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Onderwerp: Zandwinning Gasselterveld

Geacht college,

ln aansluiting op uw brief van 5 juli 2012, waarin u ons in kennis stelt van de door uw
gemeenteraad aangenomen motie "zandwinning Gasselterveld na 1 januari 2013"
ontvingen wijop 16 juli2012 uw brief d.d.12 juli2012, No 2012004132, waarin u een

aantal zaken aangeeft.

Op 11 juli 2012is in een telefonisch onderhoud tussen uw burgemeester, de heer

E. van Oosterhout en gedeputeerde Klip-Martin medegedeeld dat het college van

Gedeputeerde Staten op 10 juli 2012heeft besloten om het op22maart 2012 bij ons

binnengekomen verzoekvanZandzuigbedrijf Gasselte BV om verlenging van de
geldigheidsduur van de aan dit bedrijf verleende ontgrondingsvergunning (Aa en

Hunze 2003-1) te weigeren. Voor de nadere motivatie van ons besluit venruijzen wij u
naar het bij deze brief gevoegde weigeringsbesluit.

Per brief van 12 juli2012, kenmerk 2813.'13.2012003700, hebben wtj op uw eerste
brief d.d. 5 juli 2012 gereageerd. Hieronder gaan wij in op de zaken die u in uw brief
d.d.12 juli2012 hebt aangegeven.

ln de eerste plaats geeft u aan dat u, anders dan u in uw brief van24 mei2012 aan
ons heeft medegedeeld, ons nu expliciet laat weten dat met betrekking tot het verzoek
vanZandzuigbedrijf Gasselte om verlenging van de geldigheidsduur dat werkgele-
genheid en natuurontwikkeling - in combinatie met recreatieve ontwikkelingen in het

Gasselterveld - moeten prevaleren in de besluitvorming. Kennisnemende uw brief,

komen wij tot de conclusie dat wij niet tot een ander besluit kunnen komen dan het

onderhavige weigeringsbesluit.

Karin
Tekstvak
     AFSCHRIFT



2

U geeft aan dat de gemeenteraad van uw gemeente in haar vergadering van 4 juli

2012 in meerderheid heeft uitgesproken dat er op dit moment geen overwegende
bezwaren zijn om de zandwinning ook na I januari2013 toe te staan, Hierbijwilde
raad van uw gemeente alle medewerking geven aan recreatie- en natuurontwikkeling.
Wijhebben in onze brief van 12 juli2012 aangegeven datwijdeze motie voor kennis-
gevíng hebben aangenomen. De strekking van deze motie is toen al voor ons geen

aanleiding geweest om met betrekking tot de gevraagde verlenging van de geldig-
heidsduur van de ontgrondingsvergunning een ander besluit te nemen.

Bovendien geeft u in uw brief aan dat de raad van uw gemeente heeft besloten om het
vervolg van de zandwinning Gasselterveld na 2013 in september 2012, na overleg
met alle partijen, op integrale wijze in de gemeenteraad aan de orde te stellen. U stelt
het als college van burgemeester en wethouders op prijs de voorbereiding met de
desbetreffende gedeputeerde af te stemmen. Uiteraard hechten wij er waarde aan dat
bij de behandeling van deze zaak de leden van uw gemeenteraad kennis kunnen ne-
men van alle relevante gegevens en omstandigheden die hierbij betrokken zijn. We
lezen uw uitnodiging om afstemming als uitnodiging om ons besluit toe te lichten.
Daartoe zijn wij gaarne bereid.

Tot slot verzoekt u ons om tot uiterlijk 1 oktober 2012 geen onomkeerbaar besluit te
nemen ten aanzien van de zandwinning Gasselterveld. Verwijzend naar de eerste
alinea van onze brief, kunnen wij u mededelen dat wij op 10 juli 2012 het verzoek om

verlenging van de geldigheidsduur hebben afgewezen. Tegen dit besluit staat nog de
mogelijkheid open om bez¡taar te maken.

Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben geÏnformeerd.

