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Onderwerp: Zandwinning in het Gasselterveld te Gasselte

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij maken w'lj van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de besluitvor-
ming die binnen het college van GS heeft plaatsgevonden over de zandwinning in het

Gasselterveld te Gasselte door helZandzuigbedrijf Gasselte BV.

De heer Zeldenrust, directeur vanZandzuigbedrijf Gasselte BV, heeft enige tijd gele-
den tezamen met Staatsbosbeheer een plan bij de provincie ingediend dat betrekking
heeft op de gebiedsinrichting van het Gasselterveld in Gasselte. Essentieel onderdeel
van deze gebiedsvisie was het verlengen c.q. uitbreiden van de huidige zandwinning
in het gebied. ln ruil daarvoor zouZandzuigbedrijf Gasselte BV via Staatsbosbeheer
€ 4 miljoen in de ontwikkeling van het gebied steken. Deze ontwikkeling zou groten-
deels overeenkomen met de ontwikkeling die ook is vastgelegd in de Ruimtelijke

Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. Dit bedrag zou voor de ene helft ten goede komen

aan de recreatieve ontwikkeling aan de oostzijde van het gebied en voor de andere
helft aan de ontwikkeling van natuur aan de westzijde van het gebied. Daarnaast zou
als gevolg van de uitbreiding van de bestaande winning er door Zandzuigbedrijf Gas-
selte BV 36 hectare nieuwe natuur worden aangelegd als compensatie voor het ver-
lies van 18 hectare bos (EHS).

Wij hebben naar aanleiding van de door de heer Zeldenrust en Staatsbosbeheer op-
gestelde gebiedsinrichting een añrueging gemaakt of de voorgestelde ontwikkeling,
met het daarin opgenomen verdienmodel, voor dit gebied een optie zou kunnen zijn.

Wij hebben waardering voor de wijze waarop is getracht financiën binnen het gebied

te genereren om ontwikkelingen binnen dit gebied mogelijk te maken. Hierbij is zoveel

als mogelijk getracht aansluiting te maken met de al eerder genoemde Ruimtelijke

Ontwikkleingsvisie Gasselterveld. Dergelijke initiatieven worden door ons bijzonder op
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prijs gesteld omdat in zijn algemeenheid op deze wijze economische en maatschap-
pelijke doelstelling met een meenryaarde voor alle betrokken partijen gerealiseerd
kunnen worden. Daarnaast kan op dezewijze de ondernemer blijk geven van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin dergelijke ontwikkelingen, ondanks
de waardering die bestaat voor het initiatief, niet gewenst zijn. Bij de beoordeling van
de voorliggende gebiedsínrichting zijn wij tot de conclusie gekomen dat in deze con-
crete situatie de uitvoering van de plannen van Zandzuigbedrijf Gasselte BV en

Staatsbosbeheer met het daarin opgenomen verdienmodel niet mogelijk is. Bij deze
beoordeling hebben wij het volgende betrokken:

Verlenging c.q. uitbreiding van de zandwinning is in strijd met het sinds 1998
gevoerde beleid op het gebied van natuur (EHS) en ontgrondingen. Vanaf 1998
is in de verschillende beleidsplannen (POP l, POP ll en Omgevingsvisie) aan-
gegeven dat ontgrondingen niet passen binnen de EHS en dat deze moeten
worden beëindigd. ln 2004 is daarbij voor het eerst de datum van 1 januati 2013
genoemd. Om de sluiting van de zandwinning per I januari 2013 mogelijk te
maken zonder de provinciale zandbehoefte in gevaar te brengen, is besloten
een nieuwe winning op te starten in Zuidwest-Drenthe. Dit heeft uiteindelijk ge-

leid tot de zandwinning in Echten.
Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze heeft bij brief
van 24 mei 2012 een zienswijze gegeven op ons voornemen de gevraagde ver-
lenging van de zandwinning te weigeren. Zij heeft aangegeven dat weigering
van de gevraagde verlenging in overeenstemming is met het vigerende be-
stemmingsplan. ln dit bestemmingsplan is opgenomen dat de bestemming
zandwinning per 1 januari2Ol3 wijzigt in de bestemming natuur. ln deze brief
heeft zij tevens aangegeven dat zij een voortzetting van de zandwinning in strijd
acht met de in 2010 afgesloten overeenkomst tussen de gemeente Aa en Hun-
ze, de provincíe Drenthe en Staatsbosbeheer met betrekking tot de uitvoering
van de in opdracht van deze partijen opgestelde Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie
Gasselterveld. Het college van burgemeester en wethouders ziet dan ook geen

aanleiding om een zíenswijze in te dienen.
Provinciale staten hebben bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Drenthe in
2010 tevens een motie (M 2010-15) vastgesteld waarin is opgenomen dat aan
gedeputeerde staten wordt gevraagd om bijverzoeken om de verlenging van
Ontgrondingsvergunningen rekening te houden met situaties waarin er als ge-

volg van de recessie nog een hoeveelheid niet gewonnen zand in een zandwin-
put aanwezig blijft na beëindiging van de termijn zoals opgenomen in deze ont-
grondingsvergunning. Wij hebben afgewogen of deze motie ook van toepassing
kan zijn op de winningvan Zandzuigbedrijf Gasselte BV. Hierbij moet eerst de
opmerking worden gemaakt dat de motie niet van toepassing is op uitbreiding
van bestaande winningen. Op dat punt is de motie niet van toepassing. Daar-
naast is de motie van toepassing op vergunningen waarvan de termijn tot uiter-
lijk begin 2012 afloopt. Dit is hier ook niet van toepassing. Ook gaat het om

zand dat als gevolg van de recessie in de winput achterblijft. Uit de productiecij-

fers van Zandzuigbedrijf Gasselte BV blijkt dat over de afgelopen jaren onge-
veer 5 % minder is afgezet. De recessie heeft hier dus weinig tot geen invloed
op gehad. Tot slot hebben wij de indruk dat deze motie niet is bedoeld voor si-
tuaties waarin beëindiging van een zandwinning duídelijk is gekoppeld aan an-
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dere belangen en doelen. De winning was vanaf het begin bedoeld als een tij-
delijke winning ter overbrugging naar 1 januari 2013.
ln de voorbereiding tot realisering van de nieuwe winning in Zuidwest-Drenthe
heeft de exploitant van deze zandwinning, de vof Echten, de laatste jaren veel
geinvesteerd in de ontwikkeling van de zandwinning in Echten.

Zij hebben deze investeringen gedaan op grond van hetgeen hierover beleids-
matig was opgenomen in de verschillende provincíale beleidsplannen. De over-
heid dient zich daarbij als een betrouwbare partner op te stèllen.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geinformeerd met betrekking de be-
sluitvorming rond de zandwinning in het Gasselterveld te Gasselte.

gedeputeerde staten van Drenthe,


