketen. In dat kader hebben wij de volgende vraag.
Wij willen graag spoedig een stuk nasturen, namelijk een complete VOG rechtspersoon. Op welke wijze
kunnen wij dit doen?
Wij rekenen op uw spoedige beantwoording.
Met vriendelijke groet,

Dit e-mailbericht bevat (vertrouwelïke informatie uitsluitend estemd voor de .eadresseerde n). Indien u niet de geadresseerde bent, neemt u
dan meteen contact op met
. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te
verwijderen. Gebruik van deze in ormatie «oor anderen an de geadresseerde(n) is niet toegestaan.
is niet aansprakelijk voor
onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending en ontvangst van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, of de eventuele aanwezigheid van
virussen.
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Van:
Verzonden:

vrijdag 7 augustus 2020 17:34

Aan:

aanvraagwietteelt

Onderwerp:

RE: Ontvan stbevesti in

Bijlagen:

VOG RP

Urgentie:

Hoog

aanvraag vergunning VWS-W2007-0104

Geachte heer, mevrouw,
Graag verneem ik op welke wijze en naar welk adres de VOG mag worden verstuurd inzake mijn aanvraag voor een
vergunning, aanvraag VWS-W2007-0104. Een scan van het VOG document stuur ik als bijlage mee met deze email.
Tevens verneem ik, indien de VOG per post verstuurd dient te worden, of de originele documenten verstuurd
moeten worden, of dat een kopie volstaat.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten,
beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze
informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl [mailto:aanvraagwietteelt@minvws.nl]
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 20:54
Aan
Onderwerp: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0104
VWS-W2007-0104

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
1
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nodig verdelen over meerdere mails.

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie httos://www.rijksoverheid.nlionderwerpen/experiment-aesloten-coffeeshooketen-wietexperimentivraao-enantwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment

Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht
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Wileg~
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

zaterdag 8 augustus 2020 11:32
aanvraagwietteelt
Re: Ontvangstbevestigin aanvraa ver unning VWS-W2007-0139
Bijlage 03 - VOG

Goedendag,
Bijgaand ontvangt u alvast in vooruit de nog missende VOG voor '10.2.g
aanvraagnummer,1.

" met Justis

Mpt vriendelijke groet

On 28-7-2020 22:55:16, aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl> wrote:
VWS-W2007-0139
Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment
gesloten coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om
toegevoegde bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht.
U moet de bijlagen dan als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per
mail. U kunt de bestanden indien nodig verdelen over meerdere mails.
Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.
Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-enantwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment

Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht

1

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 25

maandag 10 augustus 2020 10:06
aanvraagwietteelt
VWS-W2007-0055

Geachte,
Wij ontvingen uw brief d.d. 5 augustus 2020 (kenmerk 1729444-208732-VGP), waarin u aangeeft dat er een bijlage
ontbreekt te weten, "VOG verleend voor het Experiment Gesloten Coffeeshopketen". Voordat wij reageren als reply,
of dat
ontvangen wij graag nog even uw bevestiging of het gaat om de VOG van de aanvrager
ook de VOG verklaringen van de bestuurders dienen te worden bijgevoegd.
Bij het indienen van de aanvraag hebben wij, zoals wij dit nog kunnen herinneren, wel de VOG
bijgevoegd als bijlage.
Maar goed, we mailen u nog even voor de zekerheid, om wel het correcte formulier naar u toe te mailen.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
met vriendelijke groeten,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 10 augustus 2020 10:13
aanvraagwietteelt
VOG toe te voegen bij aanvraag vergunning VWS-W2007-0142
Verklaring Omtrend het Gedrag .pdf

Beste Lezer,
Bijgaand treft u de VOG behorende bij de aanvraag met referentie: VWS-W2007-042.
Met vriendelijke groet,

Doc. 26

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 28

maandag 10 augustus 2020 10:16
aanvraagwietteelt
VOG toe te voegen bij aanvraag vergunning VWS-W2007-0138
Verklaring Omtrend het Gedrag .pdf

Beste Lezer,
Bijgaand treft u de VOG behorende bij de aanvraag met referentie: VWS-W2007-0138
Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 22:54
Aan:
1~11
Onderwerp: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0138
VWS-W2007-0138

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
nodig verdelen over meerdere mails.

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-enantwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment

1

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 10 augustus 2020 10:17
aanvraagwietteelt
VOG toe te voegen bij aanvraag vergunning VWS-W2007-0137
Verklaring Omtrend het Gedrag .pdf

Beste Lezer,
Bijgaand treft u de VOG behorende bij de aanvraag met referentie: VWS-W2007-0137
Met vriendelijke groet,

Doc. 29

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 10 augustus 2020 10:20
aanvraagwietteelt
VOG toe te voegen bij aanvraag vergunning VWS-W2007-0134
Verklaring Oortrend het Gedrag .pdf

Beste Lezer,
Bijgaand treft u de VOG behorende bij de aanvraag met referentie: VWS-W2007-0134
Met vriendelijke groet,

Doc. 30

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 10 augustus 2020 10:21a w
aanvraagwietteelt
VOG toe te voegen bij aanvraag vergunning VWS-W2007-0132
Verklaring Omtrend het Gedrag .pdf

Beste Lezer,
Bijgaand treft u de VOG behorende bij de aanvraag met referentie: VWS-W2007-0132
Met vriendelijke groet,

Doc. 31

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 32

maandag 10 augustus 2020 20:21
aanvraa wietteelt
@kpnmail.n1
Re: Nieuwe VOG 102.g
VWS-W2007-0124
2020-08-10 VOG 10.2.8

Geachte Medewerkers aanvraagloket wiettelers,

Gezien het einde van de twee weken hersteltermijn nadert en wij niet weten waar wij ons nieuwe VOG
kunnen indienen sturen wij bij deze het document toe. De nieuwe VOG voor
kunt u vinden
in de bijlage.
Graag ontvangen wij van u een bevesti in dat het document in goede orde is ontvangen en is toegevoegd
aan de vergunningsaanvraag van

Met vriendelijke groet,

Op 05-08-2020 09:31 schreef

Geachte Medewerkers aanvraagloket wiettelers,

In de huidige aanvraag van 10.2.g
. is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
ingediend op de rechtsvorm 10.2.g
. Wij maken gebruik van de twee weken
hersteltermijn voor het indienen van een nieuwe VOG op de B.V. en wij verwachten dit
document ieder moment te zullen ontvangen. Kunt u ons vertellen hoe wij deze nieuwe
versie van de VOG kunnen indienen?
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

2.g
Op 28-07-2020 22:10 schreef aanvraagwietteelt@minvws.nl:
VWS-W2007-0124

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 10 augustus 2020 16:37
aanvraagwietteelt
Update: aanvraag vergunning VWS-W2007-0070
Verklaring Omtrent het Gedrag - VOG rechtspersonen.pdf

Urgentie:

Hoog

Doc. 33

Geachte heer/mevrouw,
Vorige week heb ik ter aanvulling op mijn aanvraag de VOG RP verzonden naar het bovenstaande mailadres (zie
onderstaande email).
Aangezien er na de deadline van 28 juli 2020 voor het inleveren van alle plannen een termijn gesteld is van 14 dagen
om het nog ontbrekende document Verklaring Omtrent het Gedrag — Rechtspersonen in te leveren, heb ik hier
netjes gehoor aan gegeven. Echter heb ik tot op heden nog geen ontvangstbevestiging of reactie mogen ontvangen
dat het document in goede orde is ontvangen.
Graag zie ik een reactie uwerzijds tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 12:43
Aan: laanvraagwietteelt@minvws.n1' <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0070
Geachte heer/mevrouw,
Ter aanvulling op mijn aanvraag inzake het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, zend ik u hierbij conform
afspraak het document met de goedkeuring voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-RP).
Kunt u mij een bevestiging sturen als het document in goede orde is ontvangen?
Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 15:58
Aan:
Onderwerp: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0070
VWS-W2007-0070

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
nodig verdelen over meerdere mails.

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 33

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie httos://www.riiksoverheid.nlionderweroen/exoeriment-gesloten-coffeeshooketen-wietexoerimentivraag-enantwoord/verounnina-aanvracien-teler-wietexoeriment

Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht

2

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 34

dinsdag 11 augustus 2020 09:49
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aan aande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0057
VOG

Geachte,
N.a.v. uw brief d.d. 5 augustus j.l. (kenmerk 1729444-208732-VGP), ticket nummer VWS-W2007-0055 doen wij u
bijgaand de VOG toekomen.
Met vriendelijke groeten,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 35

dinsdag 11 augustus 2020 11:51
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0091
1
Formulier 1_def_(ondertekend -samengevoegd met machtiging.pdf; 2
Bila e form1 Uittreksel
pdf; 3
Bijlage_forml_Organigram
(incl. uittreksels).pdf Bib e form2 Platte rond teeltlocatie.pdf;
Formulier 2_aanvraag1_Teeltlocatie
(def).pdf;
Bijlage_form3_onderbouwing teeltervaring.pdf; Form3_teeltplan (def).pdf;
Bijlage_form4_Financiele format
.xls. Bib e form4 intentieverklaring.pdf;
Formulier 4_aanvraa 1 Bedrilsplan
(def)2.pdf. Form5
Aanvraagt
.pdf; Bijlage_form1_completeVOG RP
.pdf

Geachte heer, mevrouw,
Zie bijgaand de door u verzochte documenten. Mocht desondanks nog iets ontbreken, hoor ik het graag.
Graag ontvang ik een bevestiging dat alle opgevraagde stukken in goede orde zijn aangekomen.
Met vriendelijke groet,

Di, do, vr

Dit e-mailbericht bevat (vertrouweli ke informatie, uitsluitend bestemd voor de .eadresseerde n). Indien u niet de geadresseerde bent, neemt u
dan meteen contact op met 4W
,
Wijyerzgeken u in dat geval de e-mail te
verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan.
is niet aansprakelijk voor

no -i7v

onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending en ontvangst van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, of de eventuele aanwezigheid van
virussen.
geeft om het milieu. Print deze e-mail alleen als het noodzakelijk is.

Van: "aa nvraagwietteelt@m invws. nl" <aa nvraagwietteelt@ m invws. nl>
Datum: 7 augustus 2020 om 16:38:12 CEST
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0091
Beste mevrouw WEM,
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj
voor het Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0091., wij verzoeken u dringend om dit
nummer ook op te nemen in de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@outlook.com>
dinsdag 11 augustus 2020 12:03
aanvraa wietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunnin VWS-W2007-0061
VOG Aanvraa 10-8-20.pdf; intentieverklaring
.pdf; Plan
.pdf

Betreft: VWS-W2007-0061
Geachte heer

Doc. 36

aanvullende informatie

,

Bijgaand vindt u de aanvullende informatie betreffende de aanvraag;
De VOG's zijn opnieuw aangevraagd, nu ten behoeve van Experiment gesloten coffeeshopketen, en volgen zodra
deze binnen zijn.
In de Bijlage:
•
De intentieverklaring van de financier
•

Kopie aanvraag nieuwe VOG's ten behoeve van Experiment gesloten coffeeshopketen

Naast bovenstaande stuur ik u relevante informatie uit het bedrijfsplan van
financiering.
Heeft u nog vragen, dan hoor ik graag weer.