Aangezien uw brief van 12 juli 2012, mede namens de raad van uw gemeente was
geschreven, verzoeken wij u onze brief ter kennis te brengen aan de gemeenteraad

van uw gemeente.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

Bijlase(n):

ablcoll.
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Onderwerp: Verlenging van de geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning Aa en Hunze 2003-1

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERLENGING VAN DE

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTGRONDINGSVERGUNNING AA EN HUNZE 2OO3-1

Het vezoek om verlenging
Op 22 maxt2012 is bij ons binnengekomen het verzoek van Zandzuigbedrijf Gasselte BV te
Gieten, om verlenging van de geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning Aa en Hunze 2003-1

Het betreft een vezoek om verlenging tot 1 januari 2015 voor het ontgronden van het terrein in de
gemeente Aa en Hunze, kadastraal bekend Gasselte, sectie E, nummers 328,329,330, 80, 642,

643, 458, 459, 460, 94, 101, 1532,559, 558, 440, 535, 538 (alle gedeeltelijk), plaatselijk bekend als

Gasselterveld. De ontgrondingsvergunning is door ons verleend bij besluit van 28 augustus 2007,

ken merk 5.212007 01 0855.

De wettelijke procedure
Wij hebben bij het in behandeling van de aanvraag ín de ontvangstbevestiging van '13 april2012,
kenmerk 15|uTH2012002649, aan aanvrager kenbaar gemaakt dat wij voornemens waren het ver-
zoek af te wijzen. Gelet op het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Ontgrondingenwet juncto

artikel 3:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht niet van toepassing op de afhandeling van deze aanvraag. Daarom hebben wij beslo-

ten de eenvoudige procedure toe te passen. Wij hebben aanvrager, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid gegeven om z'rjn ziensw'rjze over ons

voornemen tot afwijzing van de aanvraag naar voren te brengen.

Wij hebben de aanvraag en de bijbehorende stukken bij brief van 13 april2012, kenmerk
15I/IH2O12002649, gestuurd aan Staatsbosbeheer, Regio Noord en het college van burgemeester
en wethouders van Aa en Hunze. ln deze brief hebben wij de geadresseerden de gelegenheid gege-

ven om binnen zes weken na verzending van die brief hun zienswijze over ons voornemen tot afwij-
zing van de aanvraag aan ons kenbaar te maken.

lngediende zienswijzen en reacties
Naar aanleiding van ons voornemen om het vezoek om verlenging van de geldigheidsduur van de

ontgrondingsvergunning zijn de volgende zienswijzen en reacties ingediend door:

1. Rein Advocaten & Adviseurs te Assen namens Zandzuigbedrijf Gasselte BV te Gieten (aan-

vrager);

2. Staatsbosbeheer, Regio Noord;

3. het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze.
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a

Zienswijzen namens aanvrager (Rein Advocaten & Adviseurs te Assen namens Zand-
zuigbedr'rjf Gasselte BV te Gieten)

Aan de Omgevingsvisie is als appendix toegevoegd de motie M 2010-15. Gedeputeerde

staten hebben ingestemd met het verlengen van de werkingsduur van ontgrondingsvergun-
ningen vanwege de recessie en de daaruit voortvloeiende stagnatie van de afzet voor zand-

winningsbedrijven. Aanvrager heeft bij het verzoek om verlenging een beroep gedaan op

deze motie.

Onze reactie
De aangehaalde motie was bedoeld om te voorkomen dat zandwinbedrijven die als gevolg van de

recessie hun zand niet konden afzetten, de winning zouden moeten sluiten aan het eind van de loop-

tijd van de ontgrondingsvergunning terwijl er op dat moment nog winbaar zand in de winput aanwezig

zou zijn. Dit komt overeen met het beleidsuitgangspunt om zuinig om te gaan met het te winnen

zand. Eerst opmaken wat je hebt, voordat je een nieuwe winning start. Dit gaat echter in het geval

van het Zandzuigbedrijf Gasselte niet op. De nu in het geding zijn winning is juist in het leven geroe-

pen als overbrugging naar een nieuwe winning in Zuidwest-Drenthe. De omvang was zodanig gedi-

mensioneerd dat in ieder geval voor de jaren dat deze winning nog in bedrijf zou z¡n er voldoende

zand aanwezig zou zijn. De termijn loopt af op 1 januari 2013. Op dat moment is ook de vervangende
winning in Echten volop in bedrijf. Het doorzetten van de winning na 1 januari2013 in het

Gasselterveld zou betekenen dat er op dat moment nog gedurende een aantaljaren een extra win-
ning actief zou zr1n. Dit is geen zuinig gebruik van zand en geen zuinig ruimtegebruik. Daarnaast is

niet uit de afzetcijfers van de Zandzuigbedrijf Gasselte af te leiden dat er in de afgelopen jaren een

aanzienlijke hoeveelheid minder zand is afgezet. Over de afgelopen drie jaar is dit ongeveer 5o/o

minder afzet geweest.

