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Geachte voorzitter/leden,

Wij ontvingen op 15 mei 2017 een brief van de gemeente Assen. Wij hebben ver-
nomen dat deze brief in afschrift aan u is verstuurd door de gemeente Assen.

Hierbij ontvangt u een afschrift van onze antwoordbrief aan de gemeente Assen

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

eente Assen
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Uw kenmerk 2017-01909
Onderwerp: Bijdrage ijscomplex in Assen

Geacht college,

Op 11 mei 2017 stuurde u ons een brief met als onderwerp Bijdrage ijscomplex in

Assen.

Wij hebben kennis genomen van uw steunbetuiging aan de initiatiefnemer voor de
ontwikkeling en realisatie van een ijscomplex nabij het TT-Circuit.

Daarnaast hebt u voor uw gevraagde heroverweging van ons besluit van 31 maart
2017 een bezwaarschrift ingediend. Dit loopt via de gebruikelijke bezwaarprocedure.

Zoals bekend volgen wij de besluitvormingsprocedure zoals verwoord in onze brief
van l3 april2017 aan Provinciale Staten van Drenthe. Deze brief hebt u in afschrift
ontvangen.

Wanneer u vragen hebt kunt u contact opnemen met mevrouw J.S. Lampe, telefoon-
nummer (0592) 36 52 08 of e-mailadres j.lampe@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa.
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