29

die betrekking heeft op de

Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 14:17
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0061
Geachte heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0061, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 37

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 11 augustus 2020 16:59
aanvraa wietteelt
■
Nagezonden VOG
VWS-W2007-0158
VOG
VWS-W2007-0158.pdf

Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand stuur ik u de VOG van
ten behoeve van onze aanvraag (VWS-W2007-0158) voor de
aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het experiment gesloten coffeeshopketen.
Ik verzoek u vriendelijk deze bij onze aanvraag te voegen.
Op voorhand dank.

Met vriendelijke groet,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 38

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 12 augustus 2020 20:49
aanvraa wietteelt
Toelichting productie edibles vergunningsaanvraag VWS-W2007-0124

Geachte Medewerkers aanvraagloket wiettelers,
(VWS-W2007-0124 is er in het aanvraa formulier deel 3,
In de vergunningsaanvraag van
vraag 3.1, beschreven dat bij de productie van edibles
. Volgens artikel 11 van de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen is het
niet toegestaan eindproducten te maken met stoffen die op lijst I van de Opiumwet zijn opgenomen, zoals
concentraten, extracten en destillaten.
Wij willen de aanpak voor de productiemethode voor edibles graag nader toelichten zodat het voor de
beoordelaars duidelijk is dat de productiemethode niet berust o.-de bereidin: van een THC extract in strijd
met de Opiumwet. 10.1.c, 10.2.g

Mocht deze bereidingswijze van edibles niet zijn toegestaan maak dit
dan alstublieft kenbaar, zodat we hierover samen tot een oplossing kunnen komen.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Op 28-07-2020 22:10 schreef aanvraagwietteelt@minvws.nl:
VWS-W2007-0124
Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen
om toegevoegde bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email
om verzocht. U moet de bijlagen dan als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal
25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien nodig verdelen over meerdere mails.

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 39

woensda 12 au ustus 2020 21:17
; aanvraagwietteelt
VOG
Ticketnummer: VWS-W2007-0035
20200812_VOGIM

Geachte heer/mevrouw,

Vanmiddag hebben we de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ontvangen voor
(ticketnummer VWS-W2007-0035).

Deze hoort bij aanvraag 35

Wij gaan ervan uit dat u al onze document heeft ontvangen. Voor de zekerheid versturen wij onze documentatie
(inclusief VOG) morgen aangetekend per post naar jullie. Mocht er nog iets missen vernemen wij dit graag.

Met Vriendelijke Groet / Kind Regards / mit freundlichen Grgen,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 40

donderdag 13 augustus 2020 00:04
aanvraagwietteelt
Fwd: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0150

Beste Heer, Mevrouw,
Naar aanleiding van onderstaande bevestigde ingediende aanvraag heb ik graag nog twee aanvullende vragen;

I. Het verkrijgen van de VOG heeft helaas langer op zich laten wachten. Is het mogelijk om de documentatie hiervoor als bijlage
in een aparte e-mail te versturen onder referentie: VWS-W2007-0150? Indien het enkel mogelijk is om de aanvraag compleet
opnieuw met aanvullende de VOG documentatie verneem ik hier graag bevestiging op.

2. Hoe worden de twee weken hersteltermijn voor het versturen van de VOG documentatie precies gerekend? Graag ontvang ik
hiervoor de uiterste datum.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

met vriendelijke groet, with best regards,

Oorspronkelijke bericht

Onderwerp: Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning VWS-W2007-0150
Datum:28-07-2020 23:36
Afzender:aanvraa wielteelt minvws.n1
Ontvanger.

VWS-W2007-0150
Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 40

Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
nodig verdelen over meerdere mails.

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-enantwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment

Let op; dit is een automatische gegenereerd bericht

2

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 41

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 13 augustus 2020 08:07
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0028
PastedGraphic-1.pdf; ATT00001.htnn; Gescand (gesleept).pdf; ATT00002.htm

Geachte Medewerkers aanvraag loket wiettelers,
Zoals in een eerdere mail door mij gestuurd was mijn VOG vertraagd.
In deze mail stuur ik een goed gekeurde VOG voor het wiet experiment.

i

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 42

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 13 augustus 2020 10:55
aanvraa wietteelt
VWS-W2007-0052 10.2.g

Goedemorgen,
Op donderdag 6 augustus ontving ik van u via mail (VWS-W2007-0052
) het verzoek
diverse documenten in het kader van de aanvraag aanwijzing tot teler binnen het Experiment gesloten
coffeeshopketen. Dit omdat er aan uw kant blijkbaar problemen waren ontstaan met de verwerking van de
door ons correct geploade documenten. Ik heb u de gevraagde documenten op donderdag 6 augustus.
Hierbij verzocht ik u mij te bevestigen of alle benodigde documenten in goede ontvangen zijn. Tot op heden
heb ik deze bevestiging niet ontvangen. Ik verzoek u vriendelijk dit per ommegaande te doen.
Met vriendelile roet

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 43

donderdag 13 augustus 2020 11:45
aanvraagwietteelt
Fwd: Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0057
VOG 1°.2.g

Geachte,
Onderstaand hebben wij op 11 augustus j.l. onze VOG verklaring naar u toe gemaild.
Kunt u ons bevestigen, dat u deze heeft ontvangen?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,

Oorspronkelijke bericht
Onderwerp: Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0057
Datum: 2020-08-11 09:48
Afzender:
Ontvanger: aanvraagwietteelt@minvws.nl
Geachte,
N.a.v. uw brief d.d. 5 augustus j.l. (kenmerk
bijgaand de VOG toekomen.
Met vriendelijke groeten,

), ticket nummer VWS-W2007-0055 doen wij u

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 44

donderdag 13 augustus 2020 15:04
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0046
VOG 0
versie2.pdf

Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen maandag hebben wij opnieuw de VOG aanvraag ingediend.
Onze aanvraag is inmiddels bij Justis bekend onder meldingsnummer,

_. ..r

Met vriendelijke groet,

From: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Sent: Friday, 7 August 2020 16:17
To:
Subject: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0046
Beste mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0046, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aa nvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 45

donderdag 13 augustus 2020 16:30
aanvraagwietteelt
VWS-W2007-0070
Verklaring Omtrent het Gedrag - VOG rechtspersonen.pdf

Geachte heer
Naar aanleiding van onderstaande correspondentie zend ik u bij deze het gevraagde document VOG-RP toe.
Ik had al reeds twee keer eerder via het mailadres: aanvraagwietteelt@minvws.nl het document aangeleverd met
als onderwerp het bovenstaande aanvraagnummer. Klaarblijkelijk is dit niet helemaal goed aangekomen.
Kunt u mij een bevestiging sturen als de mail binnen is gekomen en het document in goede orde is ontvangen?
Alvast dank hiervoor.
Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 16:17
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0070
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0070, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 46

@outlook.com>
donderdag 13 augustus 2020 19:37
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0051
BRP Ondertekend.pdf

Geachte heer, mevrouw
Reagerend op het verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing teler Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Bijgeleverd een uittreksel BRP.
Nog niet bijgeleverd Intentie verklaring financiën.
Gezien de terughoudendheid van de bancaire financiers te vinden op de webpagina rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/borgstelleing-mkb-kredieten heb ik inmiddels het rijtje bijna afgewerkt zonder resultaat.
In het rijtje niet bancaire financiers ben ik nu aan het grasduinen.
Gezien de tijd die me nog rest ben ik niet geheel gerust dat ik deze vraag nog positief kan beantwoorden.
Hopende dat ik ook na deze periode alsnog een eventuele intentie verklaring financiën kan sturen naar het team
medewerkers aanvraagloket wiettelers.
Gezien de complexiteit om hier betrouwbare financierders voor te vinden wend ik mij tot u met de vraag of u mij
een aanwijzing kan geven welke financierders ik nog zou kunnen benaderen.
Ik ben me terdege bewust dat dit niet de normale gang van zaken is , maar in principe bevind zich het hele
experiment buiten de norm van wat we normaal vinden wat er voor zorgt dat kredietverleners hun naam niet willen
binden aan een experiment gerelateerd aan drugs.
Hopende op een positieve reactie.
Met vriendelijke groeten,

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 14:22
Aan:
Poutlook.com
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0051
Geachte heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0051, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 47

donderdag 13 augustus 2020 21:18
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraagvergunning VWS-W2007-0036
VOG
.pdf; VOG
.pdf; investering
Bevestigingsdocument Aanvraag Uittreksel BRP.pdf; Formulier 1 blz 1van2.pdf;
Formulier 1 blz 2van2.pdf

Beste,
Toegevoegd in de bijlage de nog benodigde documenten.
Ook is een document toegevoegd met een intentieverklaring financiers.
Zelf heb ik nog een eigen vermogen van €
- om aan toe te voegen.
Ook is er een afspraak gemaakt voor een zakelijke lening, maar gedurende de vakantieperiode laat dit nog op zich
wachten.

Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Gr0sse, Best regards,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.n1
Verzonden: maandag 3 augustus 2020 16:13
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0036
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0036, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 48

vrijdag 14 augustus 2020 12:36
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraa ver. unning VWS-W2007-0092
Definitief - Financial Formats -

Geachte,
Voor zover ons bekend is deze wel geupload maar voor de volledigheid heb ik hierbij het document als
excel bijlage toegevoegd. Mocht u een ander format wensen dan verneem ik dit graag van u.

Kind regards,

On Thu, 13 Aug 2020 at 16:27, <aanvraagwietteelt@minvws.nl> wrote:
Beste heer/mevrouw

Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0092, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

1

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 49

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 14 augustus 2020 12:38
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraagvergunning VWS-W2007-0076
Definitief - Financial Formats -

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij het gevraagde document. Mocht u nog andere dingen missen verneem ik dit graag van u.

