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IN6EK0MEN 17 OKT. 2020
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 

met afschrift aan de leden van de Provinciale Staten. 
Westerbrink 1,
9405 BJ Assen

PROVINCIE DRENTHE

Ingek: i: 7 OKT. 2020

Betreft: Staatsbosbeheer’s Grote - en Kleine Moere te Grolloo 
(Hondrug de Moere)

TEAM:
: TE BEH. DOÖR^

DWS: Q^FD.:

Geachte dame/heer,

In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verzoek ik U om toezending van alle 
informatie/documenten met betrekking tot openstellingssubsidies en andere subsidies die 
afhankelijk zijn van vierkante-meter (vierkante-kilometer) oppervlakte grootte en toegekend zijn 
aan Staatsbosbeheer in verband met openstelling, natuuronderhoud, natuurbeheer en 
landschapsbeheer van het terrein Grote - en Kleine Moere te Grolloo (Staatsbosbeheer’s Hondsrug 
de Moere) aan Staatsbosbeheer over de periode 2014 t/m 2019, inclusief berekening (oppervlakte in 
m^ (eventueel km^) x tarief)

In afwachting van Uw berichten.

In afwachting,

hoogachtend,
Johannes C. Scheffer Emmelkamp 
Stichting Platform Keelbos te Nuth (Lb) 
bestuurslid en gevolmachtigde

Bijlage: volmacht (z.o.z.)
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Volmacht

Onderstaande de “Stichting Platform Keelbos”, statutair gevestigd te Ntrth, kantoor ^ ' '
Se^ (6361 EL) Nuih aan de Dorpstraat 16, te dezen krachtens art. 8 van de statu^ 
S^setófg v^egenwoordigd 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, swreto , 
loonde te (6361 EL) Nuth aan de Dorpstraat 16, hierna te noemen

Ei“r;=rsi:=!==ss=s5::7'="l^eTke aa^efeg^nheden en geschillen volmachtgever betaghebtode e„ n. een voo*o«nd 
glT! p^partij is UH hoofde van haar statutaire doelstellmg en bhjkens haar fettehjke

werkzaamheden.
De bij het geschü betrokken derden kunnen onder meer betreffen:

s;;rS!Te^!:::=dX—LlfÜge en onzelfstandige diensten ter ondersteuning van de overheid, natuurlijke personen 

privaatrechtelijke rechtspersonen.
Tot de handelingen waartoe door deze volmacht wordt verleend, behoren het juridisch bij staan en

en de Commtósie Gelijke Behandeling.

ook andere provincies en andere werkzaamheden omvatten. In dat geval doet volmachtgever 

van volmachtgever verrichte feitelijke werkzaamheden.

Gevolmachtigde is als woordvoerder niet gerechtigd tot het doen v*m uitgaven voor 
volmSitgever. 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 Platfom Keelbos”,

yj^Mathij
lyLi 4. ----------Vcwrzitter Stichting Platform Keelbos

Secretes Michting Platform Keelbos


