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Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de WD
inzake Zandwinning Gasselte

Geachte heer Timmerman,

Vraaq 1

Wat is het bezwaar van zandwinning binnen de EHS wanneer de beheerder (Staats-
bosbeheer (SBB)) de gestelde natuurdoelen behaalt en behoudt en er zelfs een meer-
waarde wordt behaald?

Antwoord 1

De stelling daf SBB de gestelde natuurdoelen zal halen en er zelfs een meer-
waarde zalworden behaald bij voortzetting of uítbreiding wordt door ons niet
onderschreven. Het Gasse/ferueld is een bosgebied waar sinds de aanleg
vanaf 1899 sprake is van een doorlopende bos(bodem)vorming op een verder
ongestoord bod emprofíel e n ee n verder ongestoorde waterhuishoud ing. Het
uiþangspunf öebossrng van voormalige heide, geeft een bodem, die gevrij-
waard is gebleven van jarenlange landbouwkundige bemesting die alle
nieuwe óossen op voormalige agrarische gronden kenmerken. ln de huidige
tijd valt dit uitgangspunt niet meer te realiseren zonder grootschalig afgraven
van de bouvwoor, hetgeen vanuit aardkundig en archeologisch perspectief
juist weer onwenselijk rs. Hef bos (bodemtype) in fief Gasse/ferveld gaat bij
een zandwinning onherstelbaar verloren en het zal bij elke vorm van compen-
satie generaties duren voordat zich een vergelijkbare natuurkwaliteit heeft
ontwikkeld. Het is van belang en relevant om de ontwikkelingen in het
Gasse/ferveld te beschouwen in de context van het hele Drentse-Aagebied:

een grote eenheid waarin we streven naar behoud en samenhang van alle

waarden. Een zandwinning vormt een onomkeerbare aantastíng van die

waarden.
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Vraao2
Klopt het dat het argument "de gemeente is tegen" gebruikt wordt, terwijl er op 3 juli

door de gemeenteraad een motie is aangenomen welke de zandwinning ondersteunt?

Antwoord 2
B| brief van 24 mei 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Aa en Hunze aangegeven dat zij van oordeel is dat de voor-
genomen weigering van de gevraagde verlenging door Zandzuigbedrijf Gas-
selte BV in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan "Zand-
winning Gasselterveld' (20-12-2006). In het verlengde daarvan constateert het
college van burgemeesúer en wethouders dat de voorgenomen weigering in
overeenstemming is met de Ruimtelijke Ontwikkelingsvrsre Gasselterveld, een
gezamenlijk product van de provincie Drenthe, SBB en gemeente Aa en Hun-
ze. Deze visie gaat uit van de ontwikkeling van het gebied, nadat de exploita-
tie van de zandwinning per I januari 2013 wordt beëindigd. Het college van
burgemeester en wethouders geeft in de bovengenoemde brief aan, zoals af-
gesproken bij het ondertekenen van de Overeenkomst van 5 november 2010
door SBB, provincie Drenthe en Gemeente Aa en Hunze, actief bezig te zijn
met de voorbereiding van de uitvoering van de Ruimtelijke Omgevingsvisie.
Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat het voortzetten
van de exploitatie van de zandwinning Gasse/feryeld na 1 januari2013 deze
voorbereiding zal doorkruisen en negatief bei'nvloeden. Het college van bur-
gemeester en wethouders acht een voortzetting daarom ook niet in overeen-
stemming met bovengenoemde overeenkomst en gemaakte afspraken.
Bij brief van 5 juli 2012 heeft het college van burgemeesfer en wethouders
ons de door de gemeenteraad van Aa en Hunze op 4 juli 2013 aangenomen
motie "zandwinning Gasse/feryeld na 1 januari 2013" toegezonden. ln deze
brief geeft het college van burgemeesfer en wethouders nogmaals aan dat het
voornemen tot weigering van de verlenging in overeenstemming is met het
door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplan Zandwinning
Gasse/terve ld e n d e Rui mtelijk Ontwikkeli ngsvlsie Gass elterveld.
Bij brief van 12 juli 2012 hebben het college van burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze ons laten weten dat het
college van burgemeesfer en wethouders, anders dan in hun brief van 24 mei
2012 is vermeld, van mening is dat werkgelegenheid en natuurontwikkeling -
in combinatie met recreatieve ontwikkelingen rn het Gasselterveld - moeten
prevaleren in de besluitvorming. Daarnaast geeft de gemeenteraad in deze
brief aan dat er op dit moment geen overwegende bezwaren zijn om de
zandwinning ook na 1 januari 2013 toe te staan. De gemeenteraad wil alle
medewerking geven aan recreatie- en natuurontwikkeling, in samenwerking
met SBB, zo mogelijk in overeenstemming met de Ruimtelijke Ontwikkelings-
visie Gasse/terveld. Bij onze besluitvorming over de gevraagde verlening van
de geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning van Zandzuigbedrijf Gas-
selte BV is het standpunt van het college van burgemeester en wethouders
zoals verwoord in hun brieven van 24 mei 2012 en 5 juli 2012 meegenomen.



3

Vraaq 3

Zijn er in het verleden afspraken gemaakt met zandwinning Echten, die kunnen leiden
tot schadeclaims voor de provincie, en waar zijn die afspraken op gebaseerd? Hoe
groot zijn de te verwachten claims en zijn er meer van dit soort afspraken gemaakt?

