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Inzake : Infracom GmbH advies Huttenheugte

Onze ref. : 19016763
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Namens de vennootschap naar buitenlands recht Infracom GmbH, gevestigd te Laar (Duitsland) vraag ik
uw aandacht voor het volgende.

Cliënte heeft, uit betrouwbare bron, het volgende vernomen:

1) Bij het knooppunt Holsloot, richting Coevorden, wordt de provinciale weg N34 verbreed.
2) Kennelijk wordt ter zake zand benut dat afkomstig is van de Huttenheugte, een in uw provincie gelegen
vakantiepark.
3) De zandwinning ter plekke zou leiden tot een verdieping van circa 6 meter.
4) De opdracht is kennelijk door de provincie gegund aan de firma Smale.

Gaarne ziet cliënte, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, of anderszins, in afschrift toegezonden:
- de correspondentie tussen genoemde partijen, ter zake;
- eventuele offertes, opdrachten en opdrachtbevestiging(en);
- de vergunningen (met bijbehorende voorwaarden), een totaal pakket, die ter zake worden benut of zijn
afgegeven.

Wilt u de termijnen van de Wet openbaarheid van bestuur in acht nemen, waarbij aangetekend dat ik, in
kwaliteit, gaarne nog deze week het gevraagde krijg toegezonden (dat kan uiteraard ook per mail).

Op voorhand dank~~i~ de te nemen moeite.
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