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Goedkeuring werkplan 2017 Sellingerbeetse Noordplas, 2017-05

Geachte heer Kremer,
Hierbij sturen wij u onze beslissing op uw vraag ter goedkeuring van het bovenstaande werkplan dat wij op
25 januari 2017 per mailbericht hebben ontvangen. Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de ter
inzagelegging.
Aanvraag goedkeuring werkplan
Bij besluit van 23 augustus 2005, zaak nr. 2005-13.611/34, MV, hebben wij aan Zandzuigbedrijf “De Beetse“
te Winschoten vergunning verleend voor het ontgronden van het perceel, kadastraal bekend gemeente
Vlagtwedde, sectie S, nr. 779 ten behoeve van zandwinning. Dit besluit werd op 13 september 2006
onherroepelijk. Op 23 augustus 2005 is dit besluit gewijzigd in die zin dat de verleende vergunning op naam
van Kremer Beheer BV te Exloo werd gesteld. Vervolgens hebben wij bij besluit van 20 september 2016,
zaak nr. 2016-651924, LGW, ingestemd met wijziging van het besluit van 23 augustus 2005, nr.
2005/13.611/34, MV, waarbij de verleende vergunning is verlengd tot uiterlijk 13 september 2026.
Op grond van voorschrift 5 van uw ontgrondingsvergunning dient u jaarlijks het werk- en zuigplan te
actualiseren en vervolgens ter goedkeuring in te dienen bij het bevoegd gezag. In het voorschrift is tevens
aangegeven wat in het werk- en zuigplan dient te worden opgenomen. De ontgronding dient te worden
uitgevoerd conform het goedgekeurde werk- en zuigplan. Op 25 januari 2017 ontvingen wij uw verzoek om
goedkeuring van het werk- en zuigplan zandwinning De Beetse 2017.
Gronden van de beslissing
Het werk- en zuigplan voor de Noordplas geeft een duidelijk overzicht van de uit te voeren werkzaamheden
en voldoet aan het voorgeschrevene over het werkplan zoals gesteld in voorschrift 5 van uw
ontgrondingsvergunning. U heeft de gegevens over de hoeveelheden zand geleverd in 2016, het gemeten
chloridegehalte van het oppervlaktewater en het WA-verzekeringsbewijs separaat aangeleverd, waarmee u
voldoet aan de voorschriften.

Beslissing
Gelet op de door ons verleende ontgrondingenvergunning gedateerd d.d. 23 augustus 2005, nr. 200513.611, MV, waarin als voorwaarde is opgenomen dat niet mag worden ontgrond tenzij die werkzaamheden
zijn beschreven in een door ons college goedgekeurd werkplan, besluiten wij als volgt:
Aan Zandzuigbedrijf "De Beetse B.V." wordt goedkeuring verleend voor de uitvoering van
ontgrondingswerkzaamheden volgens het op 25 januari 2017 ingediende Werkplan 2017.
Bezwaar
U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar bij ons indienen en -op basis van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht - een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het
indienen van bezwaar of een verzoek tot voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet. Het
verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 200, 9400 AE ASSEN.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP te
Groningen. De wijze waarop dat moet gebeuren is beschreven in de bijsluiter bezwaar.
Tot slot
De goedkeuring is op de door u opgestuurde gegevens gebaseerd. De goedkeuring vrijwaart u als
vergunninghouder niet van enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. U bent op ieder moment
verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen.
Voor eventuele vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer Hartman van de
afdeling Landelijk Gebied en Water, tel. (050) 3164627. Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u
het zaaknummer te vermelden.
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:

A.J. Hoogerwerf
Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water
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Geacht college,
Hierbij doen wij u toekomen het werkplan 2017 van Kremer Zand en Beheer B.V., alsmede onze
goedkeuring ervan. Dit werkplan ligt ter inzage in de periode van 28 maart 2017 tot en met 8 mei 2017.
Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving.
Voor eventuele vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer Hartman van de
afdeling Landelijk Gebied en Water, tel. (050) 3164627. Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u
het zaaknummer te vermelden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:

A.J. Hoogerwerf
Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Geacht bestuur,
Hierbij doen wij u toekomen het werkplan 2017 van Kremer Zand en Beheer B.V., alsmede onze
goedkeuring ervan. Dit werkplan ligt ter inzage in de periode van 28 maart 2017 tot en met 8 mei 2017.
Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving.
Voor eventuele vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer Hartman van de
afdeling Landelijk Gebied en Water, tel. (050) 3164627. Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u
het zaaknummer te vermelden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:

A.J. Hoogerwerf
Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

KENNISGEVING
GOEDKEURING WERKPLAN 2017 KREMER ZAND EN BEHEER B.V.
Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring verleend aan het door Kremer Zand en Beheer B.V. ingediende
Werkplan 2017, Winning de Beetse. Het werkplan en ons besluit liggen van 28 maart 2017 tot en met 8 mei
2017 ter inzage in het gemeentehuis van Vlagtwedde en in het provinciehuis van Groningen.
U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar bij ons indienen en -op basis van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht - een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het
indienen van bezwaar of een verzoek tot voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet. Het
verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 200, 9400 AE Assen. Uw
bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP te
Groningen.

