GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 16 maart 2010.
Nr. 2010-20.086/11 , MV
Zaaknummer 243331
Verzonden: 2 3 MAAR! 2010

Aanvraag wijziging ontarondinqenverqunning
Op 5 november 2009 ontvingen wij van de besloten vennootschap H.H. van der Velde BV, Pekelwerk
42, 9663 AW Nieuwe Pekela een verzoek, gedateerd 4 november 2009, om wijziging en verlenging
van het besluit van ons college van 8 augustus 2001, nr. 2001-11.765, RMM, waarbij wij genoemd
bedrijf vergunning hebben verleend voor het ontgronden van een aantal percelen in Nieuwe Pekela,
kadastraal bekend gemeente Pekela, sectie H, nummers 830, 443, 444, 79, 78, 73, 72 en 68.
Doel van de aanvraag
Het doel van deze aanvraag betreft enerzijds het realiseren van een verbreding van de erg smalle
oevers aan de noordzijde van de zandwinning. Door deze verbreding kan een wandelpad worden gecreëerd langs de zandwinplas. Tevens zorgt deze verbreding er voor, dat in de toekomst eventueel
een leiding van de Akzo op die plek kan worden aangebracht die aangesloten dient te worden op het
bestaande leidingennet van de Akzo. Het beoogde leidingentracé is in de huidige vergunning voorzien in de zuidzijde van de winning. Daar zou deze leiding een eventuele uitbreiding van de zandwinning in die richting kunnen frustreren. Aangezien de geldigheidstermijn van de vigerende vergunning
binnen afzienbare tijd afloopt (26 september 2011) en het vergunde zand binnen deze termijn naar
verwachting niet volledig kan worden gewonnen, wordt in hetzelfde verzoek tevens gevraagd om verlenging van de geldigheidstermijn van de vergunning tot 1 januari 2013.
Proceduregegevens
De in de paragrafen 3.5.2. tot en met 3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) geregelde
procedure is terzake van toepassing .
Wij hebben op 17 november 2009 de aanvraagster een ontvangstbevestiging van de aanvraag gezonden.
Voorts hebben wij de aanvraag op dezelfde datum om advies toegezonden aan:
•
burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela;
•
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's en
•
het bestuur van de Milieufederatie Groningen.
Wij hebben genoemde instanties daarbij gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld ons omtrent de aanvraag te adviseren.
Binnengekomen adviezen
Van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ontvingen wij op 3 december 2009 een
schrijven, waarin ons werd meegedeeld, dat er van die zijde geen bezwaren bestaan tegen de voorgenomen wijziging van de vergunning. De aanpassing is in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Pekela. Dat voor het verbreden van de noordoever gebruik wordt gemaakt
van gebiedsvreemd materiaal vormt voor burgemeester en wethouders evenmin een probleem, mits
de aan te voeren grond voldoet aan de kwaliteitseisen zoals bepaald in het Besluit bodemkwaliteit.
De aan te voeren grond dient schoon te zijn conform AW2000.
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Ook het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning tot 1 januari 2013 stuit bij de gemeente niet op problemen.
Va de overige aangeschreven instanties hebben wij geen reactie ontvangen, op grond waarvan mag
worden aangenoemen dat er bij die partijen geen bezwaren bestaan tegen de voorgenomen wijziging
van de vergunning.
Vervolg proceduregegevens
Op 28 januari 2010 hebben wij de ontwerpvergunning verzonden. Van 1 februari tot en met 15
maaart 2010 heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. In deze periode kon een ieder schriftelijk en/of mondeling zijn of haar zienswijzen over de ontwerpvergunning kenbaar maken. De terinzagelegging is op 30 januari 201.0 bekend gemaakt in het Dagblad van het Noorden, editie Oost.
Binnen genoemde termijn zijn er geen mondelinge dan wel schriftelijke zienswijzen ingebracht.
Gronden van de beslissing
De regionale zandwinplaats Heeresveld is één van de vijf regionale zandwinplaatsen in de provincie
Groningen en vervult een belangrijke functie door in de regio voor een belangrijk deel te voorzien in
de behoefte aan (ophoog-)zand.
In het recente verleden is gebleken dat met name de noordelijke hoek van de zandwinning kwetsbaar
is en dat op die plek enige afkalving van de oever heeft plaatsgevonden. De oever is op die plaats