Antwoord 3
Beleidsmatig hebben provinciale sfafen in de opvolgende provinciale omge-
vingsplannen (POP l, POP ll en de Omgevingsvisie Drenthe) toegewerkt naar
de sluiting van de zandwinning in het Gasselterveld per 1 januari 2013 en het
opzetten van een nieuwe winning voor beton- en metselzand in Zuid-West
Drenthe. Dit laatste is de winning in Echten geworden. ln het traject om te
komen tot beëindiging van de winning in het Gaselterveld en het opzetten van
de nieuwe winning in Echten hebben wij in het verleden min of meer regelma-
tig contact gehad met de betrokken partijen. Tijdens deze contacten is vanuit
het (toenmalige) college het provinciale standpunt uitgedragen en is getracht
het provinciale beleidsdoel (sluiting zandwinning Gasse/feryeld en nieuwe
zandwinning in Zuid-West Drenthe uiterlijk per 1 januari 2013) mogelijk te
maken. Hierbij zijn met de betrokken partijen (de Provincie, Zandzuigbedrijf
Gasse/fe BV en de vof Echten) lijnen uitgezet om dit beleidsdoelte bereiken.
Aangezien het niet was uit te sluiten dat door deze handelswijze in het verle-
den verwachtingen zijn gewekt bijde vof Echten die mogelijkerwijze zouden
kunnen leiden tot een schadeclaim, hebben wij besloten om een extern juri-
disch advies hierover te vragen. WI hebben dit advies gevraagd aan Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen in Den Haag. In hun
advies van 11 juli 2012 geven zij aan dat "er aan de zijde van de provincie
duidelijk sprake is van een reëel aansprakelijkheidsrisico. De financiële om-
vang ervan is vanwege het gebrek aan financiële en andere gegevens op dit
moment lastig in te schatten."

Vraag 4
ln de PS vergadering van 2 juni2010 is er een motie M2010-15 "Motie verlenging
ontgrondingvergunning" ingediend en aangenomen. De strekking van de motie is ver-
lenging (geen uitbreiding) van de winning wegens recessìe en afzet stagnatie. Heeft
GS deze motie in haar beoordeling mee gewogen? En is een mogelijke splitsing van
verlenging en uitbreiding mogelijk?



Antwoard 4
Bij ons besluit tot weigerîng van de gewaagde verlenging van de geldþheids-
duur van de ontgrondingsvergunning hebben wij deze motie bij onze beoorde-
ling betrokken. Wij achten deze molie niet van foepassrng op de gevraagde
verlenging omdat:
- de motie van foepassrng is op vergunningen waarvan de termijn uiterlìjk

begin 2012 afloopt;
- uit de afzetc$fers van de afgelopen jaren niet blijkt dat de afzet van het

zand bij Zandzuigbedrijf Gasselte BV achterblijft als gevalg van de reces-
sie,'

- de winning al bij voorbaat is bedaeld als tijdelijke winning d¡e niêt gekop-
peld is aan hoeveelheden maar aan een duidelijke einddatum en dient als
ove rb r ug gi ng s pe r i o d e.



 
 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 

Dhr. J.Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

Assen, 4 juli 2012 

 

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41, Reglement van orde vergadering Provinciale Staten 

inzake "Zandwinning Gasselte". 

 

Geachte voorzitter, 

 

Het is u bekend dat eind 2011 zandzuigbedrijf Gasselte bv een verzoek heeft gedaan tot verlenging 

en uitbreiding van de zandwinning in het Gasselterveld. 

Zowel Zeldenrust als Staatsbosbeheer hadden een ambitieus plan neergelegd waarin vele miljoenen 

euro’s niet afkomstig van de overheid , zouden worden geïnvesteerd in recreatie (beheerderterrein) 

en natuur. 

Natuur en recreatie zijn de motoren van de lokale plattelands economie , en bied werkgelegenheid 

aan 100 tot 150 mensen . 

Wanneer er daar geen zand meer gewonnen kan worden zijn er meerdere transportbewegingen met 

zwaar industrie zand door Drenthe en omgeving nodig , dit is zeer milieu belastend en niet wenselijk.  

In een persbericht hebben wij vernomen dat er op maandag 2 juli door GS is mede gedeeld dat er 

geen medewerking wordt verleend door de provincie. 

 

Er zouden een drietal argumenten aan ten grondslag liggen. 

1. Geen zandwinning in de EHS 

2. Afspraken met en de te verwachten claims van VOF Echten. 

3. De gemeente AA en Hunze is tegen. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij een aantal vragen: 

 

1. Wat is het bezwaar van zandwinning binnen de EHS wanneer de beheerder (SBB) de gestelde 

natuurdoelen behaalt en behoudt en er zelfs een meerwaarde wordt behaald? 

 

2. Klopt het dat  het argument "de gemeente Aa en Hunze is tegen"gebruikt wordt, terwijl er op 3 juli 

door de gemeenteraad een motie is aangenomen welke de zandwinning ondersteunt. 

 



3. Zijn er in het verleden afspraken gemaakt met zandwinning Echten, die kunnen leiden tot 

schadeclaims voor de provincie, en  waar zijn die afspraken op gebaseerd? Hoe groot zijn de te 

verwachten claims en zijn er meer van dit soort afspraken gemaakt? 

 

4. In de PS vergadering van 2 juni 2010 is er een motie M2010‐15 "Motie verlenging 

ontgrondingvergunning"ingediend en aangenomen. 

 

De strekking van de motie is verlenging (geen uitbreiding) van de winning wegens recessie en afzet 

stagnatie. 

Heeft GS deze motie in haar beoordeling mee gewogen? En is een mogelijke splitsing van verlenging 

en uitbreiding mogelijk? 

 

Graag ontvangen wij van u op korte termijn antwoorden op bovenstaande vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de VVD Statenfractie, 

 

Albert Timmerman 

 

 