De continuïteit in de voorziening van beton- en metselzand in de provincie Drenthe is een
provinciale beleidsdoelstelling. Dit is overigens ook een doelstelling van het Rijk. Aanvrager

verwijst hierbij naar de brief d.d. 5 maart 2012, kenmerk lenMiBSK-2012120560, van de

minister van lnfrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. ln deze brief wordt nog eens

bevestigd dat het beleid was en is gericht op tijdige en voldoende vooziening van bouw-

grondstoffen. Van de zijde van de provincie is eerder meegewerkt aan de uitbreiding in het

Gasselterveld om de continuïteit van de beton- en metselzandvoorziening in de provincie vei-

lig te stellen. Echter inmiddels is gebleken dat de bestaande zandwinningslocaties in Drenthe

niet die hoeveelheden beton- en metselzand kunnen leveren om te voldoen aan de provin-

ciale behoefte. lndien de zandwinning op 1 januari2013 in het Gasselterveld geheelzou

worden beëindigd, ontstaat er een ernstige lacune in de beton- en metselzandvooziening.
Aanvrager stelt dan ook dat er een noodzaak is om af te wijken van de eerder genoemde

einddatum.

Onze reactie
Tot een aantaljaren geleden (2008) stelde het Rijk de taakstelling vast van de door de individuele

provincies te winnen hoeveelheden bouwgrondstoffen, waaronder zand. Met het loslaten van deze

taakstelling veranderde ook de rol en positie van de provincie. Deze werd meer een regisseur. Het is

correct dat er nog steeds bij de provincie een belang ligt als het gaat om de bouwgrondstoffenwin-

ning. De markt heeft echter ook een grotere eigen verantwoordelijkheid gekregen in het winnen van

voldoende hoeveelheden bouwgrondstoffen. De provincie zal er zorg voor dragen dat er binnen de

provincie voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om een voldoende hoeveelheid (in dit geval)

beton- en metselzand te kunnen winnen. Hierbij vindt een brede afweging van alle betrokken

belangen in het omgevingsbeleid plaats.

b
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c

Dus ook het belang bij de bescherming en ontwikkeling van de provinciale ecologische
hoofdstructuur (EHS). De sluiting van de winning van Zandzuigbedrijf Gasselte in de EHS wordt
gecompenseerd met de mogelijkheden in de winning van beton- en metselzand in Echten. Hiermee

heeft de provincie het vergunningtechnisch mogelijk gemaakt dat er voldoende zand kan worden
gewonnen om aan de vraag te voldoen. De markt zal een weg moeten vinden in deze nieuwe
situatíe.

Door de provincie is eerder berekend dat de behoefte aan beton- en metselzand in de
provincie Drenthe ongeveer 750.000 ton bedraagt. Deze hoeveelheid zal tijdelijk lager zijn
geweest als gevolg van de recessie. Ook in de hiervoor genoemde brief d.d. 5 maart2012
van de minister van lenM wordt landelijk voor de kortere termijn van een daling van de be-
hoefte aan bouwgrondstoffen uitgegaan. Maar er wordt herstel voorzien van de vraag en

vanaf 2012 zou de vraag weer naar het oude niveau kunnen groeien, aldus de minister.

Relevant is voorts dat landelijk gezien de verwachting is, dat er in de komende decennium
geen duidelijke veranderingen in de behoefte aan bouwgrondstoffen zullen optreden
(zie brief van minister van lenM). Daarnaast constateert de minister dat de opzet van de
lagere taakstelling voor beton- en metselzand was een vergroting van het afzetpotentieel

voor alternatieven, is mislukt. De lagere productie is gecompenseerd met vergrote import.

Hierop is reeds kritiek geleverd door de regering van Nordrhein-Westfalen. De minister stelt
in de genoemde brief uitdrukkelijk, dat Nederland het ruimtebeslag van grondstoffengebruik
niet onnodig bij de buurlanden wil leggen en het Rijk de winning in Nederland nu weer zoveel

mogelijk zal faciliteren. Verder wordt als knelpunt genoemd de te weinig binnenlandse
productiemogelijkheden voor beton- en metselzand. Aanvrager is van mening dat voor de
verlenging van de geldigheidsduur ook steun wordt gevonden in het beleid zoals verwoord

door de verantwoordelijke minister in de brief van 5 maart2012.

