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Gieten, 20 november 2OL2

Geachte leden van Provinciale Staten,

ln de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 19 september j.l. kwam de

mogelijke voortzett¡ng van de zandwinning in Gasselte aan de orde. Het plan van Staatsbosbeheer en

ons als zandwinner om te komen tot meer zandwinning in combinatíe met gebíedsontwikkeling werd

als zodanig breed gedragen. De vrees bestond echter dat er zodanige verwachtingen waren gewekt

bij de nieuwe zandwinning in Echten dat een schadeclaim tegen de provincie Drenthe mogelijk kans

van slagen zou hebben.

Er is toen vanuit de commissie aan de marktpartijen de suggestie te gedaan er samen uit te komen

Wij hebben direct daarop dhr. K. van der Wiel, van Van der Wiel Handel en Transport (de grootste

zandhandelaar en -transporteur van het noorden) en dhr. Z. van Olst, commercieel directeur

Staatsbosbeheer (landelijk) gevraagd als'verkenners'contact op te nemen met de vof Echten.

Aanvankelijk leken deze gesprekken openingen mogelijk te maken, maar onlangs heeft de vof het

overleg afgebroken. Onze indruk is dat de invloedsverhoudingen recent binnen de vof zijn

verschoven, en dat als gevolg daarvan het overleg is afgekapt. Ook voelt men zich bijzonder

comfortabel door de steun van GS, en ziet daarom weinig noodzaak tot toenadering tot
Staatsbosbeheer en Zeldenrust. Overigens werd wel ons inzicht bevestigd dat er ondanks de

oprichting van een klasseerinstallatie nauwelijks sprake is van enige omzet in beton- en metselzand,

waardoor er inderdaad een groot gat in de Drentse zandvoorziening zal vallen, mocht Gasselte

moeten sluiten.

Eigenlijk zijn we daarmee terug bij de vraag of er in een eerder stadium door de provincie Drenthe bij

de vof Echten wel of geen verwachtingen zijn gewekt. Ons plan lijkt immers inhoudelijk voldoende

politiek draagvlak te hebben.
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Bijgaand een notitie met bijlagen waarin uitgebreid, op grond van al het ons bekende materiaal, op

de achtergronden wordt ingegaan. Deze stukken spreken voor zich. Wij zien om verscheidene

redenen geen gronden tot schadeclaims door vof tegen provincie. We hebben GS indertijd middels

Wob-verzoeken gevraagd om ons alle relevante, ook eventuele nu niet-bekende documenten te

verstrekken. Hoewel de termijnen al geruime tijd verstreken zijn, hebben deze gegevens ons nog niet

bereikt. Wij nemen daartoe nadere juridische stappen.

Niettemin lijkt de suggestie vanuit de commissie op 1-9 september, dat wij de mogelijke schadeclaims

zouden kunnen overnemen een begaanbaar pad, en zijn graag bereid dit met GS te onderzoeken. De

kans dat mogelijke claims juridìsche merites hebben, laat staan dat die een omvang van enige

betekenis zouden kunnen hebben, lijkt ons nagenoeg verwaarloosbaar'

We doen daarom een beroep op u deze zaak opnieuw te bespreken, en te zoeken naar een

oplossing.

Met de ooga

Zandzu Gasselte BV



 
 
Notitie achtergronden Gasselterveld/Echten 
 
Op 19 september j.l. sprak de Commissie Omgevingsbeleid over de plannen rond 
voortzetting van de zandwinning in het Gasselterveld. We waren verheugd dat, op enkele 
kleine fracties na, brede waardering voor de plannen als zodanig bestond. 
 
Wel werd breed zorg gedeeld over mogelijke afspraken, verplichtingen of gewekte 
verwachtingen (met of bij de vof Echten, en/of met ons) die op dit moment instemmen met 
de plannen voor het Gasselterveld verhinderden. We zijn concreet aan de slag gegaan met 
de suggestie vanuit de Commissie in gesprek te gaan met de vof Echten. 
 
Niettemin wil ik ook graag, mede aan de hand van documenten die wellicht niet algemeen 
bekend zijn, de vraag behandelen of de 'afspraken', verplichtingen of gewekte 
verwachtingen al dan niet op werkelijkheid berusten. In hoofdzaak zijn er drie aspecten: wat 
beoogde het beleid en is dat gelukt, zijn Echten en Gasselte op de markt concurrerend en 
moest Echten per 1.1.2013 beton‐ en metselzand produceren (de 'koppeling')? 
 
1. Beleid: oorsprong 
 
Zoals bekend volgde de Ontgrondingennota 2000 een tweesporenbeleid: zelfvoorziening en 
continuïteit door voortzetting Gasselterveld, en voor de lange termijn een locatie in het 
zuidwesten van Drenthe (later: Echten). Die lange termijn (tien jaar of meer) was nodig 
omdat in zuidwest‐Drenthe een omvangrijk afdekkend pakket fijn zand op het geschikte 
zand zit.  
Omdat het Gasselterveld in de EHS ligt werd door GS in 2001 een verzoek om medewerking 
gericht aan LNV‐Noord (bijlage 1). 
 
Uit deze brief, onder “c) Termijn voor alternatieve winplaats, overbrugging en oppervlakte”, 
het volgende: 
 
"Voor de termijn waarbinnen een nieuwe winplaats buiten de EHS een substantiële bijdrage 
kan leveren aan de productie van beton‐ en metselzand hebben wij in onze eerdere brief de 
onbepaalde term "vele jaren" gebruikt omdat een enigszins realistische schatting van de 
benodigde tijdsduur niet mogelijk is. Vooral gelet op de geologische situatie in de relatief 
kansrijke gebieden is wel duidelijk dat het hier om een termijn gaat die ruim langer zal zijn 
dan tien jaar. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid ander bodemmateriaal dat eerst 
verwijderd en afgezet moet worden." 
 
In 2001 werd aangenomen dat een ontgrondingsvergunning voor een locatie in zuidwest‐
Drenthe in 2003 zou kunnen worden verleend, waarna dan (meer dan) tien jaar lang de 
beide parallelle sporen van beton‐ en metselzandwinning in Gasselte en ophoogzandwinning 
in Echten zou plaatsvinden. Aan dat inzicht lagen eigen provinciale berekeningen en een 
rapport van NITG‐TNO ten grondslag. Dat (meer dan) tien jaar afwinnen van fijn ophoogzand 
was noodzakelijk om daarna tot substantiële (Gasselte vervangend) beton‐ en 
metselzandwinning te komen. Bij minder of geen afwinnen van de bovenlaag wordt het 



opgezogen mengsel zo fijn dat er nauwelijks beton‐ en metselzand uit valt te destilleren. Zo 
kwam dus de streefdatum van 2013 (2003 + 10) in beeld. 
 
De winning in Echten kwam echter pas in 2009 in exploitatie, zodat aldaar, uitgaande van het 
oorspronkelijke beleid, tot tenminste 2019 uitsluitend ophoogzand had moeten worden 
gewonnen om in termen van beleid tot succes te leiden, in de zin van een kwantitatief 
alternatief voor Gasselte. Dat de exploitant van Echten er voor gekozen heeft zeer snel (per 
2011) te proberen beton‐ en metselzand te produceren is zijn eigen keus geweest. 
 
2. Concurrentie 
 
Een belangrijke vraag is of voortzetting van de zandwinning in het Gasselterveld zou kunnen 
leiden tot schade voor de vof Echten, en daarvoor is van belang wat als werkgebied wordt 
beschouwd. 
Om in Echten tot een zandexploitatie te komen, werd in 2001 een vennootschap onder firma 
opgericht. In de oprichtingsakte op pagina 11 staat onder CONCURRENTIEVERBOD over 'het 
werkgebied' van de vof Echten (bijlage 2): 
 
"De vennoten zullen zowel gedurende hun deelneming in de vennootschap als ook na hun 
uittreding uit de vennootschap de onderneming binnen het werkgebied van de 
vennootschap, zijnde de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, tot tien jaren na hun 
uittreding in de zin dat zij zich zullen onthouden van iedere activiteit op het gebied van het 
verwerven van gronden gelegen binnen het werkgebied van de vennootschap en van 
ontgrondingsactiviteiten in dat gebied". 
 
Taalkundig was dit niet de beste notaris, maar duidelijk is dat de gemeenten Hoogeveen en 
De Wolden tot het werkgebied werden gerekend, en dat de vennoten vrij waren daarbuiten 
een ontgronding na te streven, omdat daar geen concurrentieverhouding bestaat. Gasselte 
ligt wel erg ver van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden verwijderd en ver buiten het 
concurrentiegebied. 
 
Conclusie: de vof Echten ziet Gasselte niet als concurrerend. De vraag of er eventueel de 
verwachting is gewekt dat Gasselte per 2013 zou sluiten is niet relevant, omdat de vof 
Echten zelf geen concurrentieverhouding ziet, en er dus geen schade kan ontstaan door het 
openblijven van Gasselte. 
  
3. vof Echten en 2013 
 
Gesteld is dat de vof Echten verplicht zou zijn per 2013 beton‐ en metselzand te produceren 
en alleen al daarom schade zou leiden bij het voortbestaan van Gasselte. Van een dergelijke 
verplichting is geen sprake, vergunningstechnisch noch anderszins.  
 
Op 15 maart 2005 vond een gesprek plaats tussen de vof Echten en toenmalig gedeputeerde 
Edelenbosch. De gedeputeerde had vooraf gevraagd een standpunt in te nemen over 
wanneer de vof dacht beton‐ en metselzand te kunnen gaan winnen. Het antwoord op die 
vraag was door de vof zorgvuldig schriftelijk voorbereid (bijlage 3), en werd op de bespreking 



met de gedeputeerde woordelijk en integraal voorgedragen door haar woordvoerder G. 
Schenkel.  
 
Citaat: "De VOF Echten heeft kennis van het beleid dat de provincie voert op het terrein van 
ontgrondingen. Dat geldt ook voor het streven de winningen in de EHS‐gebieden te 
beëindigen in 2013. De VOF Echten als bedrijf zal zich bij het door haar te voeren financieel‐
economisch beleid uitsluitend laten leiden door zaken die de VOF regarderen. Dat betekent 
dus, om maar wat te noemen, dat de daadwerkelijke winning van industriezand niet 
gekoppeld wordt aan het jaar 2013." 
 
De vof gaf de inschatting dat uitgaande van een daadwerkelijke start van de exploitatie per 
1.1.2007 naar verwachting en met de wijsheid van dat moment ergens in de periode 2011‐
2015 een begin zou kunnen worden gemaakt met de productie van beton‐ en metselzand, 
alles nogmaals uitsluitend op basis van haar eigen financieel en investeringsbeleid. De 
exploitatie in Echten startte echter vertraagd, namelijk pas in de loop van 2009. 
 
Conclusie: de vof Echten koos op uitsluitend bedrijfseconomische gronden voor het tijdstip 
waarop beton‐ en metselzand zou worden geproduceerd. Van een verplichting dat per 2013 
te doen is geen sprake, van een voornemen evenmin. De gedane investeringen behoren tot 
het ondernemersrisico. 
 
4. Beleid: het verloop 
 
De visie van het college van GS op het ontgrondingenbeleid heeft nogal het karakter van 
‘reading history backwards’: men bladert terug om te kijken wanneer de datum 1.1.2013 
voor het eerst kan worden aangetroffen. In bijlage 4 vindt u onze reconstructie van het 
beleid vanaf 1998, de hoofddoelstellingen daarvan (zelfvoorziening en continuïteit), de 
manier waarop beoogd werd deze te verwezenlijken, de betekenis van het jaartal 2013 in 
dezen en hoe dit alles anders uitpakte dan bedoeld. (Dit stuk werd op 22 april j.l. aan GS 
toegezonden.) 
 
