
Pro le Stater n de provincie Drenthe 

Annen, 22 november 2012 

iSoti I f : ; mdwinning Gas: 

Geachte Statenleden, 

PROV. BESTUUR VAN DRENTHE 
No. 

2 3 NOV 2012 

AFDEL.ING 5 
TE BEH. POOR: 
DWS 5: Jan Hamstra Advies 

, : h ;rZeft irnsi He Stamngriff een brief mei bijlagenges* mn over zijn 

»ekt< 'erlenging< ingv de zandwinrlingGasseiterveld 

; d aarin nogm v ngemaakte en nietgemaakteafcpraken pnrtijen 

. sgeefthija; e gespn i zijn 

U kui igetwijfelid hieruit tc )rde< i r ikv 

graag nog het een en ander aan toe oegen 

itingv ingGas ; lezers apleve-en: 

< erkgelegenheid v n bar 
prijsstijgingen r de (regionale ) afne vege ;•: mvoerz ?rgrc 

larbijgep i gaande hogere C02-u doorde anger• rijaf I irvra< /ager 
niet beschikbas amer niljoe ssbehe (SBB) 

gebiedzelf geherinvest 

y i i r ishe aagof de mooie plannen v< ur bijvoorbeeld i i Geo: arke,: n 

.;■ . nhetGasseltc financi id haalba. zijn zonder zandv ling. 

i o t / ove nietsnieuwsover l ie, maarer spee! volge mij n krijg it- M 

echt de v inger achter 

, > - :elijke lotiev v >.f. Et Gasselti /eld -o tegen t ew erl en? 
ditku -ngee sche zijn i de v : ^rjaa , I geen 

jrdige \ -schuiving v n klanter ir Echte inden 

: zijn elijke nGSc Jingv; ling 

Gas veld tegen te houden? 
:e in< intie gen mde be; aegei teger 

ligt in de Ecc ogische sog Stru : : l a i r r - n d e 
afsp 5 =afspraak; blijft eigenlijk n : liets i ;reind. 

oc tz etting votrr mdig, ziei Dokder arde 

ombinatie net uitbreidin : e diversiteit v n he' let SBB bedachtf 

plan ardoorde EHSeerder ardtv arkt dar 
( n ; staat tro is dat ideEHSs* ^ nag plaatsvindei 



Met de v o.f. Echter > ;eft Zeldenrust geprobei?rd tot ei . ergelijk'te koi ndebriefvan 
Zelden jst kunt u lezen hoe dat is verlopen. Wei moet hierbij worden opgemerkt dat Zeldenrust 
aanbiedt om een eventuele claim voor zijn rekening t( zullen nemen. Dit is i iet uniek; het gebeurt 
ook \A ;l bij andere projected kplanschade. 

= oetrekking tot afspraak=afspraak verwijs ik ook weer naar de brief van Zeldenrust, ma; il ik er 
graag aan toe voegen dat ik geen weet van zulke absolute afspraken heb in de tijd dat ik voor 
Zelrienr heb gewerkt (1994 - 2000 er ^ f 2004 t o u) 

Korton ; mij v Istrekt onduidelijk waan TI GSZO halsstarrig vasthoudt; het standpi r 
omtrent Gasselterveld. Laten zij zich leiden door angst? Voor wat c.q. wie dan? 
Zijn er (gehcime ) afspraken ger c.q. oezeggingen tussen GS en de v o.f. Echten? 

Volger mij is er me< ! oldoende aagvlak voor voo tzettingen zijn ;rgee oemenswaardige 
( bekende) tegenargum 

Resumerend kom ik tot het /olgende: 

wilt j zich sterk maken dat het mderwerp nogm als door GS, en dan in alle transparantie, 
besproken wordt rr; 'okken partijen { provincie, get leente, SBB, zandwinning Gasselterveld en 
. o.f. Echten ) 

zou kunnei door in de 'ergadering van de Commissie Omgevingsbeleid van woensdag a.s. het 
onderwerp weir op de agenda te zetten of desn> iods via de rondvraag in te brengen en dan aan GS 
om uitstel van een definitieve beslissing te vragen. 

Voor de goede orde zeg ik nog even dat ik over onderhavig onderwerp ook namens de heer K. van 
der Wie , directeur Van der Wiel Transport BV te Drachter n de afnerr n de zandwinning 
Gas ielterveld spreek. 

Ikbenter n tijde bereid en beschikba naden uitlegen ikdank u alvas uwinbrenge 
de leiteom dit te lezen en o mij te /oord te staan 
Ik reken op uw steun, met vriendelijke groet, 

Jan bramstra 

Jan Hamstra Advies 
Ronkelskamp 73 
9468 ES / en 

Em 
Mobiel: 06 535 969 09 