Onze reactie
Zie reactie op b

Aanvrager wijst er verder op dat bij verlenging ook kan worden bijgedragen aan het ophoog-
zand voor de N33. Hiervoor is in 2013 een hoeveelheid nodig van een miljoen m3. Dat

ophoogzand zou moeten worden geleverd uit de winningen Ellertshaar, Gasselte, Pekela en

Zuidbroek. Hiermee is een provinciaal belang gediend.

Onze reactie
De provincie zal zich vanuit het ontgrondingsbeleid en om aanbestedingsrechtelijke redenen niet
inhoudelijk mengen in de herkomst en levering van zand dat noodzakelijk is voor de verdubbeling

van de N33. De markt zal bepalen waar het zand vandaan zal komen.

ô De verlenging is bovendien in overeenstemming met het provinciale beleidsuitgangspunt om
bouwgrondstoffen zo zuinig mogelijk te gebruiken, zoals verwoord in de Omgevingsvisie.

lmmers indien het zand niet in het Gasselterveld kan worden gewonnen, zal elders een
nieuwe zandwinlocatie moeten worden gerealiseerd. Ook in dat kader zou voortzetting van
de winning in het Gasselterveld de voorkeur moeten hebben.

Onze reactie
ln het kader van de sluiting van de zandwinning in het Gasselterveld is een nieuwe winning in
Drenthe gerealiseerd: de winning in Echten. Aangezien met de sluiting van het Gasselterveld wordt
voorkomen dat per 1 januari20l3 een extra zandwinning in bedrijf is, past sluiting van de winning in
het Gasselterveld in het beleid om zuinig om te gaan met zand.

d
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f Staatsbosbeheer heeft zich uitdrukkelijk bereid verklaard om mee te werken aan de verlen-
ging. Aanvrager verwijst hierbij ondermeer naar de eigendomsverklaring d.d. l9 maart2012.

Onze reactie
Het is zeer wenselijk dat bij een verzoek om een ontgronding de eigenaar van de grond zijn mede-
werking verleend. Andersom kan de bereidheid van een eigenaar van een perceel grond nimmer de
reden zijn een ontgrondingsvergunning te verlenen of te verlengen.

Voor een eventuele aantasting van natuurwaarden of het niet kunnen realiseren van vast-
gestelde natuurdoelen in het betreffende gebied hoeft niet te worden gevreesd. Het gaat
bovendien niet om een verdere verlegging van de oevers, maar om verdere uitdieping van de
bestaande zandwinplas. Als gevolg van de verlenging zal de materiële toestand van het ont-
grondingsterrein en de directe omgeving ook niet wijzigen.

Onze reactie
Door het voortzetten van de winning zal er sprake blijven van bepaalde activiteiten in het gebied

(aanwezigheid van de zuiger met de benodigde afuoerleidingen) en dus ook sprake blijven van aan-
tasting en verstoring van het gebied. Tevens kan bij voortzetting van de zandwinning geen sprake
zijn van een definitieve atwerking van de zandwinplas. Hierdoor wordt de natuurontwikkeling in en

rondom de zandwinplas beperkt.

De strijd met het geldende bestemmingsplan kan worden opgeheven door een tijdelijke ont-

heffing van het bestemmingsplan dan wel een ander planologisch besluit.

Onze reactie
Het nemen van een besluit waarbij strijd met het bestemmingsplan wordt opgeheven is een verant-

woordelijkheid van de gemeente Aa en Hunze. Het college van burgemeester en wethouders van

Aa en Hunze heeft in haar zienswijze aangegeven dat de weigering van de gevraagde verlenging in
overeenstemming is met het bestemmingsplan. Op grond van het bepaalde in artikel 10, zesde lid,

van de Ontgrondingenwet kunnen wij geen ontgrondingsvergunning verlenen of wijzigen indien er

strijd is met het geldende bestemmingsplan. Uit de bij ons bekende informatie blijkt ook niet dat die
strijdigheid naar verwachting zal worden opgeheven.

2. Zienswijze van Staatsbosbeheer, regio Noord

Staatsbosbeheer dient geen zienswijze in op het verzoek tot verlenging. Naar verwachting zal
Zandzuigbedrijf Gasselte BV tevens een aanvraag tot uitbreiding van de huidige (nieuwe) zand-

winning indienen. De voorkeur van Staatsbosbeheer zou et naar uitgaan dat er één besluitvormings-
procedure plaatsvindt voor zowel de verlenging als de uitbreiding.