minder breed dan wat ook door ons college als wenselijk wordt aangemerkt Van der Velde wil deze
oeverstrook verbreden.
Het bedrijf wil voor de beoogde wijziging gebruik maken van bodemmaterialen die elders uit grootschalige werken vrijkomen. Hierbij wordt gedacht aan (kei-)leem en leemhoudend zand. Binnenkort
komt er een hoeveelheid van ca. 130.000 m^ van genoemde materialen vrij bij de reconstructie van
de rotonde in Gieten. Van der Velde wil deze materialen in zijn geheel toepassen ter verbreding van
de oever.
Om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te maken is een wijziging van de vigerende
ontgrondingenvergunning noodzakelijk. In de huidige vergunning is in voorschrift 16 (Onderhoud)
namelijk onder meer opgenomen, dat het, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons
College, is verboden grond, puin of andere materialen als retourvracht mee te nemen naar de
zandwinning met de bedoeling deze daar te storten of op te slaan of anderszins het storten en
opslaan van materialen op de zandwinning toe te staan.
De onderhavige aanvraag voor wijziging van de vergunning kan worden aangemerkt als een verzoek
om toestemming voor de aanvoer van gebiedsvreemd materiaal.
De nieuwe oever zal worden beplant met wilgen en riet. Tevens zal door of namens en voor rekening
van de vergunninghoudster op de nieuwe oever een wandelpad worden aangelegd, overeenkomstig
en aansluitend op het tracé zoals dat in het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Pekela is opgenomen. Zowel het tracé als de wijze van uitvoering van dit wandelpad dient de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela te hebben. Dit dient te worden opgenomen in het nog in te dienen en door ons college goed te keuren werkplan.
In afwijking van de bij de vergunning behorende tekening zal bij de uitvoering van de
werkzaamheden de noordelijke oever met keileem of leemachtig zand worden aangevuld over een
breedte van maximaal dertig meter. Ter plekke van het boven de waterspiegel aan te brengen
materiaal dient deze te worden voorzien van een laag teelaarde met een minimale dikte van 0,30
meter. Vanaf de waterlijn dient tot een diepte van 0,75 meter + N.A.P. een talud van 1 : 10. Op 0,75
meter + N.A.P. dient een twee meter brede piasberm te worden aangebracht. Dit banket dient door of
namens en voor rekening van de vergunninghoudster binnen twee maanden na het storten van de
keileem te worden voorzien van een twee meter brede rietkraag. Vanaf deze twee meter brede
piasberm dient de bodem tot een diepte van 1,70 meter- N.A.P. ondereen talud van 1:10 te
worden afgewerkt. Vanaf 1,70 meter- N.A.P. mag het aan te vullen materiaal ondereen natuurlijk
talud te worden aangebracht
Aangezien de voorgenomen werkzaamheden zullen leiden tot een bredere en stabielere oever in de
noordelijke hoek van de zandwinning en omdat de aanleg van een wandelpad een positieve bijdrage.
zal leveren aan een verdere recreatieve ontwikkeling van de zandwinning, staan wij positief ten opzichte van het verzoek van het bedrijf.
Bij ons college bestaan geen bezwaren tegen de aanvoer van gebiedsvreemd materiaal, met het doel
de oever aan de noordzijde, overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde tekening, te verbreden.
Uiteraard dient de van elders aan te voeren grond te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals bepaald in
het Besluit bodemkwaliteit. De aan te voeren grond dient schoon te zijn conform AW2000.
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Overigens dient Van der Velde voor het aanbrengen van gebiedsvreemd materiaal in de zandwinning
op grond van het Besluit bodemkwaliteit een melding te doen bij het bevoegd gezag. In dit geval is
dat ons college. Een dergelijke melding zal de daartoe geëigende procedure doorlopen.
Tegen de gevraagde verlenging van de ontgrondingenvergunning hebben wij geen bezwaren.
De in de huidige vergunning nog in guldens genoemde bedragen voor de zekerheid en de WAverzekering zullen worden geactualiseerd en tevens worden vermeld in Euro's.
BESLISSING:
Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet en van de Ontgrondingenverordening Groningen
1998 en overeenkomstig het op 5 november 2009 ontvangen verzoek van de besloten vennootschap
H.H. van der Velde BV, besluiten wij:
1.