In essentie: door lange vertragingen in de procedures bij de totstandkoming van de 
zandwinning in Echten werd het onmogelijk in de periode tot 2013 tien jaar of zelfs ‘ruim 
langer dan’ die periode bovenlaagmateriaal (ophoogzand) te verwijderen, en daardoor ook 
niet om per 2013 substantieel beton‐ en metselzand te winnen. (“Substantieel” is eerder 
door GS en de Raad van State in deze zaak gedefinieerd als “evenveel als in Gasselte”.) 
 
Gevraagd werd vanuit de Statencommissie of Zandzuigbedrijf Gasselte BV een zienswijze had 
ingediend op de Omgevingsvisie 2010. In bijlage 5 de zienswijze van onze branchevereniging 
Cascade, waarin (derde blad) wordt gepleit voor de mogelijkheid van toch zandwinning als 
de EHS daar baat bij heeft, mogelijkheden van zandwinning ook naast Ellertshaar en Echten, 
en het ontwikkelen van zandwinprojecten in het kader van een Gebiedsvisie. Het zij duidelijk 
waar deze opmerkingen op doelden. 
 
Conclusie: het beleid om per 1.1.2013 in een nieuwe centrale zandwinning in bedrijf te 
hebben zodat de zelfvoorziening qua hoeveelheden in stand zou blijven is niet geslaagd. 



Daardoor wordt ook het hoofddoel van het ontgrondingenbeleid, ook in de Omgevingsvisie, 
namelijk de zelfvoorziening, niet gehaald zonder voortzetting van Gasselte. 
 
 
5. Het advies van de landsadvocaat 
 
Landsadvocaat Pels Rijcken bracht op verzoek van het college van GS een advies over 
mogelijke schadeclaims van vof Echten als de ontgrondingsvergunning van Gasselte zou 
worden verlengd. In bijlage 6 een beknopte juridische kritiek op dit advies. 
 
Opvallend is vooral het volgende aspect: volstrekt ten onrechte wordt door Pels Rijcken 
beweerd dat de provinciale ontgrondingsvergunning van de vof Echten de voorwaarde bevat 
dat in 2013 met de productie van beton‐ en metselzand moet worden begonnen. Die 
voorwaarde staat er simpelweg niet. We zagen al onder punt 3 dat de vof haar besluit 
wanneer beton‐ en metselzand te gaan produceren uitsluitend zou – en dus 
vergunningstechnisch ook kon ‐ baseren op bedrijfseconomische afwegingen, en niet op 
welk jaartal dan ook. 
 
Uit openbare stukken valt verder niet af te leiden dat vof Echten enige grond voor een 
schadeclaim heeft, zou de zandwinning Gasselterveld worden verlengd of uitgebreid. 
 
Conclusie: met het ontbreken van de verplichting van de vof met ingang van 2013 
substantieel beton‐ en metselzand te leveren valt de bodem uit het advies van Pels Rijcken. 
De vergunning maakt het de vof Echten mogelijk op elk gewenst moment, als dat vanuit het 
eigen bedrijfsperspectief zinvol wordt geacht, te investeren voor de productie van beton‐ en 
metselzand. Die investeringen behoren tot het normale ondernemersrisico. 
 
 
6. Onderzoek naar doelstelling zelfvoorziening/mogelijkheden Echten 
 
In maart 2012, toen tot onze verrassing duidelijk werd dat GS de verlengingsaanvraag 
Gasselterveld (de uitbreidingsaanvraag was toen nog niet eens ingediend) zou weigeren, 
hebben we reeds aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de vraag of vof Echten 
althans in kwantiteit per 2013 in staat zou zijn evenveel tonnen beton‐ en metselzand te 
produceren als in Gasselte. Van ‘de grote hoeveelheid ander bodemmateriaal dat eerst 
verwijderd en afgezet moet worden’ (het ophoogzand), waarover het college in 2001 schreef 
(zie punt 1) was immers nog maar een zeer klein deel (5‐10%) gewonnen. 
 
Ondanks herhaald aandringen, ook op bestuurlijk niveau, is een dergelijk eenvoudig 
onderzoek niet uitgevoerd. Dat is gezien het economisch belang van de zandvoorziening 
eigenlijk ongelofelijk. De vof Echten weigert overigens expliciet GS informatie te geven over 
de werkelijke gang van zaken op de winning. Daardoor kan GS niet vaststellen of de centrale 
doelstelling van het ontgrondingenbeleid, ook in Omgevingsvisie, namelijk de Drentse 
zelfvoorziening, wordt gerealiseerd. 
 



Wij hebben zelf Grontmij gevraagd een berekening te doen aan de feitelijke 
productiemogelijkheden te Echten (bijlage 7). Dit rapport is een half jaar geleden aan GS 
toegezonden. De voornaamste conclusies zijn: 
 
‐ als te Echten jaarlijks evenveel beton‐ en metselzand zou worden geproduceerd als nu in 
Gasselte, dan komt per jaar ca. 500000 m3 ophoogzand vrij. Dat is vijf keer zoveel als de 
ophoogzandmarkt in de relevante regio kan opnemen, en dus onmogelijk. Oftewel, de 
werkelijke productie van Echten aan het schaarse beton‐ en metselzand zal met ingang van 
2013 ongeveer één‐vijfde van die van Gasselte in 2012 bedragen. 
 
‐ de vergunningvoorschriften te Echten voldoen niet aan de hedendaagse normstelling voor 
taludstabiliteit (CUR 113, 2008). Daardoor loopt de omgeving, én de hogedruk 
aardgasleiding die dóór het zandwinterrein loopt, direct gevaar. De voorgeschreven taluds 
zijn namelijk veel te steil, en de afstand tot de leiding veel te klein. Ons is niet bekend dat GS 
dit risico ongedaan heeft gemaakt door in de voorschriften in te grijpen. 
 
‐ als gerekend wordt met aan CUR 113 aangepaste, veilige voorschriften neemt de te winnen 
hoeveelheid zand in Echten sterk af. De put bevat dan (gegeven de gasleiding) in totaal nog 
slechts ca. 400000 m3 (vast) beton‐ en metselzand (de vergunning veronderstelt zes keer 
zoveel, namelijk 2,4 miljoen m3). Dat is een dramatische bevinding. Ter vergelijk: in Gasselte 
wordt jaarlijks ca. 210000 m3 gewonnen.  
 
Inmiddels heeft ook de gemeente Aa en Hunze in een zienswijze bij GS aangedrongen op 
onderzoek naar het realiseren van de zelfvoorziening na 2012. 
 
Samengevat: het College heeft geweigerd eigen onderzoek te doen naar het realiseren van 
de Drentse zelfvoorziening op het gebied van beton‐ en metselzand. Uit onderzoek van 
Grontmij blijkt dat Echten niet substantieel beton‐ en metselzand kán produceren, en dat die 
situatie nog verder verergert als wordt gerekend met actuele veiligheidsvoorschriften. 
 
 
 
7. Schadeclaims: beantwoording vraag 3 VVD‐fractie. 
 
Na het bespreken van de beleidsgeschiedenis en –context, juridische en tot slot 
geotechnische aspecten nu de kern van de discussie: zijn er ‘afspraken’ die verlenging of 
uitbreiding van de zandwinning in het Gasselterveld onmogelijk maken dan wel tot een 
schadeclaim van de vof Echten zou kunnen leiden. 
 
GS geeft haar interpretatie (een 'frame') van de kwestie in de beantwoording van vraag 3 
van de VVD‐fractie op 11/9 j.l., die ik hier graag stap voor stap doorloop. 
 
“Beleidsmatig hebben provinciale staten in de opvolgende omgevingsplannen (POP I, POP II 
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 voor beton‐ en metselzand in Zuid‐West Drenthe. Dit laatste is de winning in 
Echten geworden.” 



 
We zagen onder 1. en 4. dat de eigenlijke doelstelling van het beleid is geweest het 
garanderen van de zelfvoorziening, en dat daarvoor gezien de geologie in Echten ‘ruim 
langer dan tien jaar’ (GS in 2001) ander bodemmateriaal moest worden verwijderd. Sluiting 
van Gasselte in 2013 was helemaal geen beleidsdoel op zich, maar een mogelijke uitkomst 
als het oorspronkelijke beleid van 2000 in alle opzichten was geslaagd. In POP I wordt 2013 
helemaal niet genoemd, en in POP II is het jaartal – terecht – een ‘bedoeling’ in de duidelijke 
context van het blijvend realiseren van de zelfvoorziening. Pas in de Omgevingsvisie werd 
een toen al onmogelijke combinatie van doelstellingen opgevoerd: én sluiting van Gasselte 
in 2013 én substantiële (evenveel tonnen als in Gasselte) zandwinning in Echten. Het ‘ruim 
langer dan tien jaar’ ophoogzandwinning was door de zeer late start van Echten geslonken 
tot iets langer dan twee jaar. 
 
GS vervolgt haar beantwoording met:  
 
“In het traject om te komen tot beëindiging van de winning in het Gasselterveld en het 
opzetten van een nieuwe winning in Echten hebben wij in het verleden min of meer 
regelmatige contacten 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 Gasselterveld en nieuwe zandwinning in Zuid‐West 
Drenthe uiterlijk per 1 januari 2013) mogelijk te maken. Hierbij zijn met de betrokken 
partijen (de Provincie, Zandzuigbedrijf Gasselte BV en de vof Echten) lijnen uitgezet om dit 
beleidsdoel te bereiken.” 
 
Er is met ons als Zandzuigbedrijf Gasselte BV in al die jaren géén ander contact geweest met 
de provincie Drenthe dan over het tot stand komen van de huidige ontgrondingsvergunning 
Gasselterveld. Die vergunning is de loop van het aanvraagtraject door GS verkleind van de in 
2001 door GS zelf beoogde 30 hectare, via 22 hectare naar 16 hectare, en uiteindelijk zelfs 
de mogelijkheid daarbinnen het bedrijf nog vóór 2013 te beeïndigen. Tegen elke stap 
hebben wij bezwaar gemaakt, inclusief uiteindelijk zienswijze en beroep. Onze standpunten 
werden afgewezen met een nooit onderbouwd beroep op ‘voortschrijdend inzicht’. 
 
Wij voorzagen al vroeg dat het beleidsdoel van zelfvoorziening per 2013 middels Echten 
door de procedurele vertraging niet zou worden gehaald. We hebben daarom bijvoorbeeld 
in overleggen voorgesteld in Gasselte wel de oorspronkelijke 30 hectare te vergunnen, maar 
gefaseerd beschikbaar te stellen, zodat in geval van tekorten per 2013 alsnog snel voldoende 
zand beschikbaar zou zijn. 
 
Vanuit de vof Echten is (zeker tot ons uittreden in 2006) evenmin met de provincie 
‘toegewerkt’ naar substantieel beton‐ en metselzand per 2013. De vof voerde, terecht, haar 
eigen beleid (zie nogmaals punt 3 en bijlage 3), en ging dus helemaal niet uit van een 
verplichting per 2013, die er ook feitelijk, vergunningstechnisch of anderszins niet was. 
 
De suggestie van GS, derhalve, dat er een soort gemeenschappelijk project van provincie, 
Gasselte en Echten was, waarin ‘lijnen werden uitgezet’ etc., is volstrekt onjuist. Er zijn géén 
afspraken tussen GS en Gasselte, tussen GS en de vof Echten, of tussen welke combinatie 



van deze drie partijen ook, over ‘2013’. GS heeft in al haar stukken dan ook geen enkel 
document kunnen tonen waarin dat zou blijken.  
 
Dat de ontgrondingsvergunning Gasselterveld per 1.1.2013 afloopt is overigens niet 
bijzonder, en zeker geen ‘afspraak’. Een ontgrondingsvergunning wordt altijd afgegeven voor 
bepaalde tijd, wordt nagenoeg altijd verlengd als de winput nog niet leeg is, en vaak 
uitgebreid als dat nodig wordt geacht voor de voorziening. De vergunning van de vof Echten 
loopt bijvoorbeeld af in 2015, en er is niemand die er aan twijfelt dat deze wordt verlengd. 
 
