
""PROVINCIE DRENTHE 

No.: _ 
Provincie Drenthe 
Kabinet Commissaris van de Koning 
Vergadering van Provinciale Staten 
College van Gedeputeerde Staten (graag vermenigvuldigen en doorgeleidérfE BEH. poöR 
n 4-u -.-,-> DWS: | G.AFÜ7 
Postbus 122 I —' 
9400 AC Assen 

Betreft: Bezwaar tegen niet tijdig besluiten op aanvraag omtrent stopzetten voorbereiding 
besluitvorming aansluitingen Odoorn en Emmen-Noord 
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Geachte heer Tichelaar (de voorzitter van de Vergadering van Provinciale Staten); 
Geachte heer Tichelaar (de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten); 
Geachte heer Tichelaar (de Commissaris van de Koning, alsmede de drager van verantwoordelijkheid 
voor aan de provincie Drenthe ondergeschikte bestuursorganen en lichamen, waartoe ook de 
Provinciale Focusgroep Odoorn-Klijndijk behoort), 

Door middel van deze brief maak ik, dan wel elk van ons, bezwaar tegen het niet tijdig besluiten op 
mijn verzoekschrift Petitie N34 't Haantje. 

in het bedoelde verzoekschrift werd het besluit aangevraagd om onmiddellijk in te grijpen in de 
voorbereiding van de besluitvorming omtrent de toekomst van de aansluitingen Odoorn en Emmen-

Noord, deze stop te zetten en overnieuw te beginnen. De aanhef werd zodanig gekozen dat alle 
bestuursorganen binnen de provincie werden aangeschreven. Tot op heden heeft u geen enkele 
reactie gegeven. De tekst laat er geen twijfel over bestaan dat deze niet aan de heer Brink was 
gericht. 

Indien u gebreken ontwaart wijs ik u op toepasselijkheid artikel 6:6 Awb op zowel de aanvragen als 
deze brief. In het zelfde licht wijs ik er op dat dit bezwaarschrift een voorlopig karakter kent, en 
derhalve nog op enige wijze aangevuld kan worden. Tevens verzoek ik om toepassing van de Wet 
Dwangsom. 

Mocht dit schrijven een bericht kruisen dat inhield een negatief besluit door een bestuursorgaan op 
de bedoelde aanvraag om te besluiten, dan kunt u dit schrijven opvatten als een bezwaarschrift 
tegen genoemde afwijzing. Ik verzoek per ommegaande een ontvangstbevestiging te ontvangen. 

Hoogachtend, 
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