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Geachte mevrouw De Jong,

Op 7 novembe¡2011 ontvingen wij via de Statencommissie Omgevingsbeleld een kopie
van uw brief d.d. 16 september 2011aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Coevorden inzake het recreatieterrein Ermerstrand.

U richt zich ook tot provinciale staten in verband met de activiteiten die hebben plaats-
gevonden op het recreatietenein Ermerstrand in het weekend van 9-11 september 201 1.

De gemeente Coevorden ls het bevoegd gezag voor elle activiteiten op het Ermerstrand.
Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van de brief van de gemeente Coevorden
die u inmlddels ook heeft ontvangen als reactie op uw brief. De gemeente stelt in haar
brief dat er per 2012 geen 4x4-activiteiten meer plaats zullen vinden.

Er zijn afspraken met betrekking tot de persleidíng gemaakt met de heer Van Olst.
Op 24 november 201 t heeft onze toezichthouder, de heer Danruinkel, de afdeklaag van
zand op de perslelding geTnspecteerd. Tijdens het bezoek was de leiding voldoende
afgedekt.

Recreatiecentrum Ermerstrand is in het bezit van een onþrondlngsvergunning afgeven
door de provincie Drenthe. Er kunnen echter op dit moment geen ontgrondingswerkzaam-
heden volgens deze vergunning worden uitgevoerd. Dit is pas toegestaan wanneer de
omgevingsvergunning van kracht is geworden..Er ligt momenteel een aanvraag voor een
om gevlngsvergu nnin g bij de gemeente Coevorden.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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Ae U vfag€n heefrover deze brlef kunt u æntaot opnem€n met de hee¡ Danrinkal.
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