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Geacht college,

ln aansluiting op de brief van 5 juli 2012 waarbij u de door de gemeenteraad op 4 juli 2012
aangenomen motie " Zandwinning Gasselterveld na 1 januari2013" is toegestuurd, berichten wij u
het volgende. Tijdens de raadsvergadering van 11 julijl. is het betreffende onderwerp nogmaals aan
de orde geweest.

Op grond daarvan willen wij u, anders dan in de brief van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei
2012 is vermeld, expliciet laten weten dat ook het college met betrekking tot het verzoek om
verlenging van de geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning Aa en Hunze 2003-1 van
Zandzuigbedrijf Gasselte BV van mening is dat werkgelegenheid en natuurontwikkeling - in
combinatie met recreatieve ontwikkelingen in het Gasselterveld - moeten prevaleren in de
besluitvorming.

ln de u toegezonden motie heeft de gemeenteraad daartoe in meerderheid (behoudens de fracties
van de PvdA en Groenlinks) uitgesproken dat er op dit moment geen overwegende bezwaren zijn
om de zandwinning ook na 1 januari 2013 toe te staan. Hierbij wil de gemeenteraad alle
medewerking geven aan recreatie- en natuurontwikkeling, in samenwerking met Staatsbosbeheer,
zo mogelijk in overeenstemming met de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld.

ln het verlengde van het vorenstaande heeft de gemeenteraad ( behoudens de fractie van
Groenlinks ) in zijn vergadering van 1 I juli 2012 tevens besloten om het vervolg van de
zandwinning Gasselterveld na 1 januari 2013 in september 2012, na overleg met alle betrokken
partijen, op integrale wijze in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Wij stellen het als college van
burgemeester en wethouders op prijs de voorbereiding van dat debat met de betreffende
gedeputeerde af te stemmen. Wij zullen u uiterlijk 1 oktober 2012 van het besluit van de
gemeenteraad in kennis stellen.
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We realiseren ons dat de termijn om een zienswljze in te dienen op het verzoek tot verlenging van de
geldigheidsduur van de ontgrondingsvergunning, inmiddels verstreken is. Desondanks doen wij een
dringend beroep op u tot 1 oktober 2012 geen onomkeerbaar besluit te nemen ten aanzien van de
zandwinning in het Gasselterveld.
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