GS vervolgt met: 
 
“Aangezien het niet was uit te sluiten dat door deze handelswijze in het verleden 
verwachtingen zijn gewekt die mogelijkerwijs zouden kunnen leiden tot een schadeclaim, 
hebben wij besloten om een extern juridisch advies hierover te vragen.” 
 
GS zet zichzelf hier klem door in het voorafgaande haar eigen ‘handelswijze in het verleden’ 
volstrekt onjuist weer te geven. 
 
Conclusie: sluiting van Gasselte per 2013 was geen beleidsdoel op zich, maar een mogelijke 
uitkomst als het ontgrondingenbeleid (gericht op zelfvoorziening) in alle opzichten was 
geslaagd, hetgeen niet het geval is. Er waren en zijn géén afspraken tussen partijen in welke 
vorm of combinatie dan ook. 
 
8. Verlenging vergunning: beantwoording vraag 4 VVD‐fractie 
 
Onder het tweede gedachtestreepje wordt gemeld dat Gasselte geen last gehad zou hebben 
van de recessie. In werkelijkheid, en deze cijfers worden jaarlijks beschikbaar gesteld aan de 
provincie, daalde onze omzet in 2009 met 16% t.o.v. 2008 (kredietcrisis), en in 2010 met 
28%. 
De naamgever van de motie over verlenging van vergunningen, (nu wijlen) mr. Bomhof, 
heeft mij herhaaldelijk verzekerd dat hij van de toenmalig gedeputeerde voor ontgrondingen 
de toezegging heeft gekregen dat deze ook van toepassing zou zijn op het Gasselterveld. 
 
Conclusies: 
 
‐ de kern van het Drentse ontgrondingenbeleid is de zelfvoorziening 
 
‐ het beleid dat in 2000 is geformuleerd is niet gelukt omdat de alternatieve winning in 
zuidwest‐Drenthe veel te laat in exploitatie kwam. In dat beleid was 2013 een streefdatum, 
geen categorische, en geen beleidsdoel op zich 
 
‐ de vof zelf gaat er in haar concurrentiebeding van uit dat uitsluitend de gemeenten 
Hoogeveen en De Wolden concurrentiegevoelig gebied zijn; er is dus geen concurrentie met 
Gasselte, en derhalve ook geen mogelijke schade als Gasselte blijft bestaan 
 



‐ er was géén verplichting voor de vof Echten per 1.1.2013 beton‐ en metselzand te 
produceren, en de vof nam haar investeringsbeslissingen uitsluitend op bedrijfseconomische 
overwegingen 
 
‐ er zijn met ons, Zandzuigbedrijf Gasselte, géén afspraken gemaakt noch is er enig overleg 
gevoerd over de sluiting van Gasselte, of over het niet mogen of kunnen aanvragen van 
verlenging of uitbreiding van de zandwinning, en evenmin zijn er afspraken van GS met de 
vof Echten, of andere afspraken in welke vorm dan ook. GS bracht in de recente discussie 
geen enkel document in waar dat uit zou kunnen blijken. 
 
‐ GS heeft geweigerd enig onderzoek te doen of de hoofddoelstelling van het beleid, de 
Drentse zelfvoorziening, bereikt wordt zonder Gasselte voort te zetten. Dat is ongelofelijk, 
gezien het belang van de zandvoorziening voor economie en werkgelegenheid. Uit het 
onderzoek van Grontmij blijkt dat Echten haar bedoelde functie – het in volume vervangen 
van Gasselte ‐ volstrekt niet kán waarmaken. 
 
Ik hoop dat het op grond van deze informatie mogelijk zal zijn dat vanuit de Staten deze zaak 
opnieuw tegen het licht wordt gehouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. 
Sjerp Zeldenrust, directeur 
s.zeldenrust@zeldenrust.com 
0627‐083214 
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Een eventucle hcrverdeling tu¡Êrn de provincial slslt nog ter diecussie Éi¡ do
va€tstelhng v€n het onlwerp.SoD ll ral blllk¿rr wäl het lvoorloplgel stôndpunt vEn

het ksblnet í¡-

op dit rnomonl ¡! ni.r n€uwk¡uríEêr rån to geven wclk¡ la¡kslrlling in dc nebiie
toekoÍì€t vrll l+ vÉ.w:rcht.n, Voor de Drsntse siìurtie vínden wíj da tcircliike
behoolte aan beton- on m¡tsrF:rnd €chrer bclengrllker dan de lotmclc lsokstllllng
B¡porki¡g van dc Or¡ntee Þroductic lot dá t¡.krÎÊlllno bctekcnt dat Dfentht een

bcrclop moct doen oÞ andcre provincic¡. ln onze brief ven 15 flbrueti 2001 heb-
bcn wii uitEeil0Ê¿el nærom wii dat niot roolirtisch vínden, llct Dr¡nt¡c ve¡brulk
v8n beton- en mels€l¡ild te,l bahoeve v¡n de bouwnijverhcíd ligt op ecn nivceu
van zo'n 650.000 ton per |aar. Dr lorile Itoductic ull DÍenllc winÉlúlleen llgt
hoger. Dlt houdt vqom8meli¡k varbind m9( gEbtutk vrn het a¡nd voor andcre
doelcinden. m.€r w€orvoor wef vergefilkbtte e¡s€n voor dE tdnlsrrgtelllng ¡.ldân.
Uw conslåtsring drr rr bliikbrrf gaen sprake is van s€n Produclieplsfond ¡6 ni¡t
Oeheel iuist. ln de vargunningcn voor ds tnlangriikrrs winploEtJsn vooi b.Îon. on

motc€lz¡¡d in Dr¡nth¡ fG¡a¡alte eo Ell¡rt¡ha¡r) ic ren productieplalond oÞ9ino-
men. Gç¿am¿ñltlk moqen drro wlnÞlc¡t¡Én prr ilár mtx¡mEÊl TOO.OOO lon ¿end

producrrcñ dót geschikt lr voor gnbruik als belon- tn fnetrlll¡nd, Êllçrtshoar
h€ett tot op heden hrt plalond nog ni€r bsr¡ikt. Êen producliePlrfond voor de

overige winpleatsen i¡ wclnig lnvol, galet op d. dtcfin rel¡liAf bep¡d(t¡ b¡¡chik-
b¿¿¡heid vln hoogweardig bodemmstcrl¡¡|. Vrn snellcra uitÞutting drn nodlg ven

de voorrq¡d winbare grqndrtol ls ncar oñ¿e mrning d¡n ook oöèn spllkè. A.n
on¿e brtli¡tlne om ln btglnrel mÉ. te werkrô a6n u¡lbrrid¡rlg v¡n aandwinnih0
blnnen dE ËHS ligt niel ds ì/vens Èn grondslag oÍt h'Î huldlg' totala orantse pro-

ducnenivqru tc h¡ndhsvsn, Het gaat hiel or¡ dG noodzo¡k om ln isder géval âeh

contíhu¡ prodUctie mogrl{lt te m¡l¡çn v¡n þrllllts õÉO,OOO ton botÞn- en mettol
¿End wrlrlan de bouwnllverheid beho¡lre hrefi.

öl vootzlenlng vønuì¡ anderc wtngtaatseo (mel nÐme êllefishasrl 1

Bij rle vergunnihgv6fl€ning voor d¡ uitbrorling ván ds winPlsstr to Éllerteheer Io{,
volgens d¡ meeat optimisticche trerekcning tln tol¡lB theorsticohc opbTrngst t.n
belon' en msteclz¡nd zlfn t. vcrwrchtln von eng€vr.Í 5 milfocn ton. Þo präk(ll*
geeft zolden tc ricn d¡t ren dergrtiikc theo¡¡tlrche oÞbrcngst ook daltlwetkrl[l
wordt gcheald, Gedctrillccrder ondorzock cn prektiikrrv¡riñq tôf plúcil€ mBken nU

al duidoliik dat de feltclllkc opbreng¡t hootútwlnFchi,nli¡k ttoens luÉtcfì de 3 en

ô mlllocn lon zál ullkomçn, Blj her huldlg€ producllsnlve€u kqrr dë wlhd€lts t€

Gasselte nc¡r vetw¡ohting ¡1Ol onqcvtrl ¡nderhall leer beton' 6h rnets.l¿ãñd l€'
veren. lntuat¡n z¡l door dt voortq!ôhde winning d¡ voorra¡d tc Elle¡teh¡¡r vcr-
mo.dcliak zífn geslunhen mel 1 mll|oen loñ, Kômt dll lcen¡tlu ult d.n is de win-

Þla61s ls Ellerl¡h¡er, als dic n¡ dt ultputtlhg van de YvlnplrEts ls Qaeselle most
vootr¡lo ¡n esh totolÈ produotic v€n €50,0OO ton pef jaer lzo dlt praktlsch t¡oge'
liik:ou bliikçnl, voor 2007 ook gcheel uiteeput, o¡t ¡çhlên rYif gele( op ds nood-
zakeliike continuiteit in do voor¿isning niet verantwoqrd. Los v¡n de¿c theore-

tisoh.rekenkundige benod+ring komt daar nog bii drf door v¡r¡chilleh in dS kOael-

opbouw hct nctt6 beton. En mct3Gl:srdre¡dement yE¡ dq wlnple¡tr r¡ Ellert¡haar
Íosr vorw¡chting ¿¡l v¿rminder¡n als de gahe{e gtoduotie vOn G¡ce¡lts moet wor-
deÀ overgGñômen. Dit betekeot dtl u¡tputting van Ellerlsh¡sr in dEt gavel nog

eerd¡r ¡on do ordc ¡al rlfn,

Verdere uitbtei<lirrg van de wlnploot¡ te Ello¡lcht€r ls voor ons lot dusver geen

oÞrlo gsweåBt, Oo beÊlÐ v¡n gaoloÉlõchc inlormatie ¡ou ¡llecn uilbrekJinE binnen
de EHS winbc¡e hooveclhedcn bslon- en metselzand opleveren' Z9¡l¡ in on¡e eêl'
rjcru bfief ls aðngcEcvcn vlndsn wli ccn durgcliikc uitbniriin6 gc6ll €ltFrh¡tlel voo¡
r¡rtbrerding van de wlnfllãals le Gassche.
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Er zi.jn infniddels wel enige eonwiizingen dat een uitbreídtng vÉn dè w¡nplaãts to

Elletl$htar buiten tic EllS pcrspectief vOor de loekqmn zou kunnen blsden' De¡o

¡rnwiizinEen :lln echle ¡ nog le w€inio eonc¡Est orñ dlsrop nu beslissingen te
b¡¡êr¡n- Oa¡rvoot lt nog verder on¡lerzuck vereist,

d Termün vool ellemrlievr wtnplatts. overbruggìng at opporvlekte
Voor de tB¡rnain Waarb¡ôn€n eeD nlcuwt W¡ñplaeß bUlt¡n de EHS een E|¡b3tÚntíill.