ons besluit van 8 augustus 2001, nr. 2001-11.765, RMM, te wijzigen in die zin, dat in het dictum
voor "de geldigheidsduur van de vergunning onder I. eindigt 10 jaar na het onherroepelijk worden
van dit besluit" wordt gelezen: "de geldigheidsduur van de vergunning onder I. eindigt op 1 januari 2013" en

2.

voorwaarde " 1 . Begripsomschrijving", de puntkomma achter het tekeningnummer 01-ONG2001.fh7 te vervangen door een komma en aan te vullen als volgt "zoals laatstelijk gewijzigd op
18 januari 2010;"

3. voonwaarde "2. Zekerheidstelling" te wijzigen als volgt:
De vergunninghouder is gehouden als waarborg voor de naleving van de aan deze vergunning
verbonden voorschriften zekerheid te stellen ten bedrage van € 50.000,-- door storting of overschrijving op bankrekeningnummer 44.60.45.691, tn.v. de provincie
Groningen te Groningen, onder vermelding van de naam van de vergunninghouder, alsmede de
datum en het nummer van deze vergunning, of
- door toezending van een bankgarantie, afgegeven door een erkende bankinstelling.
Op dit bedrag kan de provincie alle kosten verhalen, die door haar in de plaats van de
vergunninghouder ter nakoming van de uit deze vergunning voortkomende verplichtingen zijn
gemaakt, onverminderd het recht van de provincie Groningen om, indien de kosten van
bedoelde verplichtingen meer zullen bedragen dan het hierboven vermelde bedrag, deze hogere
kosten op de vergunninghouder te verhalen. De bankgarantie zal worden vrijgegeven of de
waarborgsom zal worden terugbetaald nadat naar het oordeel van ons College de
werkzaamheden op genoegzame wijze zijn voltooid.
Van dit laatste wordt de vergunninghouder na ontvangst van de in voorschrift 17 bedoelde
revisie-tekening mededeling gedaan, mits blijkt dat aan de vergunningvoorschriften is voldaan.
In aanvulling op genoemde zekerheidstelling dient een bewijs aan ons College te worden
overgelegd waaruit blijkt dat het voor de uitvoering van de ontgronding verantwoordelijke bedrijf
een WA-aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten van minimaal € 5.000.000,-.
Jaarlijks dient aan ons College een afschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat de
verzekeringspremie is voldaan.
4.

