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Hét kennis expertise centrum van de HOP

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe
met afschrift aan de leden van de Provinciale Staten.
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In verband met de toegekende subsidies natuur- en landschapsbeheer aan Staatsbosbeheer voor de
Hondsrug de Moere (Grote Moere) te Grolloo over de periodes beheers) aren 2014 t/m 2019 en 2020
t/m 2025, specifiek voor het terrein Rolde T123 oppervlakte 208.640 m^, is bijna 21 ha *) zouden
wij graag zien dat U een schouw/inspectie uitvoert of Staatsbosbeheer zich nog wel aan de
subsidievoorwaarden qua openstelling houdt.
Dit terrein is namelijk voor een zeer groot deel afgerasterd met gaas en bordjes verboden toegang en
in beslag genomen door de zandwinning/grond deponering/overloopgracht met dijk (niet de
oeverzwaluwwand) zodat van een openstelling van genoemd terrein voor normaal recreatief gebruik
geen sprake meer kan zijn en dient beheersubsidie achterwege te blijven en/of teruggevorderd.
Ook dient te worden opgemerkt dat overgebleven paden, door het veelvuldig gebruik door
mountainbikers/ATB-ers ongeschikt zijn geworden voor normaal recreatief wandelen.
In afwachting van Uw berichten.
In afwachting,
hoogachtend,
Johannes C. Scheffer Emmelkamp
gevolmachtigd bestuurslid van
Stichting Platform Keelbos te Nuth (Lb)

bijlagen: 1. volmacht
2. subsidiabele gebiedskaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2014 t/m 2019
(licht groen gearceerde deel is waarover subsidie is toegekend)
3. subsidiabele gebiedskaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2020 t/m 2025
(licht blauw gearceerde deel is waarover subsidie is toegekend)
4. Kadasterdata van Rolde T 123.
’") https://www.kadasterdata.n1/kadastrale-kaart/#/6.6919291/52.9396675/17/56310012370000
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Volmacht

Onderstaande, de “Stichting Platform Keelbos”, statutair gevestigd te Nuth, kantoor
houdende te (6361 EL) Nuth aan de Dorpstraat 16, te dezen krachtens art. 8 van de statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.H.M.J. Mathijsen, voorzitter, wonende te
(6361 EL) Nuth aan de Dorpstraat 16, alsmede door de heer N.E. Ludwiczak, secretaris,
wonende te (6361 EL) Nuth aan de Dorpstraat 16, hierna te noemen “volmachtgever”,
verleent door deze aan de heer Johannes Ceiko Scheffer Emmelkamp wonende te 9625 TE
Overschild (gemeente Slochteren) aan de Oosterpaauwenweg 6, hierna te noemen
“gevolmachtigde”, tot wederopzeggens volmacht tot het in naam van volmachtgever
verrichten van alle handelingen in en buiten rechte die gevolmachtigde noodzakelijk oordeelt
in verband met alle tegenwoordige en toekomstige aangelegenheden en geschillen - een en
ander in de meest mime zin - betreffende volmachtgever enerzijds en derden anderzijds, ten aanzien
van welke aangelegenheden en geschillen volmachtgever belanghebbende en - in een voorkomend
geval - procespartij is uit hoofde van haar statutaire doelstelling en blijkens haar feitelijke
werkzaamheden.
De bij het geschil betrokken derden kunnen onder meer betreffen: overheidsinstanties (zoals
publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder de Staat, Provincies en Gemeenten, en de van deze
publiekrechtelijke rechtspersonen deel uitmakende bestuursorganen), bestuurders, ambtenaren,
zelfstandige en onzelfstandige diensten ter ondersteuning van de overheid, natuurlijke personen en
privaatrechtelijke rechtspersonen.
Tot de handelingen waartoe door deze volmacht wordt verleend, behoren het juridisch bij staan en
vertegenwoordigen van volmachtgever door gevolmachtigde met het recht van vervanging, een en
ander zowel in als buiten rechte. Gevolmachtigde is bevoegd om namens volmachtgever
rechtsmiddelen aan te wenden en in dat kader de nodige werkzaamheden te verrichten. Tot het
aanwenden van rechtsmiddelen behoort mede het voeren van procedures bij de Nationale Ombudsman
en de Commissie Gelijke Behandeling.
Deze volmacht omvat mede het vervullen van de functie van woordvoerder van volmachtgever welke
funQtie omvat het onderhouden van contacten met de media en het opvragen van informatie bij derden,
waaronder de overheid, alsmede het voeren van onderhandelingen en overleg met derden, waaronder
bestuursorganen, bestuurders en ambtenaren. Het woordvoerderschap kan in voorkomende gevallen
ook andere provincies en andere werkzaamheden omvatten. In dat geval doet volmachtgever daartoe
aan gevolmachtigde een concreet, mondeling of schriftelijk verzoek dat door gevolmachtigde kan
worden aanvaard. Deze aanvaarding kan blijken uit door gevolmachtigde na ontvangst van het verzoek
van volmachtgever verrichte feitelijke werkzaamheden.
Gevolmachtigde is als woordvoerder niet gerechtigd tot het doen van uitgaven voor rekening van
volmachtgever. Voor zover in verband met juridische werkzaamheden door gevolmachtigde uitgaven
moeten worden gedaan, zoals het voldoen van griffierecht, dan behoeven deze uitgaven de
voorafgaande schriftelijke toestemming van volmachtgever.
Nuth, 1 juli 2015,

namens de “Stichting Platfonp Keelbos”,
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de subsidieperiode bestaat uit zes beheersjaren en
loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019
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de subsidieperiode bestaat uit zes beheersjaren en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025
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