Met vriendelijke groet / With Kind regards,

On Fri, 7 Aug 2020 at 16:28, <aanvraagwietteelt minvws.nl> wrote:
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer
VWS-W2007-0076, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

1

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 50

vrijdag 14 augustus 2020 14:26
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083

Geachte heer / dame,
Dank voor uw bericht. Helaas heeft dit bericht ons ivm vakantieperiode met enige vertraging bereikt,
gezien wij een korte vakantie hebben gevierd in het buitenland.
Bij terugkomst, en het lezen van uw brief, hebben wij direct opnieuw de aanvraag VOG ingediend bij de
gemeente Baarn middels een spoed-procedure. Deze wordt nu zo snel mogelijk verwerkt en zal ons
hopelijk in de komende week toekomen.
Zodra wij deze hebben ontvangen zullen wij u per ommegaande dit document toesturen.
Is het mogelijk hierin enige coulance te verkrijgen van uw zijde zodat bij mogelijke vertraging hierin onze
aanvraag niet verloren gaat?
Gaarne uw bericht.
Met vriendelijke groet,
10.2.g

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 16:33
Aan
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0083, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 51

vrijdag 14 augustus 2020 15:56
aanvraagwietteelt
Re: Ontvan stbevesti ing aanvraag ver
VOG RP
..pdf; VOG NP

VWS-W2007-0150
.pdf; VOG

.pdf

Beste,

Naar aanleiding van onze aanvraag stuur ik hierbij namens
aanvullend de benodigde Verklaringen omtrent Goed
Gedrag (VOG). Deze stukken zijn bij de aanvraag niet toegevoegd gezien het feit deze pas reeds zijn ontvangen.
Indien hierover vragen zijn verneem ik deze uiteraard graag.

Vertrouwend uw hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet, with best regards,

aanvraagwietteelt@minvws.n1 schreef op 28-07-2020 23:36:
VWS-W2007-0150

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 7 2020 van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten
coffeeshopketen.
Omdat er een maximum van 25 MB aan bestanden in het webformulier toe te voegen is, kan het zijn dat wij moeten vragen om toegevoegde
bestanden nogmaals aan te leveren. Mocht deze actie nodig zijn, wordt u daar expliciet via een aparte email om verzocht. U moet de bijlagen dan
als respons op deze aparte email bijvoegen. Daarbij geldt dezelfde limiet van maximaal 25MB aan bijlagen per mail. U kunt de bestanden indien
nodig verdelen over meerdere mails.

Verdere correspondentie omtrent uw aanvraag verloopt per post.

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-enantwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment

1

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 52

@outlook.com>
vrijdag 14 augustus 2020 17:05
aanvraa wietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraa. ver. unning VWS-W2007-0061
sl-- --,
VOG
.pdf; VOG
.df; intentieverklaring
.pdf; Plan
.pdf

Betreft: VWS-W2007-0061
Geachte heer
In de bijlage treft u de VOG's ten behoeve van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen aan van de heer
ent
Eerder, 11 augustus 2020, stuurde ik de intentie verklaring van de financier en relevante informatie omtrent de
financiering.
Graag hoor ik of de aanvraag nu compleet is om in behandeling te worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 14:17
Aan:
@outlook.com
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0061
Geachte heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-VV2007-0061, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op.te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 53

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 17 augustus 2020 12:07
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aan aande uw aanvraa vergunning VWS-W2007-0083
Aanvraag VOG
.pdf

Geachte heer
In navolging van uw brief van 7 augustus (verzoek om aanvulling) en als aanvulling op
mijn eerdere mail graag aandacht voor het volgende.
In deze brief, waarin u verzoekt om een andere vermelding op een al aangevraagde,
verstrekte en ingediende VOG met als omschrijving 'Aanbestedin Rrksoverheid', heb ik
inmiddels met spoed via een machtiging door co-founder
een hernieuwde
aanvraag ingediend (zie bijlage). In uw brief wordt echter een termijn aangegeven van
maximaal 2 weken na dagtekening waarin de mogelijkheid wordt gegeven om het
betreffende document met andere omschrijving in te dienen. De verstrekkende instantie
van het betreffende document (Justis) geeft echter een termijn van 1-4 weken aan.
Mogen wij u verzoeken in ieder geval dezelfde termijn te hanteren als gevolg van het
feit dat wij afhankelijk zijn van deze door Justis gestelde termijn?
Gaarne uw bevestiging van correcte ontvangst van dit bericht, en uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Al•emeen Directeur

Van: aanvraagwietteelt@minvws.ni <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 16:33
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0083, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Doc. 54

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 17 augustus 2020 15:09
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0132

Geachte lezer,
Wij hebben het bericht ontvangen inzake verzoek om aanvullende informatie.
Het gaat in dit geval om ontbrekende bijlagen: "format begroting plus intentieverklaring financier(s) en/of
bewijs van voldoende eigen vermogen"
Mijn vraag is of de bovengenoemde ontbrekende bijlagen uberhaupt niet zijn ingediend of dat het uploaden
ten tijde van het indienen van de aanvraag niet goed verlopen is.
Tevens hebben wij inmiddels gereviseerde/ nader uitgewerkte werktekeningen en plattegronden behorende
bij "Deel 5, Locaties" Bestaat er een mogelijkheid deze ook in te dienen?
Het gaat hier om 5 verschillende locaties verbonden aan de aanvragen vergunningen:
VWS-W2007-0132
VWS-W2007-0134
VWS-W2007-0137
VWS-W2007-0138
VWS-W2007-0142

Met vriendelijke groet,

Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
1

Doc. 54

10.2.e, tenzij anders vermeld

Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0132, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

2

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 55

@hotmail.com>
maandag 17 augustus 2020 21:37
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0110
VOG.pdf

Geachte,
Zie in bijlage de VOG verklaring welke ook op 28-07 bij de aanvraag is meegestuurd
Deze VOG vérklaring is verstrekt door de gemeente nadat ik het VOG aanvraagformulier van de website
heb gedownload en ingevuld
Hier zijn verder geen vragen over gesteld door de gemeente
Is dit zo voldoende?
Het excelschema met de 3 ingevulde tabs volgt binnen de gevraagde termijn
Graag even een reactie
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:21
Aan:
@hotmail.comalW 9@hotmail.com>
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0110
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0110, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 56

dinsdag 18 augustus 2020 10:16
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aan aande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0075
.pdf; Verklaring Omtrent Gedrag
Brief

Geachte heer/mevrouw,
In de bijlage de ontbrekende documenten.
en
Er is voldoende solvabiliteit en rendeMent bij
welke garant kunnen staan voor de financiering van de

. Dit zijn bedrijven van de

Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl [mailto:aanvraagwietteelt@minvws.nl]
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 16:26
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0075
Beste heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0075, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 57

EIK
.~.-„,A1111111
dinsdag 18 augustus 2020 13:37
aanvraagwietteelt
Extra informatie voor ticketnummer VWS-W2007-0064

_0,44

2.2Ges rekskaart 2 compressed.pdfliaaarrekening_2017.pdf; Jaarrekening
2018
; 3.11Teeltervarin ondernemin s lan. d Parte 3.. elf- parte
5..pdf; Intentieverklaring

Beste heer mevrouw,

Ons bedrijf °
heeft op 27 juli een aanvraag ingediend voor het wietteelt experiment.
Wij hebben gisteren na terugkomst van onze vakantie een brief ontvangen waarin om extra informatie met
betrekking tot onze aanvraag gevraagd wordt.
In de brief staat ook vermeld dat wij dezelfde brief per email ontvangen zouden moeten hebben, maar deze
hebben wij helaas nooit ontvangen.
Aangezien in de brief staat dat wij de gevraagde informatie binnen twee weken naar het e
mailadres (vermeld op de brief) moeten sturen, stuur ik hierbij deze mail.
Onze aanvraag heeft het ticketnummer VWS-W2007-0064
In de bijlage vindt u:
- Het aanvraagformulier deel 2
- Bijlage voor 2.2 'de Gesprekskaart'
- Het aanvraagformulier deel 3
- Bijlage voor 3.11 'Teelt Ervaring en ondernemingsplan'
- Het aanvraagformulier deel 5
- Bijlage voor 4.8 intentieverklaring financierder en bewijs van eigen voldoende vermogen:
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
LOI van onze investeerder
Ik hoor graag of u bij deze alle gevraagde informatie ontvangen heeft.
En wens u een fijne dag.
Met vriendelijke groet,
Best regards,
Best regards,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensda 19 augustus 2020 11:08
~; aanvraa wietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0075

Dag M,
Naar welke bv kunnen wij onze factuur sturen?
BVD
Groeten

Dubbel met doc. 56

Doc. 58

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 59

woensdag 19 augustus 2020 17:06
aanvraagwietteelt;
vraag omtrent ticketnummer VWS-W2007-0064
Intentieverklaring
Parte 5..pdf; Jaarrekening 2018
Parte 3..pdf; 2.2Gesprekskaart (2)_compressed.pdf;
3.11Teeltervaring_ondernemingsplan.pdf

.pdf; parte 2..pdf;
jaarrekening_2017.pdf;

Goedendag,
Ik schrijf namens ons bedrijf 1
Wij hebben op 7 Augustus een brief ontvangen met de vraag of wij aanvullende informatie betreffende de
aanvraag voor het wietteelt experiment per mail voor 20 Augustus kunnen toesturen.
One E ticket nummer is VWS-W2007-0064 en mijn collega
informatie per mail toegestuurd.

heeft gisteren alle gevraagde

Tot op heden hebben wij geen ontvangstbevestiging gekregen en via deze mail zou ik willen vragen of jullie
alle documenten betreffende onze aanvraag voor het experiment ontvangen hebben en de aanvraag nu
compleet is.
in de bijlage stuur ik nogmaals alle gevraagde documenten.
Ik hoor graag van u
Best regards,

1111111111~

This message contains confidential and/or proprietary information which is intended for use of the addressees only. Should you receive this message by mistake, you are
kindly requested to inform the sender as soon as possible and to permanently delete it (paper or electronic format). Please also note that the unauthorised disclosure or use of
the message or its attachments implies the responsibility of the person doing such an improper use, according to applicable laws and regulations.
For information relating to treatment of personal data, please read our Privacy Policy

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 60

woensdag 19 augustus 2020 19:27
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraa • ver unning VWS-W2007-0104
Financiéle format overheid 28 7
; Scan_20200807 (2).png; Scan_
20200807 (3).png; Scan_20200807.png; 19082020.pdf

VWS-W2007-0104
Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand ontvangt u het gevraagde Excelbestand voor aanvraag nummer VWS-W2007-0104. Een kopie van uw
verzoek hiertoe van vandaag is tevens bijgesloten (19082020.pdf), alsmede de VOG welke apart door mij werd
nagezonden naar aanvraagwietteelt@minvws.nl maar waarvan ik vooralsnog geen ontvangstbevestiging mocht
ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten,
beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze
informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl [mailto:aanvraagwietteelt@minvws.nl]
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 16:49
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0104
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0104, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
1
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@outlook.com>