b||drage kan leveron trn de produêttc vrn b.ton^ on met¡¡lz¡nd hlbb¡n w¡l in

f de onbeparld€ lcrm nvål€ 
iarcn" 9e nß

tlng van úe u"noaiqdr tiid:duut niet op l

tu6llè ln de rclatlel kansriike gebiede hier

om een termiin gert dle ruim ltnocf 7rl rlln dan tiEn iael. DlÌ houdl vèrband mct I

de grolc hoeveolhcid ¡nde¡ bodcmmaterlssl dst eetst verWl|deld ún aloe¿ei mqrt
wo¡den. wìi willcn eohter grcn berliseing hemen voor'¿o'n langc terroilo, DlÍom
optÉren wii vqor ean overbruggingrprricde v€n tleh iaor, Þe .ìÞDefvlÉhla v¡n da

uitbrEiding ir afgoloíd vrn de nqodzakslUke grodusllê 0cdurend€ dtc pcdode in

ramenhrng m¿t d¡ g¡olog¡açho go¡leldheld'
Het opknippcn v¡¡ dSze termiin om noo eEnt aen bed¡smomàn¡ in te bouwåo

achtøn wii in slriid met onzG pl¡cht om hrt þetrokksn þadÌllf voldoEnde duldelllk-

hsid tc bieden mGt hÊt ooo op rGn versntwoofde bcdfiif¡vocdn0. o€ dâlinll{eve

opÞorvloktc is ovcrigons nog wrl efhankelllk van de mede in overleg m€t hct

staatsbotbeheer ran de uitbroíding t¡ g€voñ vorn. De vormgeving bepaalt name-

liik, méd€ ln r¡lotie tot dú geologlechc gaeteldhríd, in stsrke h¡rtc da gcmiddelde

rÊndopbr€ngtt PCr htcl6tc.

dui'

zs

ondofdelÇn komÉn bii de Verderq U¡lwffking v¡n dc pl¡rne¡ ¡¡n dc orde zodtc Cr

in beginSel Uitticht bCstaot op medewerting vun u cn h¡t Gt¡atrbosbehcer' V¿rde-

re U¡twsrking van da Þl6nnen h€of1 weiñlg Zln ¡ol¡ng eeh bsgintoluitipreak ov¡r
dc medewerking nog in bclangrijke m¡Îc Ethanktllik is van andure putrten. Hat

uilg.ñgrpunt "oEsn nstto-vedi€E aðn w¡€fden" brènEt rnel ¿lch ¡nee d6t het nog

onrbroken van inzicht in de uitwerkíng.n êen begingeluit¡praak nler ln de wEg

bchooft tc rt.tt1,

Eeh álschrlll van dezo bricf is nasr d! ltråta3€ofetâti! v¡n v€lkcer ¡n watsrst¡¡t
gestuurd. Wij vcrrockcn u bovcnst¡¡nde punten ln uw ovÊrweg¡noen t¡ bc-trekken

en hu tor een mel hot Minitterie v¡n V.ftacr Ën WEtFÌrt¡¡ot alegEtcöd€ bggln6eþ

UitrpfÐ6l tB komefl. V!ñult onzs m.dcvrrantwOordellikheld vgor de continuTttll in

de bouwgrondsroÍlenveorz¡ening riin wlJ van oordèel dal nlÒt langet op mclr du¡-

dellikheld gcwtcht k¡n worden. Wil ¿len uw r¡Oct¡e dan ook zo mogelllk op korte

termlln tÈgemoet,

Hoogaehtend,

gedeputecrdc stÉt€n vån 9renthe

grilfier , voorzittç¡

ðs/coil. 11
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zondor doewege tot

l1

wi¡waring gohoudon to zijn het recht van koop van voormoldo
om¡chfcven zaken en van dc ovcroonlomgten die aan deze sktc zullcn wordon
gehechl
De comparant sub III,
Vervolgens ve¡klaa¡do

als gomold, vorklaa¡de voren8târndo inbrong aaD te nemen.
compsrant eub III, handolond als gemeld, ter voldocrring aan hot in -----...

deze ovoroonkomet
tôt enigo wíjwaring

bij dczc om niet in de vennootscbap in to brengen zonder deswege -----
to zijn hot recht van koop van vootmelde omsch¡even o¡uoc¡cndo ----

zalon, on van de dio asn deze alfe zullcn wordcn gchecht"
Dc comparanten ondor I, cn II genoemd, handclend als gemeld, verkla¡¡den vororutaa¡de inbreng ---
aân to ncmen.

LEVERTNG
Ter uitvocríng van ovetoonkomstÊn van inbreng verkl¡arden de comparanlon, hande)end ----
als gemeld, uitgluitcnd rechten op lovering over tè dragcn a¡n dc vermooæchap mot botrekking ---
de hiorvoor on¡oerende zaken en ovo¡conkomsten
Dc cornparaaten, h hrur gemelde hocdanighedcn, verklaardcn gcmclde ¡echten op ------.
leveringen n¿mons de te aa¡vaardenbij dozo.

1, De vennotcn zowel geduenda hrur deelneming in de vennootochap als ook na hun ------
uimcding uit de de ondememi¡g binncn het werkgebicd van dc vcnnootschap, ---
zijndc de Hoogcvoon en De Wold¿n, tot ticn jarenna hrur uirfroüing in de zin dat --
zij zich zullen van iede¡e activiteit op het gebied van vorwcrving van grondon -------
gelegen binr:cn werkgcbicd van de vennootschap en van ontgrondingsaotiviteiten in dar ---
gebied.

2. Dc venrotÊn oryoor i¡ dat hun oventuclc groepsmaatschappijen en de na ro noomen -------
personen gocn

voormelde ein
Do onder lid 2

hobbcn verricht noch venichten dÍe alg eoncu¡rerend in --------------
worden boscbouwd,

personeo zijn
ge besturudcrs vÀrr een ver¡nool; on -.-.--------
ge deelnomcrs in het kapitaal var een vcnûoot; crl -------------

diegenen thane of in dc tookomst op indirocto wijze voor minimaal tien proccnt -------
(10T0) in hot kapitaal van ecn voûnoot doordat zijn houder zijn van

aandelon vÂn een verurool of van een besloton of naamloze(cerfificatcn
waarin de vennoot oon deehemirrg is i,o de zin van a¡tikol 24C Boek 2 ---.

van hct riletbook,

4. Indien één da hqndelt in stijd met hct hiorboven sub l. bepaalde, is de

bereffcnde aan de qndere vonnotcn verschuJdigd cen di¡ect opcisbaro boete van ------
fien duizend Cf 10.000,00) voor clke dag dat hij in overecding is, zulke

onvorminderd rooht van de a¡rdoro vennoten op tchadevergoeding orVof ontbinding.

Tlg¡¿n de datu¡n vân eerste inschrijving van do von¡rootschap sub I in het handolsrogister en -----
de qå¡ de rechtcn van koop teu grondslag liggendo rcchtsh¡ndêlingon zijn ----

meer den lwoo jaar zod¿t het bcpaaldc in anikcl 204c van Bock 2 vsn het Bugerlijk ---- --
geval niet van toçpÈssing is. -----------

Ten aaluion vsn de va¡ a¡tikel 204c Boek 2 van hot Burgerlijk Wotboek ver- -------

kla¡rde dc coraplrant II gcnocmd yooÍ cn nâÍ!€¡ts de verurôotcchep eub II det de in dat -------
niot k¡n plaatsviaden, omdat do on¡oercnde zaken waa¡voor de ----------

rechten van koop zijn end, in do periode, aangevs,ngen óón jaar voor do oprichting van de ------

3

a,

b,
c.

Wotboek in hot

artikel bedoeldc

venrrootsohap eub II oirdigendc op hcden, niot hobben toobohoord aan êtrr oprichter of --'--'------
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lJitgangspunten gesprek voF Echten met mevr. Edelenbosch, Gedeputeerde van de

Provincie Drenthe te houden op 15 maart 2005'

1. Uitspreken van waardering dat we elkaar weer treffen

lngaan op aantal belangrijke stappen die genomen zijn om voortgang te boeken in de

stãrtOatum (2" helft 2006) van de zandwinning Traandijk, te weten:

a) overeenkomst met gemeente
b) bijdrage provincie t.b.v. fietsbrug
c) milieuvergunning
d) voorbereidingen vervangende boerderij

Te venruachten belangrijke besluiten op korte termijn aanduiden:

a) ontgrondingvergunning
b) ontwerPbestemmingsPlan

Afgelop ijk aanvullende boringen gedaan en externe expertise

¡ngeroe inzicht te krijgen in de opbouw van de put en de te winnen

hoevee illende zandvoorkomens'

Nu raad van de Wolden akkoord is en de startdatum van 2e helft 2006 realistisch lijkt te

zijn, zal op korte termijn exploitatieopzetvan de winning gemaakt worden'

Bij deze exploitatieopzet zullen technische en economische factoren een belangrijke

gische oPbouw van de ondergrond
ogzand
hoogzandwinners

riezand (o.m- Produktmix)
nd
brug, etc ) en nog te plegen investeringen

(klasseerinstallatie etc.)

S) vereist positief rendement en cash flow

Op basis van de huidige kennis en wijsheid kan en mag worden verondersteld' dat

*änn""r. op 1 januari ã007 gestart kan worden met de daadwerkelijke winning, het zeker

nog een aantai jaren zal duren voordat het economisch verantwoord zal ziin om

ind-ustriezand te winnen en te produceren door er een klasseerinstallatie (kosten circa € 3

mitloen¡ te bouwen. Zoals gezegd zullen de winmethodieken, de afzetmogelijkheden en de

finånciele grootheden een iertaÍng krijgen in een nog op te stellen exploitatie. Dit zal de

basis vormLn voor het beleid wat de VOF zal voeren in deze zandwinning. Bij het maken

van keuzes speelt voor de VOF uitsluitend het VOF-belang en niet dat van de individuele

vennoten. De VOF Echten heeft kennis van het beleid dat de provincie voert op het terrein

van ontgrondingen. Dat geldt ook voor het streven de winningen in de EHS-gebieden te

beeindigen in 20'13.
De VOÈ Echten als bedrijf zal zich bij het door haar te voeren financieel-economisch beleid

uitsluitend laten leiden en richten door zaken die de VOF regarderen. Dat betekent dus, om

maar wat te noemen, dat de daadwerkelijke winning van industriezand niet gekoppeld

wordt aan het jaar 201 3. Vele jaren eerder zal om procedurele en fysieke redenen wel niet

mogelijk zijn eñ vele jaren later zal om exploitatieve redenen waarschijnlijk onacceptabel en

onv"erãntwäord zijn. Ñaar ve*achting zal de productie van industriezand dan ook starten in

de tijdsperiod e 2011-2015. Nogmaali de VOf zal zich uitsluitend en alleen leiden door

fraai eigen financieel en investeringsbeleid. Dat daar een verantwoorde exploitatieopzet

aan ten-grondslag moet liggen is vánzelfsprekend een hard uitgangspunt voor de VOF

Echten

5.

6.

7

Den Ham, l4maar| 2005
Namens de VOF Echten,
Gerard Schenkel



Provinciaal ontgrondingenbeleid in Drenthe (1998 - 2012Ì-

Centraat in het provinciaaI ontgrondingenbeteid staan, tenminste sinds 1998 de zetfvoorziening van
Drenthe op het gebied van bouwgrondstoffen en de continuiteit van die voorziening. Daarnaast
spelen [andschappelijke overwegingen een ro[, zoals concentratie van winplaatsen (het voorkomen
van gatenkaas), efficiênt en zuinig gebruik van grondstoffen (en dus van areaat) en het op termijn
witlen vertaten van winptaatsen in de EHS. Die laatste wens moet in feite eerder worden beoordeetd
in het kader van EHS- of natuurbeteid, dan in een ontgrondingenkader.

