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Geacht college,

Op 24 mei 2012 hebben wij u laten weten dat uw voorgenomen besluit om het verzoek om
verlenging van de geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning Aa en Hunze 2003-1 van
Zandzuigbedrijf Gasselte BV af te wijzen voor ons geen aanleiding vormde om een zienswijze in te
dienen.
De reden hiervoor is dat uw voorgenomen besluit in overeenstemming is met het door de
gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Zandwinning Gasselterveld en de Ruimtelijke
Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. De gemeenteraad is over deze brief geinformeerd.

ln de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2012 heeft de gemeenteraad de motie "zandwinning
Gasselterveld na I januari2013" aangenomen. Kortheidshalve venvijzen wij naar bijgevoegde kopie
van deze motie.

Met vriendelijke groet,
Het de gemeente Aa en Hunze,

(t
de heer Snoep
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De gemeenteraad van Aa en Hunze, in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2012
inzake Vaststelling van het Beleidsplan 2012

ZANDWINNING GASSELTERVELD NA I JANUARI 2013

Overwegende dat

Bij de beslissing van GS van Drenthe om een streep te zetten door een
verlenging van de zandwinning op het Gasselterveld na 1 januari 2013 heeft
meegewogen de protesten vanuit onze Gemeente Aa en Hunze
Het behoud van meer dan honderd banen in een tijd van recessie achteloos
aan de kant geschoven wordt

ls van mening dat:

Behoud van werkgelegenheid, impulsen voor de recreatieve sector en de
samenwerking van bedrijfsleven en de SPP gekoesterd dienen te worden

Besluit:

Uit te spreken dat er bij de raad van de Gemeente Aa en Hunze geen ovenruegende
bezwaren zijn om de zandwinning ook na 1 januari 2013 toe te staan, alsmede bij de
ontwikkeling van een recreatie- en natuurontwikkeling in samenwerking met SBB alle
medewerking door de gemeente zal worden gegeven en draagt het college op dit
kenbaar te maken bü GS en PS van Drenthe

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van WD en de Combinatie Gemeentebelangen, CDA en D66
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Geacht college,

Op 24 mei 2012 hebben wij u laten weten dat uw voorgenomen besluit om het verzoek om
verlenging van de geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning Aa en Hunze 2003-l van
Zandzuigbedrijf Gasselte BV af te wijzen voor ons geen aanleiding vormde om een zienswijze in te
dienen.
De reden hiervoor is dat uw voorgenomen besluit in overeenstemming is met het door de
gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Zandwinning Gasselterveld en de Ruimtelijke
Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. De gemeenteraad is over deze brief geïnformeerd.

ln de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2012 heell de gemeenteraad de motie "zandwinning
Gasselterveld na 1 januari 2013" aangenomen. Kortheidshalve venivijzen wij naar bijgevoegde kopie
van deze motie.

Met vriendelijke groet,
Het n de gemeente Aa en Hunze,

de heer Snoep F. van Oosterhout
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