Onze reactie
Bij het behandelen van een aanvraag zijn wij afhankelijk van de inhoud van de door de aanvrager

ingediende aanvraag. lndien de aanvrager er voor kiest eerst een verlenging van de huidige vergun-
ning aan te vragen, dienen wij hierover ook eerst een besluit te nemen. Er kan in dit verband geen

rekening worden gehouden met vooralsnog onzekere toekomstige gebeurtenissen.

g.

h
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3. Reactie van het college van burgemeester en wethoudens van Aa en Hunze

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de gemeenteraad van de gemeente

Aa en Hunze bij besluit van 20-12-2006 het bestemmingsplan Zandwinning Gasselterveld heeft vast-
gesteld waarin voor het betreffende gebied een tijdelijke bestemming Zandwinning is opgenomen tot
1 januari2013 en een definitieve bestemming Natuurontwikkeling vanaf 1 januari 2013.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat ons voornemen in overeenstem-
ming is met dit bestemmingsplan.

ln het verlengde daarvan constateert het college van burgemeester en wethouders dat ons voor-
genomen besluit in overeenstemming is met de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld, een

gezamenlijk product van de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en gemeente Aa en Hunze. Deze

visie gaat immers uit van de ontwikkeling van het gebied, nadat de exploitatie van de zandwinlocatie
per 1 januari 2013 wordt beëindigd. Het college van burgemeester en wethouders is zoals afgespro-

ken bij het ondertekenen van de overeenkomst d.d. 5 november 2010, door Staatsbosbeheer, pro-

vincie Drenthe en gemeente Aa en Hunze, actief bezig met de voorbereiding van de uitvoering van

de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat voort-

zetting van de exploitatie van de Zandwinning Gasselterveld na 1 januari 2013 deze voorbereiding

zal doorkruísen en negatief beïnvloeden. Het college van burgemeester en wethouders acht een

voortzetting daarom ook niet in overeenstemming met bovengenoemde overeenkomst en gemaakte

afspraken.

Onze reactie
De reactie van het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze geeft geen aanleiding

tot het maken van opmerkingen.

Gelet op de vorenstaande komen wij tot de conclusie dat de ingediende zienswijzen en reactie geen

aanleiding geven tot het wijzigen van ons voornemen de gevraagde verlenging van de geldigheids-

termijn niet te verlenen.

Afweging
Met de gevraagde verlenging van de ontgrondingsvergunning wordt beoogd om de zandwinning ter
plaatse nog voor minimaal twee jaren mogelijk te maken. ln totaal zou hierbij nog 800.000 m3 zand

kunnen worden gewonnen.

Toetsing aan het gemeentelijk bestemmingsplan

Voor de onderhavige zandwinning is bij besluit van 20 december 2006 door de raad van de gemeen-

te Aa en Hunze het bestemmingsplan Zandwinning Gasselterveld vastgesteld. ln dit bestemmings-
plan is voor het betreffende gebied tot I januari2013 een tijdelijke bestemming Zandwinning opge-

nomen en vanaf 1 januari2013 een definitieve bestemming Natuurontwikkeling. Het college van

burgemeester en wethouders van Aa en Hunze heeft aangegeven dat de weigering van de gevraag-

de verlenging in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

Toetsing aan Omgevingsvrsie Drenthe

ln de Omgevingsvisie Drenthe is in paragraaf 4.7 het ontgrondingsbeleid opgenomen. ln deze para-

graaf is een algemene passage opgenomen voor wat betreft de winning van zand binnen de EHS.

Hierbij is aangegeven dat in de EHS lopende vergunningen blijven gelden maar dat er vanaf de vast-

stellingsdatum van de omgevingsvisie (2 juni 2010) geen nieuwe ontgrondingsvergunning meer wor-
den verstrekt of verlengd. Daarnaast is meer specifiek voor de winning van beton- en metselzand
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aangegeven dat, om de continuiteit in de grondstoffenvoorziening in Drenthe veilig te stellen, de

winput waarop de verlenging betrekking heeft (winput bij Gasselte) mogelijk is gemaakt tot uiterlijk

1 januari 2013. Uit de Omgevingsvisie volgt dat na deze datum de winning van beton- en metselzand

is geconcentreerd in de winplaats Traandijk in Echten en in Ellertshaar.

ln het tweede Provinciale Omgevingsplan (2004) was ook al opgenomen dat de winningen van zand

binnen de EHS uiterlijk 1 januari2013 moeten worden beëindigd en dat een nieuwe centrale zand-

winning zou worden ontwikkeld in Zuidwest-Drenthe (Echten). Deze voonvaarde is ook als zodanig

opgenomen in de ontgrondingsvergunning waarvan door Zandzuigbedr'ljf Gasselte BV een verlen-

ging wordt gevraagd.

Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie hebben provinciale staten een motie aangenomen (Motie

M 2010-15) waarin zij gedeputeerde staten vezoeken om in te stemmen met het verlengen van ont-
grondingsvergunningen vanwege de recessie en de daaruit voortvloeiende stagnatie van de afzet

voor zandwinbedrijven. De motie heeft betrekking op ontgrondingsvergunningen die in 2010, 2011 of
begin 2012 aflopen. Naar onze mening valt het door Zuigbedrijf Gasselte ingediende verzoek tot

verlenging van de ontgrondingsvergunning niet onder de werking van deze motie. De in de huidige

ontgrondingsvergunning opgenomen einddatum is niet gekoppeld aan de onmogelijk om vanwege

afzetproblemen binnen de looptijd van de vergunning de hoeveelheid zand te winnen die aanwezig

is, maar is gekoppeld aan het tijdstip waarop een voldoende hoeveelheid zand kan worden gewon-

nen in de winning te Echten (zie hiervoor). Door het bereiken van deze einddatum komt de vergun-

ning te vervallen. Verlenging is niet aan de orde, omdat op dat moment (ook) de in de provincie

Drenthe benodigde hoeveelheid zand door de winning in Echten kan worden gewonnen.

Bovendien is de productie van aanvrager in de afgelopen jaren maar ongeveer 5o/o lager geweest

dan op grond van de vergunning is toegestaan. Het is niet aannemelijk (te maken) dat de recessie

van wezenlijke invloed is geweest op de productie van zand. Ook voor zover de motie wel van toe-
passing zou zijn, is verlenging om die reden niet aan de orde.

Toetsing aan Ruimtelijke Omgevingsvrsle Gasselterveld

Weigering van de gevraagde verlenging is in overeenstemming met de Ruimtelijke Omgevingsvisie

Gasselterveld. Zie in dit verband de toelichting onder 3 van dit besluit.

Conclusie
De weigering van de gevraagde verlenging van de geldigheidsduur van de aan Zandzuigbedrijf

Gasselte BV verleende ontgrondingsvergunning (Aa en Hunze 2003-1) is in overeenstemming met,

het voor de zandwinning geldende bestemmingsplan, het provinciaal omgevingsbeleid en de - voor

de ontwikkeling van het gebied waarin de winning is gelegen opgestelde - Ruimtelijke Ontwikkeling-

visie Gasselterveld (28 septemb er 2010, Parklaan landschapsarchitecten).

Beslissinq

Gedeputeerde staten van Drenthe;

Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet en op hoofdstuk 8 (Ontgrondingen) van de

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV);
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BESLUITEN

Artikel 1

De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren

Artikel2
Het verzoek d.d. 21 maart2012, van Zandzuigbedrijf Gasselte BV te Gieten om verlenging van de

geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning Aa en Hunze 2003-1 tot 1 januari 2015 af te wijzen.

gedeputeerde staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage(n)

ablcoll.

Afschrift aan:
- Grontmij Nederland BV, t.a.v. de heer ing. M.E.S. de Vos, Postbus 29, 9400 AA Assen

- Rein Advocaten & Adviseurs, t.a.v. mevrouw mr. M.B.W. Litjens, Postbus 622,

9400 AP Assen
- Staatsbosbeheer, Regio Noord, t.a.v. de heer A.A. Witvoet, Postbus 333,

9700 AH Groningen
- het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, t.a.v. mevrouw

J. ten Cate, Postbqs 93, 9460 AB Gieten

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aan-

tekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres

van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt

en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van

gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. lndiening van een bezwaarschrift

betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. lndien gelet op uw belangen onverwíjl-

de spoed is vereist, bestaat de mogelijkheid na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige

voorziening aan te vragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag,

Postbus 2001,2500 EA Den Haag.

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar de bij dit besluit gevoegde

folder "Bezwaar en beroep tegen besluiten van de provincie ingevolge de Wet mílieubeheer". Deze

folder kunt u ook vinden op http://www.provincie.drenthe.nl/lokeUbezwaarschriften.