De provinciale Ontgrondingennota Drenthe 2000 vermetdt dat het provinciale ontgrondingenbeleid
in retatie tot de bouwgrondstoffenvoorziening tot doet heeft het op een maatschappetijk
verantwoorde wijze voorzien in de behoeften van particutieren, bedrijven en overheid door o.a. "te

bevorderen dat grondstoffen zo zuinig mogelijk worden gebruíkt en te zorgen voor het tijdig
winboar zijn von voldoende oppervloktedelfstoffen uít de Drentse bodem."

ln 2000 is in opdracht van de provincie Drenthe door geotogisch onderzoeksinstituut NITG-TNO een

onderzoek uitgevoerd naar mogelijke (atternatieve) winptaatsen voor beton- en metselzand. De

uitkomst van dat onderzoek was dat naast Ettertshaar en Gassette er uitstuitend nog in zuidwest
Drenthe mogetijkheden waren voor winning van industriezand, maar dat de winbare pakketten daar
bedekt lagen onder een forse laag fijnere zanden.

ln hetadvies (StatenstukTla B-stuk) d.d. 11 september2000wordtdan ookvermeld (pag.2) dat uir
het onderzoek naar kansrijke mogetijkheden voor de winning van beton- en metsetzand is gebteken
dat er geotogisch gezien ook buiten de bestaande winptaatsen kansrijke mogetijkheden zijn voor de
winning van beton- en metselzand. "Het grove zond bevindt zich echter niet zo dicht oon de
oppervlakte ols in de bestoonde winploatsen. Het zol door de ofwegingsprocedures met de doarbij
behorende onderzoeken en de eventuele ofzet von ofdekkende pokketten nog geruime tijd duren
voordat de winning von zand voor de voorziening op de longere termijn feitelijk kon storten- lvlet
het oog op de voortdurende zorg van de provincie voor de zandvoorziening zol zij zich doarom,
noost het zoeken noor nieuwe winmogelijkheden voor de longere termîjn en het voorbereiden van
de doarover te nemen beslissingen, voorshonds ríchten op een beperkte uitbreiding von een of
meer bestaande wi nplaotsen".

Met de'bestaande winptaatsen'werd hier i.c. gedoetd op Gassette (en Ettertshaar, maar daarvoor
was ìn 1997 voor 15 jaar reeds een winptaatsuitbreiding gerealiseerd).

ln het C-stuk d.d. 11 september 2000 wordt onder 2.2 opgemerkt "Zonder het meewerken aon
uitbreiding van bestaonde winplaots(en) kunnen wij de provincíole verontwoordelíjkheíd voor de
continui'teit van bouwgrondstoffenvoorzi eni ng niet woormoken".

ln dit kader werd ook de uìtbreiding van de zandwinning te Gassette noodzokelijk geacht (POP ll
2004\.

ln de brief van 28 juni 2001 van GS aan het Ministerie van LNV (kenmerk 25/8.2/7001002778)wordt
over de taakstetting en de feitetijke behoefte aan beton- en metselzand hierover het votgende
opgemerkt: "Het goot hier om de noodzook om in ieder gevol een contínue productie mogelijk te



maken van joartijks 650.000 ton beton' en metselzond woaraon de bouwniiverheid behoefte

heeft."

ln de hiervoor genoemde brief wordt met betrekking tot de termijn waarbinnen een nieuwe

winptaats buiten de EHS een substantiëte bijdrage kan leveren aan de productie van beton - en

metselzand wordt hierover opgemerkt dat "Vooral gelet op de geologische situotie in de relatief

kansríjke gebieden ís wel duidetìjk dat het hier om een termijn gaat díe ruìm longer zal zìjn

dan tien joar. Dit houdt verband met de grote hoeveelheid onder bodemmateriaol dot eerst

verwijderd en afgezet moet worden. Wii willen echter geen beslissíng nemen voor zo'n longe

termijn. Doarom opteren wíj voor een overbruggingsperiode von tien ioar' De oppervlokte von de

uitbreidíng is ofgeteid von de noodzokelijke productie gedurende die periode in samenhang met de

geotogí sche gesteldhei d' " (onze nad ruk)

Toen deze brief geschreven werd, gìngen GS er van uit dat de vergunningverlening voor zowel

zuidwest-Drenthe ([ees: Echten) ats Gassettervetd in 2003 zou kunnen zijn afgerond' Op die manier

zou de tien jaar ophoogzandwinning Echten parattel kunnen [open met de door Gassette

gegarandeerde continuiteit, waarna in Echten grootschatige winning van beton- en metselzand

mogetijk zou moeten zijn.

De (eerste) uitbreiding van Gasselte werd door GS noodzaketijk geacht omdat er een zwaarwegend

maatschappetijk betang is gemoeid bij het verzekeren van de continulteit van de beton- en

metsetzandvoorziening in de provincie. Dit belang wordt in de ontgrondingenvergunning 2003-1 ats

volgt verwoo rd.. ,,Wonneer deze (Gasselterveldl zandproductie wegvalt en doordoor de productie

voor de Drentse behoefte niet meer wordt gehaald, betekent dot een onoonvoordbore

verslechtering van de morktsituotie in de provincie Drenthe. En juíst dot willen PS met het in 2000

vostgestelde en het in 2004 in POP ll opgenomen ontgrondingenbeleid voorkomen- De continui'teit

in de jorenlonge gemiddelde productie von beton- en metselzond, die voorziet in de Drentse

behoefte, komt daordoor ernst¡g in gevoor. Voor de beleidsbepoling is en bliift de (zelf)voorziening

in de Drentse behoefte richtinggevend'"

Ook de Raad van State heeft ingestemd met de uitbreiding, waarbij in aanmerking is genomen dat

er geen reeieI alternatief is voor de uitbreiding van de in de EHS gelegen winplaats en dat de

aantasting van de natuurwaarden als gevotg van die wìnning op toereikende wijze zal worden

gecompenseerd (zie overweging 2.4.7 in de uitspraak d.d. 72 oktober 2008 zaaknummer

ZOO7O747O/1). ln de uitspraak wordt onder 2.4.3 geoordeetd "Het college heeft aannemelijk

gemaokt dot de zondverwerkende industrie en de bouwnijverheid zeer gevoelíg ziin voor

schommelingen in de oonvoer von beton- en metselzond, woardoor het voor de toekomst van die

sectoren van wezenlijk belang is dot ook tijdens de relatief korte overbruggingsperiode tot 2013 de

continui'teit ís veitiggesteld. Doarom is er een zwoorwegend maatschoppeliik belong gemoeid met

de instondhouding von de zandverwerkíngsstructuur in de provincie gedurende die periode' De

oanvoer van zand buiten de provincie goot ten koste von die structuur, nog daorgelaten of dat

oanbod toereikend en ook logistiek voldoende uitvoerboar is'"

Op de zìtting van 2 september 2008 werd namens GS naar voren gebracht (pteitnota Schaafsma) "8r-¡

de voststelling von het provinciaol ruimteliik ontgrondingenbeleid is uítgegaan von 2

hoofdproducenten von beton- en metselzond (Zeldenrust te Gasselferveld en Vos bv te Ellertshoor)

en 3 kleine producenten (Roelofs te Tynaorlo, ZEltl te Emmen en Kremer te Exloo). ln bovenstoond



overzicht wordt over de joren 1997 tot en met 2007 aangegeven wot de joorproductie op de 5
Iocaties is geweest. Dooruit blijkt, dot de kleintjes nooit groot zijn geworden en in de toekomst,
ondonks de uitbreiding te Tynaarlo, ook niet groot zullen worden. Wonneer de productie op de

locotie Gosselterveld wegvolt, dan zol de productie von beton- en metselzond, die voorziet in de
Drentse behoefte, fors tot 1 jonuari 2013 verminderen. Juist om die reden hebben GS het
bestemmi ngsplan wi llen goedkeu ren en de ontgrondi ngsve rgunni ng ver leend. "

ln de ontgrondingenvergunning 2002-1 d.d. 7 februari 2006 voor de zandwinning te Echten wordt op
pag.27 o.a. vermeld: "PS hebben bij hun besluít in het najaor von 2000 don ook doarmee rekening
gehouden in díe zin dat de locatie, zeg maar de eerste tien jaar, dienst doet als centrole
Iocatie voor ophoogzond ter vervanging van die in het Linderveld en doorna, dus na 1 januori
2013 en dus op de langere termijn ols locatie voor de winning van beton- en metselzond.
Dit zo zíjnde, hebben PS zich uítgesproken voor een uítbreiding van een bestaonde zandwinning in
de ecologische hoofdstructuur, díe noodzokelijk is voor de continui'teít van de voorziening in beton-
en metselzond, in de overbruggíngsperiode, woorbij gedacht is oan een uitbreíding van de

zandwí nning te Gasselte.
Itlet de door de v.o.f . Zandexploitatiemoatschoppíj Echten ingediende ontgrondingsoonvroag wordt
onder meer beoogd aan het provinciole ontgrondingenbeleid voor de lange termijn gestalte te
geven." (onze nadruk)

De ontgrondingenvergunning voor de locatie aan de Traandijk te Echten is weliswaar reeds

aangevraagd in2002, maar pas onherroepetijk geworden in maart 2007 (het bestemmingsplan in
november 2007). Beoogd werd dus dewinning van ophoogzand in de periode 2003 - 2013. De

winning van ophoogzand is echter pas feitetijk gestart op 1 aprit 2009, mede ats gevotg van twee
achtereenvolgende beroepsprocedures tegen de vergunning Wet Mitieubeheer.

Naast de continurteit steunt het grondstoffenbeteid in POP ll (vastgesteld door PS op 7 juti 2004) op

een zo zuinig mogetijk gebruik van zand en ruimte, een concentratie van wìnptaatsen en

zetfvoorziening."De ontwikkelíng van nieuwe centrole zondwinplaotsen is olleen mogelijk wonneer
dat voor een evenwíchtíge voorziening in de mootschoppelíjke behoefte noodzakelijk is.
Uitbreiding van de bestoonde centrole winplootsen heeft daorbij de voorkeur boven het
ontwikkelenvon een nieuwe winploots.". (pag. 191-192 POP ll). Met betrekking tot beton- en

metselzand wordt op pag. 193 overwogen: "Om de continui'teit in de grondstoffenvoorzieningvoor
de kortere termijn veilig te stellen, is een uitbreiding von de winput te Gosselte
noodzokelijk.....Voor de lange termijn wordt gekozen voor de ontwikkeling von één níeuwe
winploots in dit zoekgebíed in Zuidwest-Drenthe. " (De omvang van dit zoekgebied was aangeduid
op een POP-functiekaart, en lag tussen Hoogeveen en Meppet langs de Hoogeveensevaart.)

Ook in de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door PS op 2 juni 2011 ) wordt met betrekking tot de
zandwinning als beteidsdoel vermeld het veitig stetlen van "de eigen Drentse behoefte in
bouwgrondstoffen" (par. 4.7, pag. 55). "Wij willen uitsluitend zandwinning mogelijk moken om te
voorzien in de feitelijke behoefte oon beton- en metselzand en ophoogzand. De zondwínning willen
we zo veel mogelijk concentreren ín een beperkt oontol zondwinplaotsen, verspreid over de
provincie. Wij geven de voorkeur oon het uitbreiden von de bestoande centrale zandwinplaotsen
boven het ontwikkelen von nieuwe zondwinplootsen."



Bestaand provinciaal beteid beoogde continuiteit van de voorziening in beton- en metsetzand door

middet van een substantiële productie ìn de nieuwe winptaats Echten, die even groot zou zijn als

die van Gassette daarvóór. Echten kwam echter niet in 2003 maar pas in 2009 in exptoitatie, én

startte reeds in 201 1 middets een verwerkingsinstattatie de vervaardiging van beton- en metselzand.

Van 'de grote hoeveelheíd ander bodemmoterìool dot eerst verwíiderd en ofgezet moet worden'

(brief GS 2001, eerder aangehaatd) is nog stechts een zeer gering deel gewonnen en daardoor is het

produceren van de beteidsmatig gewenste substantiëte hoeveetheid beton- en metsetzand

geotogÍsch-technisch onmogetij k geworden.