Van:

woensdag 19 augustus 2020 23:23

Verzonden:
Aan:

aanvraagwietteelt

Onderwerp:

RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0061

Bijlagen:

intentieverklaring

• intentieverklaring
pd f;V OG

.pdf• VOG
Bevestingingsmail VOG

‘2e

•

.PNG; intentieverklaring

Betreft: VWS-W2007-0061
Geachte heer
Aanvullend stuur ik u de intentieverklaring van de financiers.
En de VOG ten behoeve van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen.
Met vriendelijke groeten,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 14:17
Aan

@outlook.com

Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0061
Geachte heer
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0061, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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donderdag 20 augustus 2020 11:43
aanvraagwietteelt
Bericht aan•aande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0045
verzoek om aanvullende informatie. df• Aanvraa formulier+Deel+2
_Locatie(s)+voor+productie Page 1.pdf; VOG _
VOG+formulier+rechtspersonen complete.pdf

Geachte heer
Hartelijk dank voor uw email die wij ontvangen hebben van u van de 7e Augustus jl
Zie in de bijlagen
1. VOG Experiment Gesloten Coffeeshopketen
2. Kopie aanvraag VOG Experiment Gesloten Coffeeshopketen RP
afgeleverd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
3. Pagina 1 van onderdeel 2
Hoo achtend,

, Is persoonlijk
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:
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donderdag 20 augustus 2020 14:36
aanvraagwietteelt
URGENT: RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0091
1
Formulier 1_deUondertekend -samengevoegd met machtiging.pdf; 2
Bila e form1 Uittreksel
pdf; 3
Bijlage_forml_Organigram
(incl. uittreksels).pdf Bib e form2 Platte rond teeltlocatie.pdf;
Formulier 2_aanvraag1_Teeltlocatie
(def).pdf;
Bijlage_form3_onderbouwing teeltervaring.pdf; Form3_teeltplan (def).pdf;
Bijlage_form4_Financiele format
.xls. Bib e form4 Intentieverklaring.pdf;
Formulier 4 aanvraa 1 Bedrilsplan
(def)2 scif• Form5
Aanvraag1
.pdf; Bijlage_formi_completeVOG RP

Hoog

Geachte heer, mevrouw,
Aangezien de door u gestelde termijn bijna ten einde loopt, stuur ik u hierbij nogmaals de gevraagde stukken. Graag
ontvang ik z.s.m. een bevestiging dat alle opgevraagde stukken in goede orde zijn aangekomen.
Mocht onverhoopt toch nog iets ontbreken, verzoek ik u vriendelijk dit z.s.m. aan te geven en een nieuwe termijn te
stellen.
Met vriendelijke groet,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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donderdag 20 augustus 2020 15:29
aanvraagwietteelt
Fwd: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083
Aanvraag VOG 40.2.8 1"‘" 17082020.pdf

Geachte heer
In navolging op onze mail van 17 augustus graag aandacht voor het volgende.
Inmiddels meerdere malen contact gehad met Justis, waarbij door een van de medewerkers werd
aangegeven - op basis van een recente eerdere verstrekking van een VOG voor deze aanbesteding - geen
problemen te verwachten voor de verstrekking van dit document met andere omschrijving, maar dat Justis,
gezien alle doorgevoerde Corona maatregelen, nog wel enkele dagen nodig denkt te hebben voor de
verwerking van de aanvraag.
Als indicatie is komende dinsdag als afgifte-datum van het document aangegeven. Voor de feitelijke
distributie en bezorging van het document 'aan huis' wordt - afhankelijk van de drukte en uitwerking van
Corona maatregelen - nog tussen de 5 en 10 werkdagen extra aangegeven als tijdpad. Na overleg krijg ik de
optie om het document komende dinsdag (25 augustus) persoonlijk af te halen bij het Ministerie, hetgeen
voor ons dus de vroegst en eerst mogelijke optie is het document aan u te kunnen verstrekken.
Gaarne uw bevestiging van correcte ontvangst van dit bericht en uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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donderdag20 augustus 2020 12:32
FW: covog

Met vriendelijke groet,

Please consider the environment before printing this email.

Van: Frontdesk JUSTIS - JUSTIS
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 12:30
Aan:
Onderwerp: covog 10.2.g
Geachte heer
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vandaag bevestig ik dat uw VOG Rechtspersonen op 17 augustus jl. is
afgegeven en uiterlijk op 18 augustus 2020 is verzonden naar het adres:

De VOG Rechtspersonen met het aanvraagnummer 1
0
Aij
coffeeshopketen.
U ontvangt uw verklaring uiterlijk binnen zeven werkdagen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

is ten behoeve van het experiment gesloten

Doc. 65

10.2.e, tenzij anders vermeld
Klantadviseur Klantcontactcentrum

Dienst Justis
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening Contactgegevens van de dienst Justis:
088 - 998 22 00: VOG, Naamswijziging en Gratie
088 - 998 22 88: WPBR, WWM, BOA en Garantstellingsregeling Curatoren Telefonisch bereikbaar op werkdagen van
9.00 tot 17.00 Met behulp van het contactformulier kunt u een algemene vraag stellen over onze producten,
statusinformatie opvragen, of een klacht indienen.
T:
Contactformulier: www.justis.nl/contact
www.iustis.nr
Justis De screeningsautoriteit

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry of Justice and Security
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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donderdag 20 augustus 2020 19:39
aanvraagwietteelt
VWS-W2007-0069
VOG J.
.pdf

Geachte heer mevrouw,
Bijgaand doe ik u ten behoeve van de aanvraag van
toekomen.

kenmerk VWS-W2007-0069) de VOG

Graag ontvang ik bevestiging van ontvangst/
Met vriendelijke groet,

Van: aanvraagwietteelt <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 15:34
Aan: ..„~fflerr 111111
Onderwerp: Brief aanvullende informatie aanvraag aanwijzing teler
Geachte heer EWA,
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of
hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0069, wij verzoeken u dringend
om dit nummer ook op te nemen in de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief is ook per post verzonden, maar retour afzender gekomen.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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vrijdag 21 augustus 2020 15:27
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0080 / kenmerk
/ aanvullende gegevens
Aanvraagformulier+Deel+3_Teeltplan nieuw.pdf; Aanvraagformulier+Deel+2
Locatie(s1111.pdf; Aanvraagformulier+Deel+5 Beveiligingsplan nieuw.pdf;

Bijlagen:

Aanvraagformulier+ Deel +4_Bedrijfsplan1

.pdf; 0120_001.pdf

Leeuwarden, 21 augustus 2020
Betreft:
Onze ref.:
Uw ref.:

Verstekken aanvullende gegevens aanvraag
VWS-W2007-0080

Geachte heer, mevrouw,
Bij brief van 7 augustus 2020 heeft u mij om nadere informatie verzocht met betrekking tot de door ons
ingediende aanvraag om in aanmerking te komen voor een vergunning voor wietteelt. Deze gevraagde nadere
informatie betreft de VOG, een intentieverklaring financiers en ontbrekende gegevens op aanvraagformulieren
deel II, deel III en deel IV.
De gevraagde stukken
Bij deze treft u de aanvraagformulieren deel II, deel III, deel IV en deel V aan, op de juiste wijze ingevuld.
Deel V zit er ook bij, nu eenmaal onze mening de invulling wellicht ook niet juist was. Ik stuur u de volledige
delen toe, omdat het voor ons niet mogelijk was slechts 1 pagina te selecteren.
Voorts treft u de VOG aan van de heer
dat er geen bezwaren zijn gebleken tegen de heer
in de VOG wordt genoemd.

, gedateerd op 29 juli 2020. U kunt hieruit opmaken
voor het specifieke doel, hetgeen ook uitdrukkelijk

Intentieverklaring financiers: uitstelverzoek 14 dagen
Het enige dat ik u op dit moment nog niet kan overleggen, is een intentieverklaring van financiers. Wij
verzoeken u 14 dagen extra om deze intentieverklaring toe te zenden, hetgeen ik in het onderstaande nader zal
beargumenteren.
Tijdspanne aanvraag

Op voorhand waren wij niet bekend met allen vereisten van de aanvraag, nu eenmaal deze niet eerder waren
gepubliceerd. Vanzelfsprekend hebben wij het nodige voorwerk gedaan, maar er waren 28 dagen om de
aanvraag te completeren, alsmede een definitieve calculatie te maken van de kosten van het project dat wij
beogen.
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De investeringskosten zijn natuurlijk aanzienlijk voor een onderneming zoals deze, afgerond op ruim
Wij hebben diverse acties ondernomen om deze financiering te verkrijgen, maar binnen de tijdspanne
van 28 dagen plus de afgelopen 14 dagen is dit te kort gebleken. Voor de goede orde: in eerdere
berichtgevingen van het Ministerie is ook niet kenbaar gemaakt dat bij de aanvraag voor een vergunning reeds
een intentieverklaring gevoegd moest worden. Vandaar dat wij nogmaals om een termijn van 14 dagen
verzoeken om deze verklaring af te geven.
Wijze financiering

Gelet op mijn professie sta ik in contact met vele grootbanken in Nederland. Het probleem dat, zich voordoet,
is dat een bank altijd een zekerheidspositie wenst te verkrijgen voor de door haar te verstrekken financiering.
Gelet op het feit dat wij de
, is het niet mogelijk om dit onroerend goed als zekerheid te
geven voor een bank.
Vervolgens zijn er twee resterende zekerheden: de activa alsmede de debiteuren. De bank heeft een debiteur
zijnde een koffieshop als onvoldoende aangeduid. Hiertoe heeft zij niet direct de redenatie gegeven, maar
klaarblijkelijk heeft de financieringswereld niet veel vertrouwen in ondernemers als koffieshophouders.
Met betrekking tot de activa is een lang debat geweest. Het punt vormt namelijk, dat de activa geen
zekerheidsrecht kan vormen, omdat de activa bij een openbare verkoop niet verkocht mag worden. Immers de
installatie van een wietkwekerij buiten dit lopende project, is niet legaal. Dit brengt vervolgens met zich mee,
dat de zekerheidspositie van de bank dermate beperkt is, dat een financiering door hen — ook niet gedeeltelijk
— niet verstrekt wordt.
Particulieren financiers

Op dit moment zijn wij in gesprek met een drietal Informal Investors om deel te nemen aan dit project. Deze
verlangen van ons nog nadere informatie, verwacht wordt dat wij binnen 14 dagen meer zekerheid of deze een
intentieverklaring wensen af te geven. Ik hoop dat u begrijpt bij een financiering van ruim
dat één
en ander niet binnen 28 dagen in zijn geheel geregeld is.

