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Onderwerp: Zandwinning Center Parcs Huttenheugte
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de
zandwi n ning Center Parcs H uttenheugte en provinciale infraprojecten.

Wij hebben u in het najaar van 2020 geïnformeerd dat het project zandwinning
stil kwam te liggen vanwege een bezwaar. Daarmee kon het zand uit de plas bij
De Huttenheugte niet worden gebruikt voor de twee verdubbelingsprojecten
N34 en de knoop Emmen-West en moesten we voor deze projecten elders zand
kopen. Op 11 november 2020 hebben uw Staten door middel van Statenstuk
2O2O-959 een extra krediet van € 5.000.000,-- beschikbaar gesteld, dat is ingezet
voor deze zandaankoop (€ 2.000.000,--) en de verplichte toerekening van ap-
pa raatskosten vanwege vera nde rende rege I gevi n g (€ 3.000.000,--).

Omdat de verwachting was dat we (een deel van) het te winnen zand later als-

nog zouden kunnen inzetten bij andere infrastructurele projecten van de
provincie, hebben uw Staten in hetzelfde Statenstuk ook ingestemd met het be-
schikbaar stellen van een krediet van € 2 miljoen voor de zandwinning.

Na overleg tussen Center Parcs en de indieners van het bezwaar, is het bezwaar
ingetrokken, waarmee de vergunning voor de zandwinning onherroepelijk is ge-

worden.
Ongeveer de helft van de hoeveelheid zand die oorspronkelijk uit de plas zou
worden gewonnen, kunnen we nu gebruiken voor twee projecten: aansluiting
Klijndijk N34 en aansluiting Emmerschans N39'1.
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Mogelijk later ook nog voor de aansluiting Pottendijk N391, maar dat zal af-
hangen van de tijd. We hebben met de aannemer aanvullende afspraken
gemaakt en de bestaande overeenkomst afgestemd op de behoeften van voren-
genoemde projecten.

Center Parcs en de aannemer maken zelf afspraken over de verdere uitdieping
van de plas en de winning van het resterende zand. Als provincie zijn wij immers
geen marktpartij die zand verkoopt en daarom geven wij geen opdracht voor het
winnen van zand, meer dan we zelf nodig hebben.

Nadat het zand is gewonnen en afgevoerd, zal dit depot worden ontmanteld en

weer terug in cultuurgrond worden gebracht. De gronden die verworven zijn,
zullen worden verkocht volgens plan. Gezien de stijgende grondprijzen is de ver-
wachting dat de opbrengst minimaal de aankoop dekt.

Omdat wij voor de provinciale projecten waar we het zand nu voor kunnen ge-

bruiken, geen zand hoeven in te kopen, verwachten we na verrekening van alle
gemaakte kosten voor de winning, per saldo een besparing te kunnen realiseren
van € 400.000,-- tot € 800.000,--. Dit is onder andere afhankelijk van het verloop
van de uitvoering en de marktprijs van zand.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