De huidige, op zich realistische benadering van de exptoitant van Echten is dan ook dat gestreefd

wordt naar het winnen van jaartijks 120.000 ton beton- en metsetzand, in combinatie met 100.000

vaste m3's ophoogzand. Dit houdt in dat er, bij stuiting van de zandwinning Gassettervetd eind 2012'

een gat van ongeveer 50% vatt in de Drentse zandvoorziening'

Dit betekent dus dat óf gezocht moet worden naar andere winmogetijkheden op korte termijn, óf

een drastisch e beleidswijziging moetworden doorgevoerd. De centrale doelstettingen van het

ontgrondingen- en bouwgrondstoffenbeteid: continuiteit en zelfvoorzíening moeten dan worden

losgetaten, en de consequenties daarvan voor economie en werkgelegenheid onder ogen gezien'

22.04.20'12/sjz
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Zienswijze Cascade op ontwerp omgevingsvisie Drenthe
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E info@cascade-zarrdgrind.nl

KvK: Centraal Gelderland 09168384
Bank: ABN-Al\4RO 50.03.94 032
BTW:: NL 8179 30 188 801

Geachte College,

Cascade is de brancheorganisatie van Nederlandse zand- en grindproducenten. Vrr¡wel alle
bedrijven die in Drenthe actief zijn bij de winning van beton- en metselzand zijn bij onze vereniging
aangesloten (ca 90% van het totale volume). Lid van Cascade zijn: Roelofs zandwinning (Tynaarlo)
en samen met Ballast Nedam grondstoffen (Echten), Vos zandwinning (Ellertshaar), Zeldenrust
(Gasselte) en Dekker van de Kamp (America).

Cascade heeft kennis genomen van het ontwerp omgevingsvisie Drenthe. Graag maken wij van de
gelegenheid gebruik om onze zienswijze hierop te geven, vooral op $ 4.8 met betrekking tot het
onderdeel zandwinning.

ln overeenstemming met het nieuwe rijks- en provinciale beleid richten de leden van Cascade zich
op het duurzaam winnen van zand en grind. Duurzame winning houdt in het ontwikkelen van zand-
en grindprojecten met een maatschappelijke meerwaarde en met maatschappelijk draagvlak.
Daarbij kan gedacht worden aan het combineren van zandwinning met waterberging,
natuurontwikkeling, recreatie en wonen aan het water. Bij het ontwikkelen van plannen hiervoor
moet uiteraard aandacht besteedt worden aan een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing
Dit nader te bepalen in goed overleg met de betrokken overheden, lokale bewoners en andere
stakeholders.

Duurzame zand- en gdndWnning, zoals dit door Cascade en hun leden wordt beoogd, leidt - als
het goed gebeurt - dus niet tot aantasting van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, maar juist
tot versterking en verbetering ervan. Bijkomend voordeel is dat deze vorm van gebiedsontwikkeling
zichzelf financiert en dus een extra geldstroom genereert voor het realiseren van algemene
provinciale ruimtelijke doelen zoals: het vergroten van biodiversiteit, het realiseren van de EHS, het
realiseren van water- en recreatiedoelen, het creëren van een aantrekkelijk woonmilieu e.d.
Om aan dit alles nader invulling te geven hebben Cascade en hun leden een gezamenlijke
Gedragscode opgesteld (in de vorm van 10 uitgangspunten), welke is uitgewerkt ìn een Leidraad
voor duurzame zand- en grindwinning. Deze Leidraad is bedoeld als handvat voor overheden en

stakeholders, om in een vroegtijdig stadium goede procesafspraken te maken over plan- en

besluitvorming bij kansrijke zand- en grindprojecten.

Bezoekadres Corespondenttead res
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Deze Leidraad speelt ook in op de gewijzigde taak- en rolverdeling zoals die in gevolge het nieuwe

rijksbeleid is ontstaan. Hierbij wordt van het ontgrondend bedrijfsleven veruvacht dat zij voortaan

zelf het initiatief neemt voor het ontwikkelen van voldoende winlocaties met maatschappelijke

meerwaarde en draagvlak. Uiteraard zullen deze initiatieven moeten passen binnen het provinciale

en gemeentelijk omgevingsbeleid. Echter, de vroegere regierol van de provincie veryalt' ln plaats

hiervan wordt van de provincie ven¡vacht dat zij vooral een kaderstellende en faciliterende rol vervult

richting de initiatiefnemer (het ontgrondend bedrijfsleven) en richting de gemeente

(eindverantwoordelijk voor het bestemmingsplan). Overeenkomstig deze nieuwe taak- en

rolverdeling zal de huidige Ontgrondingenwet worden ingetrokken en in afgeslankte vorm

geintegreerd worden in de Wabo (omgevingsvergunning)

Tegen de achtergrond van voorgaande vindt Cascade dat in $ 4.8 Ontgrondingen ten onrechte

gesteld wordt dat zandwinning vaak negatieve gevolgen heeft voor de landschappelijke kwaliteit.

lmmers, bij zorgvuldige planontwikkeling zal juist sprake zijn van verbetering en versterking van de

ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Hiermee vervalt de noodzaak om zandwinning te beperken

en bij voorbaat een provinciale regierol op te eisen.

Een dergelijk sterke provinciale regierol lijkt ook haaks te staan op het nieuwe rijksbeleid gericht op

marktwerking. Hierbij is het primair de taak van de initiatiefnemer is om een goed en uituoerbaar

plan te ontwikkelen. Het is vervolgens de taak van de provincie en de gemeente om een dergelijk

initiatief in het kader van hun WRO-bevoegdheden te beoordelen en te toetsen. Cascade vindt

daarom dat de beoogde provinciale regierol in deze zandwinparagraaf te stellig vennroord is.

De mate van bundeling van zandwinlocaties wordt bepaald door de behoefte aan zand en de

omvang van de zandwinlocaties. De duur en de productieomvang van de zandwinlocaties wordt

zowel door technisch/ economische als door ruimtelijke factoren bepaald. Volgens Cascade is het

niet mogelijk om dit in algemene beleidsuitgangspunten vast te leggen

Overigens kan Cascade kan zich vinden in de provinciale voorkeur om bestaande winlocaties uit te

breiden boven het ontwikkelen van nieuwe winplaatsen-

Ook kan Cascade zich vinden in het provinciale uitgangspunt dat alleen meegewerkt zal worden

aan nieuwe zandwinningen wanneer die multifunctioneel zijn en ru¡mtelijke kwaliteit hebben.

Cascade en hun leden zijn bekend met het provinciale beleid om na2013 geen zandwinning meer

toe te staan in de EHS. Cascade vindt wel dat hierbij onderscheid gemaakt moet worden tussen

EHS die al gerealiseerd is en EHS die nog ontwikkeld moet worden. lmmers, zandwinning in

combina¡e met natuurontwikkeling kan in voorkomende gevallen juist een bijdrage leveren aan het

realiseren van die EHS, vooral daar waar sprake is van het ontwikkelen van natte natuur en het

vergroten van biodiversiteit. Daar waar zandwinning kansen biedt, zou daarom ruimte moeten zijn

om in combinatie met zandwinning de EHS uit te breiden of te versterken.

Cascade onderschrijft van harte het uitgangspunt dat bij zandwinningen het toekomstig gebruik of

de bestemming van tevoren moet worden aangegeven. Ook bij langdurige zandwinning is dit

volgens Cascade mogelijk. Vooraf kan alÌijd een gebiedsvisie worden opgesteld, waarna de

vergunningveñening fasegewijs kan plaatsvinden inclusief de nabestemming. Het opstellen van een

dergelijke gebiedsvisie en nabestemmingsplan is volgens Cascade een absolute vooMaarde om

de meen¡vaarde van een zandwinproject vooraf te kunnen beoordelen en maatschappelijk

draagvlak te verwerven.

Betreffende beton- en metselzand staat in het onlwerp omgevingsplan dat de winning van beton-

en metselzand na 2013 geconcentreerd zal zitln in de winlocaties Echten en Ellertshaar. Eerder

wordt onder "zandwinning algemeen" echter gesteld dat de provincie alleen zal meewerken aan
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nieuwe zandwinlocaties wanneer die multifunctioneel zijn en ruimtelijke kwaliteit hebben. Cascade

maakt hieruit op dat de provincie niet bij voorbaat uitsluit dat er nog andere winlocaties voor beton-
en metselzand ontwikkeld kunnen worden mits die winlocaties aan deze voon¡vaarden voldoen. Om
misverstanden te voorkomen vezoekt Cascade u om in de subparagraaf "beton- en metselzand"
naar deze passage te veruijzen of deze te herhalen.

Tot slot wil Cascade nog een opmerking maken over het vereiste archeologisch onderzoek.

Cascade onderschrijft dat archeologie belangrijk afwegingsbelang is in het kader van de
vergunningverlening. Wel vindt Cascade dat de kosten van archeologisch onderzoek in verhouding
moeten staan tot de totale plankosten. Daar waar sprake is van excessieve kosten voor
archeologisch onderzoek zou een private initiatiefnemer net zoals een gemeente aanspraak
moeten kunnen maken op het nationale fonds dat hiervoor beschikbaar is. Dit zou als
beleidsuitgangspunt in het omgevingsplan moeten worden vastgelegd.

Cascade vezoekt u rekening te houden met de door ons gemaakte opmerkingen en de teksten van
de beleidsparagraaf ontgrondingen hierop aan te passen en te nuanceren.
Desgewenst is Cascade graag bereid tol het geven van een nadere toelichting.

Hoogachtend,

r
t'
I

Ad van den Biggelaar,

Voorzitter Cascade
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n
ADVOCATEN & ADVISELJRS

Notitie
Aan de heer S. Zeldenrust

lnzake

Datum

Onderwerp

: Zetdenrust / GS van Drenthe

:3 oktober 2012

: opmerkingen met betrekking tot het advies d.d. 12 juti 2012 van Pets Rijcken &

Droogteever Fortuijn aan de Provincie Drenthe

ln het advies van Pels Rijcken wordt geconctudeerd dat er sprake is van een reëel

aanspraketijkheìdsrisicoãan de zijde van de provincie in het gevat bij de bestissing op bezwaar het

vezoek om vertenging van de getdigheìdsduur van de ontgrondingsvergunning voor het

Gassettervetd zou worden toegewezen.

Aan het advies zijn onjuiste uitgangspunten ten grondstag getegd met betrekking tot de inhoud van

de ontgrondingsvergunnìng en net provinciate beteid. Dat heeft tot gevolg dat de conctusie in het

advies-niet t<topt. Oìt zal h-ierna worden gemotiveerd aan de hand van het ptaatsen van opmerkingen

bij de deten waaruit het advies is opgebouwd.

Ad 1.1
pets Rijcken: ,,De aanvraag is bedoetd om tijd te winnen, zodat over enige tijd een aanvraag kan

wordeñ ingedìend voor de uitbreiding met circa 18 hectare"'

Opmerking: Dit is suggestìef en onjuist. Deze bedoeting btijkt immers niet uit de aanvraag.

Aanvrager-beoogt heïmaatscnappetiit< nuttìg en reeds vergund zand te kunnen winnen. ln de

toetich[ing bij d! aanvraag is ook verwezen ñaar de Motìe M 2010-15 inzake verlengen van de

werkingsduur van ontgronãingtu"rgrnningen, zoats toegevoegd aan de Omgevingsvisie. Bìj de

verteng-ing is ook uitdiukketiji geuiezen op de provinciate beleidsdoe.tsteltingen van continuTteit in

de betón--en metsetzandvooziéning en het zo zuinig mogetijk gebruiken van bouwgrondstoffen'

Ad. 1.3
Pets Rijcken: ,,... POP ll uit 2004, waarìn is opgenomen dat winningen van zand binnen de EHS

uitertìjk 1 januari 201 3 moeten worden beëinãigd en voorts dat een nieuwe centrale zandwinning

zaI worden ontwikkeld".

