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Onderwerp

Behandelend ambtenaar

Emmen
vaststelling part. herz. bp. Buitengebied
gemeente Schoonebeek WKC/OBI
(2008)

I. Velsink
070-4264835

De Afdeling heeft in de bovenvermelde zaak een brief ontvangen waarbij het beroep is
ingetrokken. Een kopie van deze brief treft u hierbij aan. Dit beroep wordt daarom niet
verder behandeld.
Dit betekent overigens niet dat de behandeling van de zaak geheel is beëindigd. De
behandeling van het geschil tussen de overige partijen wordt voortgezet.
Hoogachtend,
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
voor deze,

mr. H.H.C. Visser,
directeur Bestuursrechtspraak
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Onderwerp ; intrekking procedure

Geachte mevrouw Velsink,
Zoals hedenmorgen met u per telefoon is besproken wil ik bij deze mededelen dat wij afzien van
verdere procedures in deze zaak.
Verder bied ik nogmaals mijn excuses aan voor de verkeerde veronderstelling van mijn kant en
betreur de overlast die dit mogelijk heeft veroorzaakt.
De zaak is dus bij deze ingetrokken.

Met vriendelijke g r o e v

CLUmk
C L Vrees & H.Th. Ruijter
Westersebos 5
7761 PE Schoonebeek
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