Ons voorstel

2
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Ons primaire voorstel is dan ook ons een termijn van 14 dagen te vergunnen om met nadere informatie met
betrekking tot de financiering te verstrekken.
Ons secundaire voorstel is, om wellicht de aanvraag wel in behandeling te nemen, en een eventuele vergunning
voorwaardelijk aan ons te verlenen, met dien verstande dat binnen een termijn van 4 maanden financiering
verkregen moet worden. Wij hebben reeds contact met diverse
, welke aangeven dat
deze termijn ongeveer benodigd is om via
de financiering te verkrijgen.
Daarnaast geef ik u aan, dat alle vier de
erg enthousiast zijn over het project, en de
wijze van financiering. De verwachting is dan ook dat de mogelijke
r succesvol zal zijn, en dat
de gehele financiering verkregen zal kunnen worden.
Samenvattend
Kort en goed: de gevraagde stukken zijn thans naar u toegezonden, behoudens een toezegging van financiering.
Wij hopen, mede gelet op de thans door ons gepleegde inspanningen, dat u ons deze termijn van 14 dagen
verleend, althans de mogelijkheid van het alternatief tot een voorwaardelijke vergunning.
Mocht u nadere informatie van mij willen ontvangen dan kan dat altijd en u kunt mij ook bellen op

Vertrouwende u naar behoren te hebben bericht,
Hoogachtend,

3
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Bij voorkeur mij bellen op
Krijg je geen contact of bel ik je niet direct terug ?
Stuur ajb een WhatsApp en ik reageer direct
bij de eerste mogelijkheid. Dank.

Van: aanvraagwietteelt@minvws.ni <aanvraagwietteelt@minvws.ni>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 16:14
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0080
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0080, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

4
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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maandag 24 augustus 2020 11:13
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083

Geachte heer
In navolging op eerdere berichten, hierbij nog het volgende:
Vanochtend begrepen wij van Justis dat de VOG inmiddels is afgegeven en positief is beoordeeld.
Het document is naar ons onderweg via PostNL en zal zodra wij deze hebben ontvangen gescand worden
en u digitaal worden toegestuurd.
Graag ontvang ik van u bericht dat wij hiermee alsnog voldoen aan de benodigde documentatie zodra u
deze heeft ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Algemeen Directeur
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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maandag 24 augustus 2020 11:30
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0084
VOG. df. Aanvraa formulier+Deel+2_Locatie%28s%29+voor+productie.pdf; De
verz.om aanv.info.pdf

Geachte heer
Dank voor uw bericht. In navolging op uw vragen kan u als volgt antwoorden:
) is inderdaad de contactpersoon voor deze vergunningaanvraag
- Onderstaande (
- Bijgaand de nieuw aangevraagde VOG voor het Experiment Gesloten Coffeeshopketen
- Deel 2: Zoals beschreven in het aanvraagformulier deel 2 (volledigheidshalve als bijlage) hebben wij
meerdere potentiële locaties tot onze beschikking. Het lastige aan dit onderdeel is dat wij niks concreets
kunnen overeenkomen totdat de vergunning verleend is en om die reden willen de verhuurders graag
discreet blijven. Daarnaast wensen wi in overle met de betrokken Ministeriesgezamenlijk te bekilen
welke locatie het meest geschikt is,

Mocht u nog verdere vragen hebben dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor degene voor wie dit
bericht is bedoeld. Het bericht kan gegevens met betrekking tot een derde bevatten. Is de ontvanger van dit bericht niet degene voor wie dit bericht is
bedoeld, noch degene die bevoegd is dit bericht namens laatstgenoemde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van
de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld is
onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed
personally to, and thus solely meant for the person this message is intended for. The message may contain information regarding a third party. A recipient
who is neither the person this message is intended for, nor a person empowered to receive this message on behalf of the letter, is kindly requested to
immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the person this
message is intended for is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Op ma 17 aug. 2020 om 09:54 schreef <aanvraagwietteelt@minvws.n1>:
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0084, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 24 augustus 2020 15:46
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0114
- Bib e 11 - Be rotin ex loitatierekening en
liquiditeitsbegroting.xlsx;
-. Bijlage 11 Begroting, exploitatierekening en liquiditeitsbegroting (1).xlsx

Geachte heer, mevrouw,
In de bijlage ontvangt u de ontbrekende Bijlage 11 begroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting van de
twee locaties Mill...11111) waarP
een vergunningsaanvraag voor heeft ingediend voor
het gesloten coffeeshop experiment.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl [mailto:aanvraagwietteelt@minvws.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:25
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0114
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0114, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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maandag 24 augustus 2020 16:02
aanvraagwietteelt
FW: Bericht aan aande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0046
FW: covog
■

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van onderstaande mail en bijlage wil ik graag informeren naar de status van onze aanvraag.
Zoals in de bijlage vermeld kan de ontvangst van de VOG 7 werkdagen op zich laten wachten en hebben wij deze tot
op heden nog niet ontvangen.
We zijn benieuwd of onze aanvraag, met de specifieke VOG bevestiging in bijgesloten mail, in het proces verder
wordt opgenomen.
Met vriendelijke groet,

Please consider the environment before printing this email.

From: Office
Sent: Thursday, 20 August 2020 17:15
To: Iaanvraagwietteelt@minvws.a <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Cc:
Subject: RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0046
Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw schrijven hebben wij opnieuw een VOG aanvraag ingediend. Een kopie van deze aanvraag
heb ik op 13-8-2020 ter informatie naar u verzonden.
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De correcte VOG is op 17-8-2020 afgegeven en vervolgens per post naar ons verzonden. De bevestiging die wij
hiervan per mail hebben ontvangen ontvangt u hierbij als bijlage.
Wij verwachten morgen de VOG te ontvangen zodat wij deze naar u kunnen mailen.
Met vriendelijke groet,

Please consider the environment before printing this email.

From: aanyraagwietteelt@minvws.n1<aanyraagwietteelt@minvws.nl>
Sent: Friday, 7 August 2020 16:17
To: I, gAl
Subject: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0046
Beste mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0046, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
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maandag 24 augustus 2020 18:01
aanvraadwietteelt
Re: Bericht aan aande uw aanvraa vergunning VWS-W2007-0148
.pdf; ATT00001.htm

Geachte heer
Dank voor uw email waarin u ons attent maakt op de ontbrekende informatie bij onze aanmelding.
Mbt VOG:
Wij waren in de veronderstelling dat de VOG die we eerder dit jaar voor de Tender voor medicinale cannabis hadden
gebruikt voldoende zou zijn.
We hebben inmiddels een nieuwe VOG aangevraagd, specifiek voor 'het experiment gesloten coffeeshopketen'.
Deze VOG verwachten we in de loop van volgende week naar u door te kunnen mailen.
Mbt intentieverklaring financiers:
In de bijlage treft u een garantstelling van onze meerderheidsaandeelhouder,

We gaan ervan uit dat deze garantstelling voldoende is. Mocht dat niet het geval zijn dan horen we graag iets
specifieker wat er ontbreekt zodat we dat kunnen toevoegen.
Hoogachtend,

Directeur

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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maandag 24 augustus 2020 21:19
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0120

Goedenavond meneer, mevrouw,
We zijn druk bezig met de gevraagde informatie.
Twee vragen waarop we even geen antwoord kunnen vinden:
•
VOG — gaat dit om de VOG's van de maten of een VOG rechtspersoon?
•
BRP — wilt u de standaard BRP of een specifieke? Er zijn namelijk meerdere keuzes?
We horen graag.
Groeten namens I

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl [mailto:aanvraagwietteelt@minvws.nl]
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 16:42
Aan a§ - ,`
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0120
Beste heer/mevrouw 1 1;
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0120, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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dinsdag 25 augustus 2020 11:16
aanvraagwietteelt
Fwd: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0045
verzoek om aanvullende informatie.pdf; Aanvraaciformulier+Deel+2
_Locatie(s)+voor+productie Page 1.pdf; VOG
Orig.pdf;
VOG+formulier+rechtspersonen complete.pdf

Geachte heer

Wij hebben zojuist naar uw afdeling gebeld om te vragen of de email van 20 Augustus jl. in goede orde was
ontvangen. Zij konden ons dat niet vertellen. Via deze weg sturen wij nogmaals de ontbrekende gegevens en
hopen van uw zijde of uw een ontvangstbevestiging kunt sturen naar mijn mail.
Met vriendelijke groet,

of voor verdere vragen kunt u mij altijd bellen op nummer:
Forwarded messa • e
Van:
Date: do 20 aug. 2020 11:43
Subject: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0045:
Geachte heer
Hartelijk dank voor uw email die wij ontvangen hebben van u van de 7e Augustus jl
Zie in de bijlagen
1. VOG Experiment Gesloten Coffeeshopketen
2. Kopie aanvraag VOG Experiment Gesloten Coffeeshopketen RP
afgeleverd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
3. Pagina 1 van onderdeel 2
Hoo achtend,

, Is persoonlijk

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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dinsdag 25 augustus 2020 13:32
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0145

Dear Mister/Miss,
Thank you for your message. Please note that I am out of the office until August 25th, 2020.
I will only sporadically access my mailbox.
If you require urgent assistance, please contact
return.

e

, otherwise I will contact you upon my

Kind re ards,

Op 19 aug. 2020, om 16:50 heeft aanvraagwietteelt@minvws.n1 het volgende geschreven:
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep
en/of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0145, wij
verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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dinsdag 25 augustus 2020 15:55
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083

Geachte heer
Vanochtend bleek geen afschrift VOG te zijn bezorgd. Het document is afgelopen maandag afgegeven met
positieve beoordeling, echter wachten wij op het verkrijgen van de fysieke kopie hiervan. Het
aanvraagnummer zal ik met u delen zodat er gecontroleerd kan worden dat dit inderdaad het geval is:

Wij hebben bij Justis eerder aangegeven het document, zodra beschikbaar, graag op te komen halen,
mede gezien de tijdsdruk, echter de afdeling heeft besloten om bij vrijgifte van het VOG-document dit ons
direct via PostNL toe te sturen. Dit tegen onze wens en niet bespoedigend voor de verwerking van dit
dossier.
Helaas kunnen wij het document daarom nu niet meer vandaag ophalen en moeten wij wachten op de
bezorgservice van PostNL.
Ondanks onze uiterste inspanningen omtrent dit dossier is hiermee geen bespoediging opgetreden om aan
uw gestelde termijn te kunnen voldoen, ondanks het op tijd verkrijgen van de positieve beoordeling. Zodra
wij het document of een digitale kopie hiervan via Justis verkrijgen zullen wij dit u zoals eerder ook
aangegeven direct toesturen.
Tenslotte, ondanks onze eerdere vraag om bevestiging van uw zijde van het lezen van onze communicatie
hebben wij hierover nog geen bericht mogen krijgen.
Zou u alsnog zo spoedig mogelijk bericht hiervan kunnen geven alsmede uw reactie?
Dank bij voorbaat voor uw aandacht hiervoor.
Met vriendelijke groet,

Algemeen Directeur

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 25 augustus 2020 15:58
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aan•aande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083
17082020.pdf
VOG aanvraag

Geachte heer
Voor de volledigheid nog even de kopie van onze aanvraag VOG.
Met vriendelijke groet,

Algemeen Directeur

e.
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10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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@gmail.com>
dinsdag 25 augustus 2020 18:17
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0116
dagtekening.png; 3.3 teeltplan exp jaar.docx; 3.4 teeltplan
.docx; 3.6 teeltplan
jarenplan.docx; inleiding.docx

MI"
VWS-W2007-0116

Geachte dames/heren
Hierbij onze aanvullende bijlagen waarom was gevraagd. Blijkbaar waren deze bijlagen niet doorgekomen
bij de aanvraag op 28 juli jl.
Aangezien er bij het indienen geen ruimte was om onze inleiding up te loaden, sturen wij deze alsnog mee
als bijlage.