Opmerking: Het POP ll wordt hier onjuist geci

metselzand" op pagina 193 staat: "Het ligt in
geen beton- en metselzand meer te winnen."
de context in POP ll. De hoofduitgangspunten van

en continuiteit met betrekkìng tot de beton- en

aan=-a"d, De g"noemdã iti""i¿"trr zou haatbaar ziìn qeweest wanneer er qop een andere

locat¡e een ge-tijke hoeveetheid beton- en met-selzand kan worden gewonnen als in het

Gassetterveld.

ln de uitbreidingsvergunning Gassettervetd (2003-1)is deze provinciate doetstetting als votgt

verwoord: "Wonneer deze icasselterveld) zondproductie wegvalt en doardoor de productie voor de



Drentse behoefte niet meer wordt gehaold, betekent dat een onaanvoardbare verslechtering van
de marktsituotie in de provincie Drenthe. En juist dat willen PS met het in 2000 vastgestelde en
het in 2004 in POP ll opgenomen ontgrondingenbeleid voorkomen. De continui'teit ín de jorenlonge
gemiddelde productie van beton- en metselzand, die voorziet in de Drentse behoefte, komt
daardoor ernstig in gevaor. Voor de beleidsbepoling is en blijft de (zelf)voorziening in de Drentse
behoef te richtinggevend."

Verder wordt in POP ll vermeld dat er om de continuiteit in de grondstoffenvoorziening veitig te
stetlen voor de kortere termijn uitbreiding van de winput te Gasselte noodzakelijk is en dat er voor
de langere termijn wordt gekozen voor de ontwikketìng van één nieuwe winptaats in dit zoekgebied
in Zuidwest-Drenthe (zie pag. 193 POP ll).

Uit het provinciaal beleid kan dus weliswaar worden opgemaakt dat werd gekozen voor één nieuwe
winplaats ìn het zoekgebied in Zuidwest-Drenthe, maar niet dat er stechts ptaats zou zijn voor één
winptaats in Drenthe. Zowet POP ll ats de Omgevingsvisie gaan uit van meerdere zandwinlocaties
(voor beton- en metsetzand) in de provìncre.

Ad 1.4
Pets Rijcken: "ln de op 28 augustus 2007 aan Zetdenrust verteende ontgrondingsvergunning is
aangegeven dat de zandwinnìng in het Gasseltervetd uitertijk 1 januari 2013 dient te worden
gestaakt."

Opmerking: Ontgrondingsvergunningen worden voor þep.êA!.d-glü-d verteend en vervotqens over het
alqemeen opnieuw bepaatde tijd vertengd jndien de winptaats nog niet is uitgeput.

De ontgrondingsvergunning voor de VOF Echten loopt bijvoorbeetd tot 1 januari 201 5. Uiteraard zat
deze vergunning worden vertengd. Aan de einddatum van een ontgrondingsvergunning kunnen derde
geen rechten onttenen.

Ad. 1.5
Pets Rijcken: "Aan deze vergunning (verteend aan de VOF Echten ìn 200ó) is de voorwaarde
verbonden dat uiterlijk op 1 januari 201 3 aan de Traandijk beton- en metselzand geproduceerd zal
worden.

Opmerkìng 1: Het is votstrekt oniuìst dat aan de ontgrondingsvergunning voor de Traandijk te
Echten de voorwaarde is verbonden dat uitertijk op 1 januari 2013 beton- en metsetzand
geproduceerd zal worden. Van een dergetijke voorwaarde ìs geen sprake.

ln de ontgrondingsvergunning voor de Traandijk te Echten is voorts geen koppeling getegd met de
zandwinning ìn het Gassetterveld, dan wel de beëindiging daarvan. Ten aanzien van de winning van

beton- en metsetzand is in de voorschriften stechts een jaartijks productieptafond opgenomen.

Het cotLege van GS merkt in de ontgrondìngsvergunning Echten juist op dat de praktijk zal moeten
uitwijzen of er uìtertijk in 201 3 in Echten voldoende beton- en metsetzand zal kunnen worden
geproduceerd.

Uit het voorgaande votgt dat uit de ontgrondingsvergunning voor Echten geen productieverptìchting
kan worden afgeteid voor de exploitanten, maar uitsluitend een bevoeedheid. Dit houdt in dat de
VOF Echten een vrije keuze had wel of geen beton- en metsetzand te produceren en op wetk
moment, en ook wet of niet te investeren in de benodigde verwerkingsinstattaties en aanverwant.
Dit behoort dus tot het requliere ondernemersrisico.

Er is dus gèèn sprake van een verpl.ichting, maar van een bevoegdheid. Dit houdt in een vrije keuze

wel of geen beton- en metsetzand te produceren en op wetk moment.

Nu van een verpl.icht'ing voor de VOF Echten om reeds op 1 januari 201 3 beton- en metselzand te
produceren geen sprake ìs, en in het advies wel van een dergetijke verptichting is uitgegaan, kan

nìet anders worden geconctudeerd dan dat het advjes niet deugdelijk is.
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Ad 2.1
pets Rìjcken: "ln de bijtage bij dit advies zijn citaten opgenomen uit de genoemde documenten d'ie

van belang ljn voor de bèoordeting van de vraag of bij VOF Echten verwachtingen zijn gewekt die

bij schendìng ervan een aanspraketijkheidsrisico opleveren. Korthejdshatve verwijzen wij daarnaar'"

Opmerking: Door te verwijzen naar een bijtage, wetke niet openbaar is gemaakt, vatt niet te
vórifiëren waarop het advies is gebaseerd. Gaat het om andere stukken dan de

ontgrondingsvergunningen Echten en Gassettervetd, POP ll en Omgevingsvisie? Of zijn stechts delen

uit;tukken voorgetegd? Zijn die deten dan wet in de juiste context geptaatst? Het niet opnemen van

de retevante deten uit de betejdsdocumenten, besl,uiten en gespreksverslagen (waarbij overigens

geen namen hadden hoeven tê worden vermeld), doet afbreuk aan de waarde van het advìes- Om

ãeze reden kan het advies ook niet worden gebruikt voor een juiste inschatting van een mogetijk

aanspraketij kheidsrisico.

Ad 2.4 en 2.5
pets Rijcken: ,,Van bijzondere omstandigheden is sprake wanneer het gaat om omstandigheden

*aarmêe bij de totstandkoming van het beteìd geen rekening is gehouden en welke daarin derhalve

niet zijn verdisconteerd. "

Opmerking: Als een bijzondere omstandigheid ats hier bedoetd kan worden aangemerkt het feit dat

de tocatiJaan de Traandijk te Echten nu en de komende jaren niet kan voorzien in beton- en

metsetzand van die hoeveelheden en kwal,iteit waarin de locatie in het Gassettervetd voorziet, met

name omdat daardoor het hoofddoet uit de Omeevinpsvisie - zelfvoorzienine - niet wordt

eereatiseerd.

Overigens voorziet het beteid zetf in een afwijkingsmogetijkheid. Daarbij is retevant dat afwijzing
van vérlenging en uitbreiding in het Gassettervetd in strijd is met de hoofddoelstellingen van het

provinciaa[be]teid te weten ãe continuìteit in de grondstoffenvoorziening en de zetfvoorãening. Er

is immers in de provincie geen atternatief om in de behoefte aan beton/ en metsetzand te voorzien,

Het provinciate beteid hoeft dan ook niet in de weg te staan aan de verlenging en uitbreiding in het

Gasselterveld.

Ad. 2.8
pets Rijcken: ,,Uit de jurisprudentie votgt dat een pubtiekrechtetijke rechtspersoon onrechtmatig

kan hañdeten indien áan een burger toezeggingen zijn gedaan en/of het vertrouwen is gewekt dat

een bepaatde prestatie zou wordén verricht. Dat is onder omstandigheden zelfs het geval als deze

toezeggingen ii¡n gedaan door een daartoe niet bevoegde ambtenaar van de provincie. Zie ìn deze

zin: HR 25 juni 2010, LJN 815420."

Uit de openbare stukken zijn geen toezeggingen van het bevoegd gezag aan de VOF Echten bekend.

Uit het handhavingsverroek d-.d. 24 aprit 20t 2 van de VOF Echten betreffende Gassette wordt met

betrekking tot eventuele toezeggingen stechts verwezen naar een brief d.d.4 januarì 2012 van het

co[[ege, viaarin zouzijn bevestlgd dat niet zat worden afgeweken van de Omgevingsvisìe. Mede

gãi"tïó deze datum kan bedoetde brief niet aan een schadectaìm ten grondstag worden getegd, nu

ãe schade zou bestaan uit investeringen dìe zijn gedaan in het kader van de exploitatìe en deze

investeringen reeds ver vóór die datum zijn gedaan.

Overigens kan uit genoemd arrest juist worden afgeteid dat gerechtvaardigd vertrouwen op een

onbevoegde toezegging niet sne[ wordt aangenomen'

Ad. 2.9
Pets Rìjcken: "ln de bijlagen zijn citaten opgen

beteidsdocumenten, gesp-ret<sverstagen en'dé h atting kan

hieruit worden argeteid äat VOF rcñten goede a danige

concrete toezeggingen zijn gedaan dat hãt niet VOF Echten

redetìjkerwijs ván de provìncie mocht verwachten'"

Opmerking: Verwezen wordt naar citaten zoaLs opgenomen in niet-openbare bijtage'
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ln ieder geval kan uit atle openbare stukken, waaronder de vergunning voor de tocatie Echten en het
provincìate ontgrondingenbeteid door GS respectievetijk PS niet het gerechtvaardied vertrouwen
zijn gewekt dat tot stuiting van de winning in het Gassettervetd zou worden overgegaan ten behoeve
van de VOF Echten of dat de provincie een monopotiepositìe van de VOF Echten in Drenthe zou

facitjteren of realiseren of dat tot stuiting van de winnìng ìn het Gasselterveld zou worden
overgegaan zonder daarbij te betrekken het betang van de continuìteit en de zelfvoorzienìng.

Ad. 3.2 en 3.3
Pe[s Rijcken: "Gelet op de inhoud en strekking van de in de bijtage bij dit advies weergegeven
citaten uit de beteidsdocumenten, gesprekverstagen en bestuiten, loopt de provincie naar onze
inschatting een aanspraketijkheidsrisico indien zou worden besloten terug te komen op het bestuit
tot het niet vertengen van de aan Zeldenrust in 2008 verleende ontgrondìngsvergunning".

Opmerking: Ten onrechte wordt ìn het advies geen aandacht besteed aan het relativiteitsverejste
van art. 6:1ó3 BW: "Geen verptichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm
niet strekt tot bescherming tegen de schade zoats de benadeetde die heeft geteden." (zie ook HR

arrest 7 mei 2004, nr. C02/310, NJ 200ó, 281 en ABRS 28 juti 201 0, LJN: BN2ó70, AB 201 1 /240).

Bij een eventueel beroep op het provinciaal ontgrondingenbeleid, is retevant dat dit beteid niet
beoogt om concurrentieverhoudjngen te regelen of een gewenste monopotiepositie te facititeren.
Het beteid is immers gericht op het veitig stetten van de behoefte aan beton- en metsetzand.
Bovendjen biedt het beteid de mogetijkheid aan meerdere zandwinners om een zandwintocatie te
exploiteren en/of uit te breiden..

Hieruit votgt dat met het provinciate beteid niet de gerechtvaardigde verwachting kan zijn gewekt
bij de VOF Echten dat deze vanaf 1 januari 201 3 de winptas in Traandijk zou kunnen exptoiteren
zonder daarbij economisch gehinderd te worden door de activiteiten van Zetdenrust in Gassette (zie
punt 2.1 van het advìes).
Overigens stett de VOF Echten zetf iets anders. ln het handhavingsverzoek van 24 april 201 2 teeen
Gasselte wordt hierover opgemerkL: "De schade bestoot onder meer daaruit dat cliënten niet, zools
beoogd, de enige oanbieder von beton- en metselzand in Zuidwest-Drenthe zullen zijn, terwijl hun

investeringen daorop wel zijn afgestemd. "

Dan is retevant de vraag òf er wet sprake is van economische hindering door de winnìng in het
Gassel,tervetd. Ook op haar website herhaalt de VOF Echten dat de winning in Echten bedoeld is ats

centrale zandwintocatie voor Zuidwest-Drenthe. Overjgens btìjkt ook uit de oprichtingsakte van de

VOF dat de VOF zetf uitgaat van een noq kteiner concurrentieqevoetie gebied, nametiik de
qemeenten Hooseveen en De Wolden. Zuid-west Drenthe behoort in het eeheel niet tot het
afzetgebied van Zandzuigbedrijf Gasselte, dus kan er alleen a[ om die reden geen sprake zìjn van

economische hindering.

