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Geachte leden,

Op 20 november 2012 heeft. Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. (hierna: Zeldenrust)
zich opnieuw tot u gewend vanwege zijn wens de zandwinning in Gasselte te
continueren.

lnzijnbrief stelt Zeldenrust dat V.O.F. Echten hoopgevende gesprekken met "zijn
verkenners" heeft afgekapt, omdat zlj zichbijzonder comfortabel zou voelen door
de steun van uw college en vanwege gewljzigde machtsverhoudingen binnen de

v.o.F.

Zeldenrust geeft de feiten onjuist weer. Het klopt dat de heren Van der Wiel en

Van Olst een overleg met V.O.F. Echten gehad hebben, maar tijdens dit overleg
hebben zij ontkend "verkenners" van Zeldenrust te zijn. Over een "er samen
uitkomen" is tijdens dit overleg dan ook niet gesproken. De opmerking over
gewijzigde machtsverhoudingen is uit de lucht gegrepen en niet op feiten
gebaseerd. Van een zich comfortabel voelen is geen sprake; wel van het
vasthouden door V.O.F. Echten aan met uw provincie gemaakte afspraken en aan

de Omgevingsvisie.
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Zeldenrust wil opnieuw ter discussie stellen of er daadwerkelijk verwachtingen
gewekt zijnblj V.O.F Echten. Het antwoord op die vraag kan kort zijn er zljn
verwachtingen gewekt.

Het overleg van 15 maart 2005 vond plaats op initiatief van gedeputeerde
Edelenbosch. De provincie zagzich enerzijds voor de taak gesteld om uiterlijk per
I januan 2073 zandwinningen uit de EHS te halen en anderzijds om de
continuering van in de Drentse grondstoffenvoorziening veilig te stellen. Dankzij
de toezegging van V.O.F Echten (waarvan Zeldenrust op dat moment één van de
vennoten was) dat zij uiterlijk op I januai 2013 beton- en metselzand kan
produceren aan de Traandijk, kon de provincie beide doelstellingen met elkaar
verenigen:

de continuering in de Drentse grondstoffenvoorziening werd gewaarborgd
door een uitbreiding tot uiterlijk 1 januari 2013 van de bestaande winput
vanZeldenrust bij Gasselte, in de EHS;
per uiterlijk 1 januari 2013 zal deze wiruring beeindigd worden en wordt
alleen nog buiten de EHS ontgrond, namelijk aan de Traandijk te Echten
en in Ellersthaar.

De datum l januari 2013 keert consequent terug in documenten van uw provincie:

o de (tijdelijke) ontgrondingsvergunning die uw college op 28 augustus
2007 aan Zeldenrust verleend heeft, noemt als uiterste datum waarop de
ontgronding in het Gasselterveld beeindigd moet zíjn I januari 2073;

¡ zowel het POP II als de Omgevingsvisie geven aan dal er uiterlijk I
januari 2013 geen beton- en metselzand meer gewonnen zal worden in de
EHS. Per die datum zal, aldus de omgevingsvisie, de winning van beton-
en metselzand geconcentreerd zijn in de winplaatsen Echten (Traandijk
van V.O.F. Echten) en Ellersthaar;

o in de ontgrondingsvergunning, verleend aaî V.O.F. Echten, wordt
nogmaals bevestigd dat de uitbreiding van de bestaande winput te Gasselte
tijdelijk is en deze winning in de EHS uiterlijk 1 januari 2013 - de datum
waarop aan de Traandijk begonnen kan worden met het substantieel
winnen van beton- en metselzand - beëindigd moet zijn.

Mede op basis van de hiervoor genoemde vergunning, het POP II, de
omgevingsvisie en de met uw provincie gemaakte afspraken heeft V.O.F. Echten
aanzienlljke investeringen in de Traandijk gedaan.
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Dat, naar Zeldenrust stelt, aan de Traandijk nog geen beton- en metselzand
gewonnen wordt, is niet juist. Aan de Traandijk wordt beton- en metselzand
geproduceerd en verkocht. De kwaliteit van dit zand uitstekend is en wordt
geleverd onder certificaat.

Ook Zeldenrust's opmerking dat er na I januari 2073 een groot gat in de Drentse
zandvoorziening zal vallen, is niet onderbouwd. Onduidelijk is met welke
behoeften Zeldenrust rekent en waarom aan die behoefte niet zou kunnen worden
voldaan door de winplaatsen Traandijk en Ellersthaar. Overigens geldt dat
Gasselterveld ook een aanzienlijke hoeveelheid zand levert buiten de Drentse
markt.

V.O.F. Echten kan tot geen andere conclusie komen dan dat de feiten en
omstandigheden, in vergelijking met 19 september 2012, ongewijzigd zijn
gebleven. Zeldenrust heeft geen contact met V.O.F. Echten opgenomen om er
samen met haar uit te komen. Voor zover de heren Van der Wiel en Van Olst al
"verkenners" varr Zeldenrust zouden zijn, hebben z1j dal tijdens het overleg met
V.O.F. Echten ontkend: zij zouden uitsluitend optreden als behartigers van hun
eigen belangen als transporteur respectievelijk als financieel betrokken partij bij
de door Zeldenrust bepleite uitbreiding van de zandwinning in het Gasselterveld.

Uw provincie voert al sinds (tenminste) het POP II het beleid dat ontgrondingen
in de EHS per 1 januari 2013 beëindigd moeten zijn.In de Omgevingsvisie heeft
uw provincie expliciet vastgelegd dat per I januari 2013 de winning van beton- en
metselzand geconcentreerd zal zijn in Echten en Ellersthaar en de winning in het
Gasselterveld per die datum beöindigd moet zijn.
Voor zover Zeldenrust tot andere conclusies komt, zijn deze feitelijk niet juist.

V.O.F. Echten heeft haar investeringen gebaseerd op voornoemd beleid. Ook
andere zandwinners hebben zich genchtlmoeten richten naar uw provinciaal
beleid, soms met verstrekkende gevolgen.

Zeldenrust's opmerkingen dat de Drentse zandwinning per 1 januari 2013 n
gevaar komt door de sluiting van het Gasselterveld zijn niet onderbouwd en al
eveneens onjuist.
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