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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 4l Reglement van orde inzake de zand-

winning Gasselte

Geachte mevrouw Van Dinteren,

Bij brief van 19 december 2012heeft u namens de Statenfractie van GroenLinks inge-

volge artikel 41 van het Reglement van Orde voor provinciale staten twee vragen ge-

steld over de zandwinning in Gasselte naar aanleiding van een publicatie over deze

zandwinning in het Dagblad van het Noorden. ln deze publicatie is aangegeven dat de

zandwinner wat de gemeente Aa en Hunze betreft nog tot 1 januari 2015 de buffer

zand die is opgeslagen in de bestaande zandgaten mag leeghalen.

Vraao 1

Hoe kan dat, wanneer in de vergunning uitdrukkelijk sprake is van beëindiging per

1 januari 2013?

Antwoord 1

Door Zandzuigbedrüf Gasse/fe BV is in het verleden rn hef Gasselterueld uit

twee zandgaten zand gewonnen. Voor de grootste plas, waar ook alle installa-

ties zijn gelegen, rs de öesfaa nde ontgrondingsvergunning komen te vervallen

per 1 januari2010. Voor de kleine plas (de uitbreiding waaruoor in 2007 een

ontgrondingsvergunning is verleend) is de ontgrondingsvergunning komen te

vervallen per 1 januari 2013. Ook de voor de kleine plas geldende omge-

vingsvergunning is per 1 januari 2013 komen te vervallen. Dit betekent dat per

1 januari 2013 er geen zand meer mag worden gewonnen in het Gasselter-

veld.

De activiteiten die worden bedoeld in de publicatie hebben echter geen be-

trekking op het winnen van zand maar op andere met de zandwinning samen-

hangende activiteiten zoals het leeghalen van de op het terrein aanwezige



2

depots en het veruolgens verwerken en afleveren van dit zand. Het leeghalen

van de depofs heeft ook betrekking op het onderwaterdepot dat door het
zandzuigbedrijf is aangelegd in de grote plas. Omdat hier geen sprake is van

het winnen van zand maar van het leeghalen van een depot, is de Ontgron-

dingenwet hierop niet van foepasslng.
De toestemming bedoeld in de publicatie heeft betrekking op het voornemen

van de gemeente Aa en Hunze om een omgevingsvergunning te verlenen

waarbij een tijdelijke ontheffing voor een periode van twee jaar wordt verleend
voor het afwijken van de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan

Gasse/ferueld. Op grond van het vigerende bestemmingsplan rs per 1 januari

2013 de tijdelijke bestemming "zandwinning" gewijzigd in de eindbestemming
"natuur".

Vraag2
ls twee jaar extra niet twee jaar extra overlast voor dit EHS-gebied en is dit dan in
overeenstemming met de omgevingsvisie?

Antwoord 2
Door het voornemen van de gemeente Aa en Hunze tot het verlenen van een

tijdelijke ontheffing zou de mogelijkheid worden geboden dat het zandzuigbe-

drijf na 1 januari 2013 nog een aantal activiteiten (met uitzondering van het
winnen van zand) kan uitvoeren. Concreet betekent dit dat de installaties nog

twee jaar in werking zullen zijn (of zoveel korter als het zand eerder op zou
zijn) en dat ook de transportbewegingen zullen blijven bestaan. ln de Omge-
vingsvisie wordt gesproken over beëindiging van de zandwinning per 1 januari

2013. Formeel klopt dit ook: na 1 januari 2013 wordt er geen zand meer ge-

wonnen ln f¡ef Gasselterveld.
Wij zullen in beginsel meewerken aan deze tijdelijke ontheffing, waarbijwe
wel willen zien dat het zandzuigbedrijf eerdere afspraken over afwerking en

compensatie daadwerkelijk nakomt. Bij onze bes/issrng spee/f ook een rol dat
Sfaafsbosbe heer als betrokken terreinbeheerder in de EHS geen bezwaar
heeft tegen deze tijdelijke

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

tl</coll.



	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  
De	  heer	  J.	  Tichelaar	  
Postbus	  122	  
9400	  AC	  Assen	  
	  
Onderwerp:	  schriftelijke	  vragen	  ex	  artikel	  41	  RvO,	  over	  het	  zandwinning	  Gasselte	  
	  
Assen,	  19	  december	  2012	  
	  
Geachte	  heer	  Tichelaar,	  
	  
	  
Vanmorgen	  lees	  ik	  in	  de	  krant	  twee	  artikelen	  die	  me	  hogelijk	  verbazen	  v.w.b.	  de	  rol	  van	  de	  
provincie.	  Als	  dat	  gister	  in	  de	  krant	  had	  gestaan	  had	  ik	  er	  op	  19	  december	  tijdens	  de	  
Statenvergadering	  mondelinge	  vragen	  over	  gesteld.	  	  
	  
	  
Het	  eerste	  artikel	  betreft	  de	  zandwinning	  bij	  Gasselte.	  Het	  2de	  artikel	  het	  proces	  rondom	  de	  
biovergister	  in	  Coevorden.	  
Over	  deze	  laatste	  zijn	  schriftelijke	  vragen	  gesteld	  door	  D66	  en	  ik	  zal	  mij	  dus	  beperken	  tot	  het	  
artikel	  t.a.v.	  de	  zandwinning	  in	  Gasselte.	  
	  
Toelichting:	  
In	  het	  artikel	  wordt	  gesproken	  over	  de	  verlenging	  met	  twee	  jaar	  van	  de	  zandwinning	  in	  
Gasselte,	  toegestaan	  door	  B&W	  en	  door	  een	  zegsman	  van	  de	  provincie	  bevestigd	  dat	  daar	  
geen	  zienswijze	  op	  zal	  worden	  ingediend.	  
	  
Dat	  roept	  bij	  de	  GroenLinks	  fractie	  de	  volgende	  vragen	  op:	  
	  

1. Hoe	  kan	  dat,	  wanneer	  in	  de	  vergunning	  uitdrukkelijk	  sprake	  is	  van	  beëindiging	  per	  1	  
januari	  2013?	  

2. Is	  twee	  jaar	  extra	  niet	  twee	  jaar	  extra	  overlast	  voor	  dit	  EHS-‐gebied	  en	  is	  dit	  dan	  in	  
overeenstemming	  met	  de	  omgevingsvisie?	  

	  
	  
	  

Namens	  de	  fractie	  van	  GroenLinks,	  
	  
Gabriëlle	  van	  Dinteren	  