Bovendien mag bij een ontgrûdingsaanvraag een eventueel concurrentiebelang van een derde en

een eventueel aanspraketijkheìdsrisìco van de provincie niet bii de beoordeline worden betrokken.
Dat behoort immers niet tot het beoordetìngskader van artikel 3 tid 2 juncto art. 10 tid 5

Ontgrondingenwet (stechts betangen, betrokken bij de ontgrondìng, de herinrìchting van de

ontgronde onroerende zaken en de aanpassìng van de omgeving van de ontgronde onroerende
zaken ).

Ad. 3.4
Pets Rijcken: "De getdetijke omvang van het aanspraketijkheidsrisico is op basis van de nu

beschiúbare stukken moeitijk in te schatten en hangt met name af van de vraag wat het effect is
van de verlenging van de ontgrondingsvergunning op de mogetijkheid de winptas aan de Traandìjk

op een economisch verantwoorde wijze te exptoiteren."

Opmerking: lndien er geen schade is geleden, kan er ook geen sprake zijn van aanspraketijkheid
voor onreèhtmatig handeten, Kennetijk heeft de VOF Echten voorafgaand aan het advies van 11 juti

2012 niet kunnen aantonen dat de locatie Traandijk niet meer op een economisch verantwoorde

wijze kan worden geëxptoiteerd indien de ontgrondingsvergunning voor het Gassetterveld zou

wórden verlengd. Óat dat wel kan worden aangetoond tigt ook niet voor de hand nu er sprake is van

verschì[tende alzetgebìeden, een ander marktsegment en bovendien duidetíjk is dat aan de wijze

4



van exptoitatie van de locatie aan de Traandijk uitstuitend bedrijfseconomische redenen ten
grondslag tiggen.

ConctrÞie:
Gñãerptichtins tot productie opgetegd doorrrct 

få"-"":it""#f"üL".1o¡,ll¡fll"t'"no 
o"r

locaties beton- en metsetzand wordt
d votgt dat de retevante
r komt of niet. Schade is
een reëet

e geen sprake is.

Mr, M.B.W. Litjens
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Betreft

exploitatie zandwinning Echten

Geachte heer Zeldenrust,

Naar aanleiding van u vezoek doen wij u hierb¡ een beschouwing toekomen van de
exploitatie van de zandwinning Traandijk te Echten in relatie tot de behoefte aan indu-
striezand binnen de provincie Drenthe. Doel van deze beschouwing is om te ondezoe-
ken of deze zandwinning per 2013 de productie van die in het Gasselterveld volledig zou
kunnen vervangen

Zandwinning Traandijk te Echten
De zandwinning Traandijk is vergund tot een maximale diepte van 47 m beneden het
maaiveld (NAP 42 m) met een onderwatertalud van gemiddeld 'l :4. Complicerende
factor bij deze winning is dat de bovenste tien meter van het te winnen zandpakket vrij-
wel volledig uit fijne zanden bestaat met een ven¡vaarloosbare fractie industriezand.
Daaronder komen grove zanden voor, waaruit door klassering gemiddeld 50% industrie-
zand rs te winnen.

Uit oogpunt van de exploitatie zou de deklaag van fijne zanden (de eerste tien meter van
het zandpakket) idealiter eerst moeten worden gewonnen en worden afgezet als 'op-
hoogzand.'Aansluitend zouden de grove zanden uit de ondergrond kunnen worden
gewonnen en met een hoog rendement kunnen worden geklasseerd. De daarbij vrijko-
mende fijne fracties dienen eveneens te worden afgezet als 'ophoogzand'.

Voor de bovenstaande werkwijze is echter niet gekozen; kort na aanvang van de zand-
winning is een klasseerinstallatie gebouwd en is begonnen met het winnen van indu-
striezand. Deze werkwijze is mede ingegeven door de wens dat de zandwinning Traan-
dijk op korte termijn en in belangrijke mate gaat bijdragen aan de behoefte aan indu-
striezand binnen de provincie Drenthe. De productie van industriezand te Traandijk zou
theoretisch moeten toenemen tot 365.000 ton op jaarbasis, om de huidige winning in het
Gasselterveld (thans vergund tot 1-'l -2013) te vervangen.

De productie van 365.000 ton industriezand te Traandijk zal gepaard gaan met de pro-
ductie van grote hoeveelheden ophoogzand, Dit wordt veroorzaakt doordat er niet voor
gekozen is om eerst de toplaag van 10 m fijn zand voor het grootste deel te winnen en
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af te zetten. De potentiêle afzet van ophoogzand vanuit de winning te Traandijk wordt
geschat op circa 10O.OO0 m3 per jaar Een eventuele hogere productie van fijn zand zal

op een voorzienbare termijn niet kunnen worden afgezet en drukt zwaat op de exploita-

tie van de zandwinning.

Afgeleid kan worden dat voor een productie van 120 000 ton industriezand (bij een soor-

telijk gewicht van 1,74 ton/m3 en een klasseerrendement van 50%) 138.000 m3 (vast)

zaÀO uit de ondergrond (dieper dan 10 m) moet worden gewonnen. Daaruit ontstaat dan

69.000 m3 industriezand en 69.000 m3 fijn zand. Daarnaast zal een aanzienl¡ke hoe-

veelheid fijn zand worden meegewonnen doortoestroming van zand uit de fijnzandige

toplaag. De totale productie aan fijn zand wordt daarom geschat op 200.000 m3, Bij een

productie van 120.000 ton indrustriezand wordt daarmee al meer fijn zand gewonnen

dan economisch beschouwd afzeÌbaar is Op soortgelijke wijze kan worden afgeleid dat

de gewenste productie van 365 000 ton industriezand op korte termijn zal leiden tot een

productie aan ophoogzand in de ordegrootte van 500.000 m3 per jaar.

De bovengenoemde redenatie wordt ondersteund door de hoeveelheden zoals door de

exploitant van de zandwinning zijn opgenomen in de vergunningsaanvraag. Hierin is

opgegeven dat de totale ontgronding zal bestaan uit de winning van 3.350.000 m3 op-

hoogzand en 2.490.000 m3 beton- en metselzand (=industriezand). Dit betekent een

totale hoeveelheid van 4,3 miljoen ton industriezand, waarmee circa 12 iaar in de ge-

wenste productie van 365.000 ton kan worden voorzien. Gedurende deze 12iaar zou

dan gemiddeld 280.000 m3 ophoogzand per jaar moeten worden afgezet Gegeven de

poteñtiele afzet van 100 000 m3 ophoogzand, zal gedurende 12 jaar een overschot van

in totaal 2 15 miljoen m3 aan ophoogzand ontstaan. Dit wordt economisch beschouwd

niet haalbaar geacht.

Stabiliteitsbesc houwi ng
Naast de aanwezigheid van fijn zand en de beperkte afzetmogelijkheden hiervan, zien

wrj de stabiliteit van het onderwatertalud als belangrijke beperking voor het behalen van

de beoogde productie van 365,000 ton ìndustriezand per jaar. Dit is mede ingegeven

door het feit dat er op dit moment een gasleiding van NAM door de beoogde zandwin-

ning loopt, waarvan de veiligheid dient te worden gegarandeerd.

Over de grondmechanische stabiliteit van het onderuatertalud van de zandwinning is in

2002 door Wiertsema & Partners geadviseerd. Dit heeft erin geresulteerd dat de winning

tot een diepte van maximaal NAP -42 m is vergund, met één langgerekt onderwatertalud

onder een helling van 'l :4 (verticaal:horizontaal). Om de veiligheid van de NAM-leiding te

garanderen is een veiligheidszone van 40 m voorgeschreven tussen de leiding en de

insteek van het talud vãn de zandwinning (te handhaven zo lang als de leiding in bedrijf

is)

Heden ten dage wordt het onderuvatertalud van zandwinningen ontworpen volgens de

CUR-Aanbeveting tl3: Oeverstabiliteit van zandwinputten, die is verschenen in 2008

Conform deze aanbeveling zou de veiligheidszone tussen de NAM-leiding en de insteek

van het talud tenminste drie maal de putdiepte moeten bedragen Voor de winning te

Traandijk betekent dit concreet dat een veiligheidszone van 3x 47 m = 141 m dient te

worden gehanteerd. Een eenvoudige toetsing van het onderwatertalud volgens CUR

113, op óns verzoek uitgevoerd door ir D R Mastbergen van Deltares, wijst bovendien

uit dat wanneer gekozeñ wordt voor de aanleg van één langgerekt onden¡vatertalud tot

aan de maximalè windiepte, dit talud onder een maximale helling van 1:6 (verti-

caal:horizontaal) dient te worden gerealiseerd
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Wij merken op dat de thans vergunde winning, met één langgerekt onderwatertalud van
1:4 en een veiligheidszone van 40 m tussen de insteek en de in bedrijf zijnde gasleiding
van NAM, niet voldoet aan de vereisten van de CUR 1 13. Laatstgenoemde publicatie
wordt heden ten dage algemeen als de standaard gehanteerd voor het ontwerp van
diepe onþrondingen. Mede uit oogpunt van aansprakelijkheden bij het ontstaan van
eventuele calamiteiten wordt de exploitant en vergunningsverlener dríngend geadvi-
seerd de vergunde taluds te herovenregen conform de beginselen van GUR 1 13,

Voor eventuelE nadere inlichtíngen kunt u zich wenden tot de heer ing. Y. Houthuesen,
adviseur geotechniek of de heer ing. J. Knol, projectleider.

Hoogachtend,
GrontmijNederland B.V
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Trjdslijn:

7ll2 1" verzoek bestuurlijk overleg om , doot SBB mede namens ons.

Enkele dagen daarna: mededeling van bestuurssecretariaat 'er moet eerst een ambtelijk advies

komen van B. Gosselink' (handhaving)

lgll mail aan Timmerman, verzoek bij Klip aan te dringen op bestuurlijk overleg' RM

meer bereid tot b.o., Klip hield af.

513 geplande datum bestuurlijk overleg. Op laatste moment door gedeputeerde afgezegd.

2313 mededeling dat plan toch eerst ambtelijk gepresenteerd moest worden, ambtelijke

mededeling dat het er op neer zou komen dat er uiteindelijk wel een b.o. zou komen waarop

Klip het plan direct af zott wijzen

24/3 bezoek WD-fractie (Knol van Grontmij en mijzelf), presentatie plan

2714 eerste bestuurlijk overleg, presentatie plan. Aanwezig ook C. Kalden, hoofcldirecteur

SBB, Klip zegl.toe serieus naar het plan te kijken'

Zl7 tweede bestuurlijk overleg, plan afgewezen door GS. Redenen: bestaand beleid,

gemeente wil niet, toezeggingen aan vof'.

417 schriftelijke vragen Timmerman

417 Raad Aa en Hunze motie vóór zandwinning

lIlT vragen Timmerman e.a. bij rondwaag in PS

l1l7 Raad Aa en Hunze + B&W besluiten tot brandbrief aan GS met mondelinge

vooraankondiging

l2l7 Brief Aa en Hunze (Raad + B&W) aan GS vóór voortzetting zandwinning

1217 Brief GS aan PS. Herhaalt dat gemeente tegen zandwinningzouzijn.

l1/9 beantwoording schriftelijke vragen Timmerman

1619 Zelden.rust brietTe-mail aan PS, reactie op brief GS l2l7 en beantwoording schriftelijke

wagen 1l/9

1919 CommissieOmgevingsbeleid