Van onderdeel 1; de dagtekening en handtekeningen van de aanvragers
Van deel 3; 3.3,
3,4
3.6
Ervan uitgaande voldaan te hebben aan uw vragen, verblijven wij
Met vriendeli'ke :roeten,

Op wo 19 aug. 2020 om 16:46 schreef <aanvraagwietteelt@minvws.n1>:
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0116, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

@live.ni>
dinsdag 25 augustus 2020 21:11
aanvraagwietteelt
Re: FW: RE: Financiering VWS-W2007-0023

Goedendag,
Helaas heb iknog geen reactie mogen ontvangen op mijn verzoek tot uitstel.
Heb ik wellicht een bericht gemist?
Ik hoor graag van u
Met vriendelijke groet,

V"c rz0n(1en

1,u.-1:31)1
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10.2.e, tenzij anders vermeld
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Van:
Verzonden:

dinsdag 25 augustus 2020 21:42

Aan:

aanvraagwietteelt

Onderwerp:

Aanleveren aanvullende informatie aanvraag aanwijzing teler Experiment gesloten
coffeesho. keten VWS-W2007-0138

Bijlagen:

Afschrift

0.2.g
aangifte VPB 2018
.2 .g
pdf; Locatie
formats- 28 07 2020

2.g

1 . 25 Auq.pdf; Verklaring acountant

*elf;

.pdf; Organogram
Financi ale
-rxIsx;LOcáiie 10.2.g

Financi ále formats- 28 07 2020

10.2.g f

.xlsx; Locatie

Financi ále
xlsx.xlsx; Locatie 1 °2
Financi ále formats- 28 07 2020
Financi ále formats- 28 07

Geachte heer
In antwoord als reply op uw bericht van 17 augustus 2020 stuur ik u bij deze de gevraagde stukken.
•

Format begroting;

•

Bewijs van voldoende eigen vermogen +organogram behorende bij Verklaring accountant;

Overigens hebben wij vijf aanvragen ingediend voor vijf verschillende locaties, echter kan ik uit het
aanvraagnummer niet opmaken op welke locatie deze betrekking heeft.
Aangezien de financiële formats elk zijn toegespitst op een specifieke locatie heb ik nu voor de zekerheid alle vijf de
financiële formats van alle vijf de aanvragen bijgevoegd waarbij het voor ons in elk geval niet duidelijk bij welk
aanvraag nummer deze behoren.
Locaties:

Het betreft de volgende vijf aanvraagnummers:
VWS-W2007-0132
VWS-W2007-0134
VWS-W2007-0137
VWS-W2007-0138
VWS-W2007-0142

Met vriendelijke groet,

10.2.e, tenzij anders vermeld
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Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 10:04
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0138
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0138, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraag loket wiettelers

2

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 85

woensdag 26 augustus 2020 15:31
aanvraagwietteelt;
Re: vraag omtrent ticketnummer VWS-W2007-0064 1°.2.g

Goedendag,
Ik heb u een week geleden een mail gestuurd met de vraag of u alle informatie met betrekking tot
ticketnummer VWS-W2007-0064 in goede order ontvangen heeft.
IK heb tot op heden geen reactie ontvangen en wil u bij deze nogmaals vragen of u alles ontvangen heeft.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Best regards,
Commercia Director
NL +31

This message contains confidential and/or proprietary information which is intended for use of the addressees only. Should you receive this message by mistake, you are
kindly requested to inforit the sender as soon as possible and to permanently delete it (paper or electronic format). Please allo note that the unauthorised disclosure or use of
the message or its attachments implies the responsibility of the person doing such an improper use, according to applicable laws and regulations.
For information relating to treatment of personal data, please read our Privacy Policy
All safe contracts executed by
website at the following web a ress

shall be governed by the General Conditions of Sale o

available and downloadable on 7

internet

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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woensdag 26 augustus 2020 22:38
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aan aande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0082
verz.om aav.info.pdf; 1.0 Aanvraagformulier scan signed
+Deel+1_0nderneming+en+contactpersoon.•df; Verklaring Omtrent het Gedrag
22-07-2020
pdf; 1.3 Organogram
.pdf; 2.0 Aanvraagformulier+Deel+2
_Locatie(s)+voor+productie.pdf; 2.1 Plattegrond-Locatie-La -out df; 3.0
Aanvraagformulier+Deel+3_Teeltplan.pdf; 3.1 Curriculum Vitae
ENG.
• 4.3 CV_
PDF. • df. 3.2 B. Licentie v20200330. • df• Certificate
pdf; 4.4 CV
r.pdf• 4.5 CV
.pdf; 4.1 CV
En lish. df; 4.2
ENG. PDF.pdf; 4.6 CV
•df• 4.8 RC overeenkomst
.pdf; 4.9 KvK
_2020.pdf; 4.7.2 Functies lijst
df 4.7.1 Organogram
_2020.pdf; 5.0 Aanvraagformulier+Deel+5_Beveiligingsplan.pdf;
5.1 Beveiliging instructies.pdf; 4.0 Aanvraagformulier+Deel+4_Bedriifsdf;
Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1 0.2.g
.pdf;
NL441NGB0009484664 25-08-2020_25-08-2020.pdf; IntentieovereenkoMst
.pdf
Financering

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw brief van 12 augustus 2020 met verzoek om aanvullende stukken aan te leveren stuur ik
hierbij de volgende stukken:
-

VOG;
Intentieverklaring financier en bewijs van voldoende eigen vermogen (Notulen Alg. Vergadering 10.2.g
+ Intentieverklaring + PM rekeningafschrift)

Daarnaast zend ik vooralsnog het compleet dossier, gezien de feit dat in verband met grootte van de documenten
(zoals vermeld in de ontvangstbevestiging bij het indienen van de stukken) mogelijk niet volledig aangekomen zijn.
Mocht er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet 1 Best regards 1 Mit freundlichem Gruf3
Med venlig hilsen 1 Saludos Cordiales 1 C yna)Kermem,

Mobile phone : +31

10.2.e, tenzij anders vermeld
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Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 15:58
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0082
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0082, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

2

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 87

woensdag 26 augustus 2020 22:40
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0082

Geachte heer/mevrouw,
In aanvulling van mijn voorafgaand bericht deel ik u mee dat de stukken zijn tevens vandaag per post aan u zijn
verzonden.

Met vriendelijke groet 1 Best regards 1 Mit freundlichem Gruf3
Med venlig hilsen 1 Saludos Cordiales 1 C yea*eimem,

Mobile phone :

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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donderdag 27 augustus 2020 08:06
aanvraagwietteelt
ticketnummer VWS-W2007-0055 referentie

Geachte heer Wijnkers,

graag benaderen wij u naar aanleiding van uw schrijven
d.d. 5 augustus 2020, waarin
u onder meer verzocht heeft voor het toesturen van het vereiste VOG. Hierop is deze u 11 augustus
jongstleden toegestuurd.
Uit naam van het
team, wil ik u graag vragen of de aanvraag naar alle wensen en eisen ingevuld en
aangeleverd is. Die bevestiging zou het hele team het benodigde vertrouwen geven om de periode tot aan de
mogelijke toekenning, gerustgesteld te doorstaan. Het zou immers onnodig zonde zijn om na bijna 3 jaar
bezig te zijn geweest met dit project, door een administratieve fout buiten de boot te vallen.
Sinds ongeveer een jaar ben ik zelf bij het project betrokken, enerzijds als consultant en anderzijds om in de
toekomst te participeren. En ik bespeur duidelijk die onrust binnen het team over de volledigheid van de
indiening van de aanvraag, welke ik graag samen met u weg zou willen nemen.
Ik hoop op uw begrip en medewerking hierin. En wens u veel succes met de selectieprocedure.
Met vriendelijke groeten,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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111.11~1111
donderdag 27 augustus 2020 15:40
aanvraagwietteelt
Urgente vraag,omtrent ticketnummer VWS-W2007-0064

Goedendag
Ons bedrijf
(wietexperiment).

heeft op 27 juli de aanvraag ingediend voor het experiment gesloten coffeeshopketen

Wij hebben van jullie begin Augustus een brief ontvangen met de vraag om extra informatie per mail door
te geven onder vermelding van ticketnummer VWS-W2007-0064
Op 18 Augustus heeft mijn collega
alle gevraagde stukken opgestuurd. Helaas hebben we tot
op heden geen enkele communicatie ontvangen van jullie kant met de melding dat jullie alle stukken in
goede orde ontvangen hebben.
Ik heb meerdere malen telefonisch contact met jullie gezocht en meerdere mails gestuurd maar tot op heden.
heb ik geen enkele reactie ontvangen.
Zouden jullie ons aub kunnen beantwoorden zodat we zeker zijn dat jullie alles ontvangen hebben.
Alvast bedankt voor jullie respons.
Best regards,

Commercial Director
NL'IIIMM
10.2.
11•1

This message contains confidential and/or proprietary information which is intended for use of the addressees only. Should you receive this message by mistake, you are
kindly requested to inform the sender as soon as possible and to permanently delete it (paper or electronic format). Please also note that the unauthorised disclosure or use of
the message or its attachments implies the responsibility of the person doing such an improper use, according to applicable laws and regulations.
For information relating to treatment of personal data, please read our Privacy Policy
All sale contraets executed by11:12:shall
be k nediillá
b the Ger
dit~. available and downloadable on
ni
website at the following web addres1 . ma ii

internet

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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donderdag 27 augustus 2020 19:20
aanvraagwietteelt
aanvraag VWS-W2007-0104 - RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning
VWS-W2007-0104
overzicht alternatieve locaties.xlsx

aanvraag VWS-W2007-0104
Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand ontvangt u met betrekking tot onze aanvraag nummer VWS-W2007-0104, ter aanvulling, in een separaat
Excelbestand, onze reserve teeltlocaties ingeval onze primair beoogde teeltlocatie voor het experiment niet in
aanmerking komt.
Deze optionele alternatieve locaties wil ik graag toevoegen aan onze aanvraag VWS-W2007-0104.
Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten,
beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze
informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