voonwaarde "10. Herinrichting" te wijzigen als volgt:
De herinrichting, zoals taluds, oevers en beplanting, dient plaats te vinden overeenkomstig de
tekening. Het beplantingsplan maakt onderdeel uit van het werk- en zuigplan.
De essentie van de recentelijk gewijzigde tekening is, dat de noordelijke oever van de
zandwinning mag worden aangevuld met ca. 130.000 m^ (kei-)leem en/of leemhoudend zand.
Het aan te vullen materiaal dient te worden afgewerkt overeenkomstig de tekening en het daarop
aangegeven profiel. Op N.A.P. + 0,75 meter dient een twee meter breed onderwaterbanket te
worden aangelegd. Dit banket dient uiterlijk twee maanden na het aanbrengen van de specie te
worden voorzien van een twee meter brede rietkraag. De aan te brengen specie dient direct na
het aanbrengen te worden geëgaliseerd en moet worden afgedekt met een laag teelaarde ter
dikte van tenminste dertig centimeter en dient vervolgens te worden ingezaaid met graszaad.
Verder dient de oever ter plaatse van profiel E te worden ingeplant met wilgen.
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Door of namens en voor rekening van de vergunninghoudster op de nieuwe oever een
wandelpad te worden aangelegd. Het tracé en de wijze van uitvoering van dit wandelpad dient in
overleg en in overeenstemming met burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela te
worden aangelegd.
De vergunninghoudster is verplicht de wijze van uitvoering van de verondieping, de fasering van
de werkzaamheden, het tijdschema, het tracé en de wijze van uitvoering van het wandelpad op
te nemen in een werkplan. Dit werkplan dient tenminste twee weken voordat met de
werkzaamheden wordt begonnen aan ons college ter goedkeuring te worden toegezonden. Met
de werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat ons college schnftelijk goedkeuring aan
het werkplan heeft gegeven.
Indien.door omstandigheden van dit plan moet worden afgeweken, dient deze afwijking vooraf in
het onder voorschrift 4. genoemde werk- en zuigplan mèt een motivatie aan ons College ter
goedkeuring te worden voorgelegd.
Niet te bebossen oevers dienen met graszaad te worden ingezaaid. Ter plaatse van de aan te
leggen piasberm moeten rietstekken worden geplant en wel in een zodanige dichtheid en op een
zodanig tijdstip, dat er op zo kort mogelijke termijn sprake is van een twee meter brede rietkraag
van voldoende stabiliteit. Dit ter beoordeling van de daartoe aangewezen provinciale
medewerkers.
Voordat tot aanplant dan wel inzaai wordt overgegaan, dient het terrein plantrijp te worden
gemaakt met behulp van bij de ontgronding vrijgekomen bovengrond. Het plantmateriaal behoeft
de goedkeuring van ons College voordat het wordt aangebracht
Op de op de tekening aangegeven plaatsen moeten de oevers worden opgehoogd zoals
aangegeven in profiel E en overigens conform de door ons daartoe aangewezen provinciale
medewerkers te geven aanwijzingen, een en ander binnen het kader van het bestemmingsplan
'Heeresveld'.
Voor 1 januari 2013 moeten, voorzover geen eerdere datum van voltooiing is voorgeschreven,
alle bij deze vergunning voorgeschreven of krachtens deze vergunning uit te voeren werken of
werkzaamheden zijn voltooid.
5.

voorwaarde "16. Onderhoud" te wijzigen als volgt
Het terrein en de plas dienen in ordelijke staat te worden gehouden.
Het is behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons College, verboden grond, puin
of andere materialen als retourvracht mee te nemen naar de zandwinning met de bedoeling deze
daar te storten of op te slaan of anderszins het storten en opslaan van materialen op de zandwinning toe te staan. Een uitzondering hierin wordt gemaakt voor de aanvoer van 130.000 m^
(kei)leem en leemhoudend zand. De aan te voeren grond dient te voldoen aan de kwaliteitseisen
zoals bepaald in het Besluit bodemkwaliteit. De aan te voeren grond dient schoon te zijn conform
AW2000. Het keuringsrapport (of een afschrift daarvan) moet gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering worden getoond.
Het fietspad tussen het Boekhovenpark en de Zoutweg mag onder geen beding gebruikt worden
voor afvoer van gewonnen zand.

Een exemplaar van dit besluit wordt gezonden aan:
H.H. van der Velde B.V. te Nieuwe Pekela;
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela;
Akzo Nobel Chemicals, Stationsplein 4 te Amersfoort;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's te Veendam, en
het bestuur van de Milieufederatie Groningen te Groningen.
Groningen, 16 maart 2010.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
voorzitter.

secretaris.