1

10.2.e, tenzij anders vermeld
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 28 augustus 2020 15:30
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083
VOG
24082020.pdf

Urgentie:

Hoog

Geachte heer
Naar aanleiding van uw verzoek ter aanlevering van een aangepaste VOG waarin vermeld werd dat de
aanvraag aangepast moest worden met daarin expliciete vermelding van de Aanvraag Vergunning
Experiment Gesloten Coffeeshopketen, voor
Algemeen Directeur~11 stuur ik u
hierbij het document waarin vermeld wordt dat er geen bezwaren gebleken zijn.
Gaarne ontvang ik van u per retour bericht van de correcte ontvangst van dit document alsmede de
verdere behandeling van onze aanvraag vergunning met het in het onderwerp vermelde kenmerk.
Met dank voor uw aandacht hiervoor, verblijf ik,
met vriendelijke groet,

Algemeen Directeur

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 16:33
Aan: 10-2.9
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0083
Beste heer KA,
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0083, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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@gmail.com>
zaterdag 29 augustus 2020 07:32
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0116

Dames/heren.
Onlangs mailden wij u de aanvullende bijlagen waar u om had gevraagd. Graag horen wij nog even of u de
gegevens heeft ontvangen.
Myr r

Í

Op wo 19 aug. 2020 16:46 schreef <aanvraagwietteelt@minvws.n1>:
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0116, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
- titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

1

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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@hotmail.com>
zondag 30 augustus 2020 22:41
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0110
Financial Formats aanvraag wietteelt INGEVULD V2.xls; VOG.pdf

Geachte,
Zie in bijlage de aangepaste Excel sheet met de ontbrekende tabbladen ingevuld.
Hoewel veel zaken onbekend of onduidelijk waren voor mij zijn de desbetreffende tabbladen zo goed als
mogelijk ingevuld.
Zoals ook aangegeven in het ondernemingsplan zal hiervoor (indien ik uitgekozen wordt) extern advies
voor worden ingeschakeld, zodat boekhouding technisch alles in orde is.
Omtrent de VOG verklaring.
Hiervoor heb ik (zoals ook aangegeven in onderstaande mail) het aanvraag formulier gebruikt van de
website.
Wat ik begrepen heb van de gemeente is dat er geen mogelijkheid bestaat om de omschrijving handmatig
in te vullen. Er kan enkel gekozen worden uit vooraf ingestelde onderwerpen, zoals distributie, transport
e.d.
Verder zie ik dat voor alle gevraagde functieaspecten van het aanvraag formulier (punt : 11, 12, 13, 21, 22,
36, 37, 35 53 62, 71) de VOG verklaring verleend is. Enkel de omschrijving is niet helemaal correct
Aangezien er niet op mijn mail van 17-08-2020 gereageerd is ga ik er dan ook vanuit dat dit geen nadelige
consequenties heeft.
Mocht ik desondanks alsnog een aangepaste VOG moeten opvragen dan verneem ik graag wat ik tegen de
desbetreffende ambtenaar van de gemeente moet melden om de juiste omschrijving op de VOG verklaring
te krijgen.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 94

@gmail.com>
maandag 31 augustus 2020 01:11
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0056
VWS-W2007-0056
Aanvraag verzoek 17aug2020 om nadere info.pdf;
VWS-W2007-0056
Financial Formats.xls; VWS-W2007-0056
Aanvraagformulier+Deel+1.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraagformulier+Deel+3_Teeltplan.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraa formulier+Deel+2_Locatie(s)+voor+productie.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraagformulier+Deel+4_Bedrijfsplan.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraagformulier+Deel+5_Beveiligingsplan.pdf• VWS-W2007-0056
bijlage aanvraag BRP1.pdt VVVS-W2007-0056
bijlage
aanvraag BRP. cif VWS-W2007-0056
'
bijlage aanvraag VOG.pdf; VWSW2007-0056
Financien Exploitatierekening.pdf; VWS-W2007-0056
inschrijving KvK Handelsregister.pdf; VWS-W2007-0056
Financien Liquiditeitsbegroting.pdf; VWS-W2007-0056
Financien
Projectbegroting.pdf

Geachte heer
Betreft: aanvraag vergunning VWS-W2007-0056
In reactie op uw e-mail en de brief van 17 augustus 2020 inzake mijn aanvraag i.k.v. Experiment
Wietteelt, stuur ik u hierbij de volgende stukken:
1) de voorgeschreven aanvraagformulieren 1 t/m 5. Formulier 1 is door mij ondertekend.
2) de financiele stukken bestaande uit: projectbegroting, exploitatierekening en
liquiditeitsbegroting.
3) de uittreksel uit het Handelsregister van de onderneming.
4) VOG: de aanvraag kon helaas niet op tijd worden verwerkt door "MijnVerklaring" en daarom is
bijgevoegd het bewijs van aanvraag en de betaling.
5) BRP: de verwerking van de aanvraag duurt langer dan 2 weken en daarom zijn bijgevoegd
bewijzen van de aanvraag en het antwoord daarop en de betaling.
Ik vertrouw erop dat de aanvraag hiermee compleet is en dat u die in behandeling kunt nemen.
Met vriendelijke groet,

Op ma 17 aug. 2020 om 17:36 schreef <aanvraagwietteelt@minvws.n1>:
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0056, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wieltelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 95

@gmail.com>
maandag 31 augustus 2020 01:17
aanvraagwietteelt
Ontbrekende documenten VWS-W2007-0056
VWS-W2007-0056
Financial Formats.xls; VWS-W2007-0056
Aanvraag verzoek 17aug2020 om nadere info.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraagfornnulier+Deel+3_Teeltplan.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraagformulier+Deel+1.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraa formulier+Deel+2_Locatie(s)+voor+productie.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraagformulier+Deel+4_Bedrijfsplan.pdf; VWS-W2007-0056
Aanvraagformulier+Deel+5_Beveiligingsplan.pdf• VWS-W2007-0056
bijlage aanvraag VOG.pdf; VWS-W2007-0056
bijlage
aanvraag BRP1. df. VWS-W2007-0056
bijlage aanvraag BRP.pdf; VWSW2007-0056
Financien Exploitatierekening.pdf; VWS-W2007:
0956
Financien Liquiditeitsbegroting.pdf; VWS-W2007-0056 10-2-g
1
inschrijving KvK Handelsregister.pdf; VWS-W2007-0056 10.2.g
Financien
Projectbegroting.pdf

Geachte heer
Betreft: aanvraag vergunning VWS-W2007-0056
In reactie op uw e-mail en de brief van 17 augustus 2020 inzake mijn aanvraag i.k.v. Experiment
Wietteelt, stuur ik u hierbij de volgende stukken:
1) de voorgeschreven aanvraagformulieren 1 t/m 5. Formulier 1 is door mij ondertekend.
2) de financiele stukken bestaande uit: projectbegroting, exploitatierekening en
liquiditeitsbegroting.
3) de uittreksel uit het Handelsregister van de onderneming.
4) VOG: de aanvraag kon helaas niet op tijd worden verwerkt door "MijnVerklaring" en daarom is
bijgevoegd het bewijs van aanvraag en de betaling.
5) BRP: de verwerking van de aanvraag duurt langer dan 2 weken en daarom zijn bijgevoegd
bewijzen van de aanvraag en het antwoord daarop en de betaling.
Ik vertrouw erop dat de aanvraag hiermee compleet is en dat u die in behandeling kunt nemen.
Is het mogelijk dat u mij een ontvangstbevestiging stuurt?
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 31 augustus 2020 14:36
aanvraagwietteelt
Ticket nummer VWS-W2007-0046
verzoek om aanvullende informatie (004).pdf; covog

Geachte heer, mevrouw,
Inzake uw verzoek om aanvullende informatie (zie bijlage) hebben wij u de door ons van het Min van Justitie
ontvangen mail (zie 2e bijlage) doorgestuurd.
Graag zouden wij van u vernemen of deze informatie u op tijd en in goede orde heeft bereikt.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u ons hierover per telefoon of mail kunt informeren.

Met vriendelijke groet,

Please consider the environment before printing this email.

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 97

maandag 31 augustus 2020 22:48
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aan aande uw aanvraag ver unnin VWS-W2007-0121
uittreksel BNP
jpg; mail
gesloten
coffeeshopketen.oxps; Vermogensopstelling
.pdf; 1385 Consolidatie
Holding en BV 2019.pdf

Geachte medewerkers aanvraagloket wiettelers,
Hierbij de aanvullende informatie m.b.t. aanvraag nummer VWS-W2007-0121.
In de bijlage tref u aan:
- mijn uittreksel basisregistratie persoon (BRP);
- e-mail
(intentieverklaring financier);
- bewijs voldoende eigen vermogen / vermogensopstelling inclusief geconsolideerde jaarrekening door
administratie.

Met vriendelile roeten,

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl <aanvraagwietteelt@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 16:56
Aan:
Onderwerp: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0121
Beste heer/mevrouw he"gatM;
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0121, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 98

dinsdag 1 september 2020 14:09
aanvraagwietteelt
VWS-W2007-0145 / VOG-vereiste in Experiment Gesloten Coffeeshopketen
VOG-vereiste in Experiment Gesloten Coffeeshopketen.docx• ATT00001.htm; NL
lo o (sinds 1995)-1jpg; ATT00002.htm• 10-10-05
.pdf; ATT00003.htm• 10-10-05
).pdf;
ATT00004.htm; 10-10-05
).pdf; ATT00005.htm;
2006-08-15 ISO Certificaat (SGS).pdf; ATT00006.htm; 2007-11-12
Certificate Inspectie Gezondheidszorg.pdf; ATT00007.htm; 2007-12-18 ISO
9001 Certificate TUV.pdf; ATT00008.htm; 2009-04-03 Brief VWS Order 2
Agreennent.pdf; ATT00009.htm; 2010-06-14 GMP-Certificate Inspectie
Gezondheidszorg.pdf; ATT00010.htm; Bedrijfsproces kwaliteitsc clus
-.pdf; ATT00011.htm; brief 1811.112002
.pdf;
ATT00012.htm; brief VWS BMC 090ct2007..cif ATT00013.htm; brief VWS BMC
22Dec2009.pdf; ATT00014.htm; Foto's "?
.pdf; ATT00015.htm; ISO
Kwaliteitshandboek Inhoudsopgave (pdf).pdf; ATT00016.htm; 0 iumontheffing
.pdf. ATT00017.htm; Overeenkomst
.pdf;
ATT00018.htm; Overeenkomst
.pdf; ATT00019.htm; Overeenkomst
.pdf; ATT00020.htm

Beste heer/mevrouw,
In de bijlage van deze mail heb ik het volgende bijgevoegd:
- Alle bijlages betrekking hebbende op de "Teeltervaring". (Indien dezelfde 2 bijlages van het totaal
wederom niet geopend kunnen worden, verneem ik graag om welke bijlages het precies gaat).
- Het document genaamd: "VOG-vereiste in experiment gesloten coffeeshopketen", met betrekking tot de
indiening van de VOG.
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik en ik verneem graag of alle bijlages in
goede orde zijn ontvangen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 99

woensdag 2 september 2020 11:15
aanvraagwietteelt
FW: Ticket nummer VWS-W2007-0046
VOG
versie 2.pdf

Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand zenden wij u de opnieuw aangevraagde VOG, waarin opgenomen dat deze is aangevraagd tbv Expiriment
Gesloten Coffeshopketen.
Het origineel zullen wij u per post nazenden.

Met vriendelijke groet,

Please consider the environment before printing this email.

Van:
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 14:36
Aan: aanvraagwietteelt@minvws.nl
Onderwerp: Ticket nummer VWS-W2007-0046
Geachte heer, mevrouw,
Inzake uw verzoek om aanvullende informatie (zie bijlage) hebben wij u de door ons van het Min van Justitie
ontvangen mail (zie 2e bijlage) doorgestuurd.
Graag zouden wij van u vernemen of deze informatie u op tijd en in goede orde heeft bereikt.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u ons hierover per telefoon of mail kunt informeren.

Met vriendelijke groet,

10.2.e. tenzii an ers vermeld

Doc. 99

Please consider the environment before printing this email.
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10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 100

woensdag 2 september 2020 15:37
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0148
VOGtenbehoevevangeslotencoffeeshopketen.pdf; ATT00001.htm;
PastedGraphic-6.tiff; ATT00002.htm

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 101

woensdag 2 september 2020 19:04
aanvraagwietteelt
Betreft: VWS-W2007-0117

Beste medewerkers van het aanvraag loket wiettelers,
U heeft ons verzocht het VOG document binnen twee weken aan te leveren. WIj hebben terstond gehandeld
bij het indienen van de VOG voor de aanvragende BV. Wij hebben echter tot op heden geen bericht
hierover ontvangen. Wij denken dat dit wellicht veroorzaakt wordt door COVID en doordat de aanvrager
een beursgenoteerd bedrijf is uit tt°
Indien gewenst kunnen we u wel een persoonlijke VOG toesturen van een van de betrokken personen.
met vriendelijke groet

On Wed, Aug 19, 2020 at 4:43 PM <aanvraagwietteelt@minvws.nl> wrote:
Beste heer/mevrouw r#:
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0117, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 102

@kpnmail.n1
donderdag 3 september 2020 14:48
aanvraagwietteelt
Aanvulling Ticketnummer VWS-W2007-0160
aanvraagformulier2.pdf; Bewijsstuk_rechtsgeldige_vertegenwoordiger.pdf;
Plattegrond_teeltlocatie_vestiging_1a.pdf; Plattegrond_teeltlocatie_vestiging_
1 b. df. Platte• rond_teeltlocatie_vestiging_1_003_.pdf; uittreksel_handelsregister_
.pdf

From:
Sent: Thursday, 3 September 2020, 14:31
To:
@kpnmail.nl
Subject: Ticketnummer VWS-W2007-0160

Geachte heer/mevrouw,

Uw brief van 1 september 2020 hebt u mij verzocht voor mijn aanvraag met ticketnummer VWS-W20070160 hebt om het aanvraagformulier deel 1 aan te leveren. Hierbij treft u dit onderdeel aan.
Mocht u meer info wensen, dan verneem ik het graag van u.

Hoogachtend,

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Doc. 103

donderdag 3 september 2020 17:00
aanvraagwietteelt
Ticketnummer VWS-W2007-0146 VOG
Bijlage VOG
.PDF

Geachte mevrouw, geachte heer,
Naar aanleiding van uw brief met kenmerk
nogmaals mijn VOG toe.

en ticketnumnner VWS-W2007-0146, stuur ik u

U geeft in uw brief aan dat de aanvraag niet in behandeling genomen kan worden t.b.v. het Experiment gesloten
coffeeshopketen. Is dit omdat u mijn VOG bij de aanvraag niet in goede orde heeft ontvangen of had ik een ander
soort VOG moeten aanvragen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord.
Hoogachtend,

'71

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 105

donderdag 3 september 2020 20:34
aanvraagwietteelt
Aanvraag vergunning VWS-W2007-0123

Beste medewerkers van het aanvraag loket wiettelers,
U heeft ons verzocht het VOG document binnen twee weken aan te leveren. Wij hebben terstond gehandeld
bij het indienen van de VOG voor de aanvragende BV. Wij hebben echter tot op heden geen bericht
hierover ontvangen. Wij denken dat dit wellicht veroorzaakt wordt door COVID en doordat de aanvrager
een beursgenoteerd bedrijf is uit
Indien gewenst kunnen we u wel een persoonlijke VOG toesturen van een van de betrokken personen. Deze
is reeds binnen.
met vriendelijke groet

On Thu, Aug 20, 2020 at 4:22 PM <aanvraagwietteelt@minvws.nl> wrote:
' Beste heer/mevrouw

vttwiN ;

Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0123, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 106

maandag 7 september 2020 13:59
aanvraagwietteelt
Re: Aanvraag vergunning VWS-W2007-0123

Beste medewerkers van het aanvraag loket wiettelers,
Bij navraag zijn we er inmiddels achter waarom wij de VOG nog niet hadden ontvangen. De VOG was al
afgegeven en verstuurd maar in de postverzending is iets misgegaan. De VOG wordt vandaag wederom
verstuurd. Bij ontvangst zullen we hem direct per mail versturen.
met vriendelijke groet

On Thu, Sep 3, 2020 at 8:33 PM
Beste medewerkers van het aanvraag loket wiettelers,

> wrote:

U heeft ons verzocht het VOG document binnen twee weken aan te leveren. Wij hebben terstond
gehandeld bij het indienen van de VOG voor de aanvragende BV. Wij hebben echter tot op heden geen
bericht hierover ontvangen. Wij denken dat dit wellicht veroorzaakt wordt door COVID en doordat de
aanvrager een beursgenoteerd bedrijf is uit P 2
.
Indien gewenst kunnen we u wel een persoonlijke VOG toesturen van een van de betrokken personen.
Deze is reeds binnen.
met vriendelijke groet

On Thu, Aug 20, 2020 at 4:22 PM <aanvraagwietteelt@minvws.nl> wrote:
Beste heer/mevrouw
I;
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0123, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in
de titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 107

maandag 7 september 2020 13:59
aanvraagwietteelt
Re: Betreft: VWS-W2007-0117

Beste medewerkers van het aanvraag loket wiettelers,
Bij navraag zijn we er inmiddels achter waarom wij de VOG nog niet hadden ontvangen. De VOG
was al afgegeven en verstuurd maar in de postverzending is iets misgegaan. De VOG wordt
vandaag wederom verstuurd. Bij ontvangst zullen we hem direct per mail versturen.
met vriendelijke groet

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 108

maandag 7 september 2020 14:02
aanvraagwietteelt
Re: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0131

Beste medewerkers van het aanvraag loket wiettelers,
U heeft ons verzocht het VOG document binnen twee weken aan te leveren. Wij hebben terstond
gehandeld bij het indienen van de VOG voor de aanvragende BV. Wij hadden tot op heden geen
bericht hierover ontvangen.
Bij navraag zijn we er inmiddels achter waarom wij de VOG nog niet hadden ontvangen. De VOG
was al afgegeven en verstuurd maar in de postverzending is iets misgegaan. De VOG wordt
vandaag wederom verstuurd. Bij ontvangst zullen we hem direct per mail versturen.
met vriendelijke groet

On Mon, Aug 31, 2020 at 2:54 PM <aanvraagwietteelt(d,minvws.nl> wrote:
Beste heer/mevrouw

WI;

Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0131, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief is ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
I Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 109

dinsdag 8 september 2020 07:43
aanvraagwietteelt
RE: Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0109

Beste medewerkers aanvraag Wietloket,
Bedankt voor uw bericht en brief. Mijn boekhouder begrijpt niet precies wat u nu te kort komt. We hebben onze
balans gestuurd waaruit blijkt dat we voldoende EV hebben. We hebben ook nog een bedrijf verkocht per maart
2021 is de overdracht.
Kunnen jullie iets specifieker zijn over wat jullie van mij verwachten? We zijn voornemens om dit project gewoon
met onze normale RC bij '_O 4
voor te financieren zoals we dit altijd doen en uit mijn jaar en maandcijfers zou
volgens mijn boekhouder blijken dat dit geen enkel probleem is. Als u iets specifieker kunt zijn dan leveren we dit
uiteraard nog aan.
Alvast bedankt,
M.vr.gr.

Van: aanvraagwietteelt@minvws.nl [rnailto:aanvraagwietteelt@minvws.nl]
Verzonden: donderdag 3 september 2020 16:10
Aan:
Onderwerp: Benc -t aangaande uw aanvraag vergunning VWS-W2007-0109
Beste heer/mevrouw
Bijgaand treft u onze reactie aan naar aanleiding van uw aanvraag om aanwijzing als teler van hennep en/of hasjiesj voor het
Experiment gesloten coffeeshopketen met nummer VWS-W2007-0109, wij verzoeken u dringend om dit nummer ook op te nemen in de
titel van uw respons.
De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

10.2.e, tenzij anders vermeld

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Doc. 110

dinsdag 8 september 2020 16:31
aanvraagwietteelt
Vraag inzake aanvragen: VWS-W2007-0132, VWS-W2007-0134, VWSW2007-0137, VWS-W2007-0138, VWS-W2007-0142

Geachte lezer,
Wij werden vanmiddag gebeld door de gemeente Midden-Groningen met de melding dat er vanuit het rijk
geen bericht was binnen gekomen dat
interesse heeft zich te vestigen in deze gemeente
terwijl er van diverse andere aanvragende partijen wel melding is binnen gekomen bij de gemeente MiddenGroningen.
heeft interesse in twee locaties in de Gemeente Midden-Groningen behorende
bij twee van de vijf aanvraagnummers.
Kunt u mij uitleggen waar dit aan ligt?
Met vriendelijke groet,

