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Beschikken hierbij op de aanvraag van H.H. van der Velde B.V., Pekelwerk 42, 9663 AW
NIEUWE PEKELA om een ontgrondingenvergunning (proc. nr. 2010-15). De aanvraag is
gebaseerd op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1998.
Aanvraag
Op 9 juni 2010 ontvingen wij van H.H. van der Velde B.V. te Nieuwe Pekela een aanvraag,
met bijlagen (gedateerd 22 mei 2010), waarin vergunning wordt gevraagd voor het ontgronden van een aantal percelen in de gemeente Pekela, kadastraal bekend gemeente Nieuwe
Pekela, sectie I, nrs. 1147, 1146, 117, 916, 126, 1030, 1202 en 1203.
Het betreft een uitbreiding van de ontgrondingenlocatie Kruiselwerk nabij Alteveer.
De percelen zijn eigendom van Van der Velde B.V. voornoemd.
De percelen die deel uitmaken van de nu voorziene uitbreiding hebben een oppervlakte van
ca. 17 ha., waardoor de zandwinning een totale oppervlakte krijgt van ca. 46 ha.
In combinatie met een grotere diepte (tot maximaal 40 meter - NAP) ten opzichte van de
thans vigerende ontgrondingenvergunning kan ca. 5.500.000 m^ bodemmateriaal
(2.710.000 m^ ophoogzand, 2.710.000 m^ beton- en metselzand en 71.000 m^ humeuze
bovengrond ) worden gewonnen. Hiervan maakt ca. 2.250.000 m^ deel uit van de op dit
moment vigerende ontgrondingenvergunning, waarvoor wij laatstelijk vergunning hebben
verleend bij besluit van 6 juni 1995, nummer 94/19.938/23/B. 16, RG.
Doel van de voorgenomen ontgronding
De ontgronding betekent een uitbreiding van de bestaande zandwinning Kruiselwerk bij Alteveer in de gemeente Pekela. Bij de oritgronding komt beton- en metselzand, ophoogzand
en een beperkte hoeveelheid teelaarde vrij. Na verwijdering van de teelaarde wordt het
zand door een zuiger naar een scheidingsinstallatie getransporteerd en in depot gespoten.
Na de scheiding wordt het zand via winkelverkoop per as afgevoerd. Mede in verband met
de naderende uitputting van de huidige zandwinning en om ook in de toekomst aan de
vraag naar bouwgrondstoffen te kunnen voldoen is een uitbreiding van de huidige vergunning aangevraagd.
Proceduregegevens
De in de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) geregelde procedure is ter zake van toepassing.
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Wij hebben op 16 juni 2010 een ontvangstbevestiging van de aanvraag gezonden aan
H.H. van der Velde BV te Nieuwe Pekela.
Voorts hebben wij de aanvraag op dezelfde datum om advies toegezonden aan:
het college van burgemeester en wethouders der gemeente Pekela, Postbus 20.000,
9665 ZM OUDE PEKELA;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's te Veendam, Postbus 195,
9640 AD VEENDAM;
de N.V. Waterbedrijf Groningen, t.a.v. de heer H. Walraven, Postbus 24, 9700 AA
GRONINGEN;
het bestuur van de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Zuiderpark 16, 9724 AG
GRONINGEN en
de Land- en Tuinbouworganisatie Noord, t.a.v. de heer P. Prins, Postbus 186, 9200
AD DRACHTEN.
Wij hebben genoemde instanties daarbij in de gelegenheid gesteld ons binnen vier weken
over de aanvraag te adviseren.
Binnengekomen adviezen:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela hebben bij brief van 12 juli 2010, nr.
201003319, naar voren gebracht, dat Van der Velde BV bij de gemeente een verzoek heeft
ingediend om planologische medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de bestaande zandwinlocatie Kruiselwerk conform de aanvraag. De gemeente heeft aangegeven onder voorwaarden in principe bereid te zijn medewerking te verlenen.
Daarbij geeft het college in haar brief aan dat intussen voor het plangebied een gebiedsvisie is vastgesteld op basis waarvan zij planologisch medewerking zal verlenen.
Omdat de uitbreidingsplannen niet passen in het geldende bestemmingsplan buitengebied
Nieuwe Pekela is de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met het Meerjarenprogramma Infrastructuur in verband met toekomstige verbreding van de naastgelegen N366.
De NV Waterbedrijf Groningen heeft ons in haar brief van 24 juni 2010, briefnummer
HWA544479, meegedeeld dat binnen het op de bij de aanvraag behorende tekening aangegeven gebied waterleidingen van het bedrijf liggen. Het tracé van de leidingen is aangegeven op de bij de brief gevoegde tekeningen.
Het waterbedrijf verzoekt in geval deze leidingen een knelpunt vormen, vroegtijdig contact
op te nemen en geeft daarbij aan dat eventuele kosten voor rekening van de initiatiefnemer
zullen komen.
Andere instanties hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ons over de aanvraag
te adviseren, op grond waarvan wij aannemen, dat er bij deze instanties geen bezwaren
bestaan tegen de voorgenomen ontgronding.
Vervolg proceduregegevens
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken hebben met ingang van
27 december 2010 tot en met 7 februari 2011 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van
de gemeente Pekela en in het provinciehuis van Groningen. Door middel van het plaatsen
van een advertentie in het Dagblad van het Noorden van 24 december 2010 zijn tielanghebbenden in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van schriftelijke zienswijzen.
Daarnaast is de gelegeheid geboden om op verzoek een gedachtewisseling te doen plaatsvinden met vertegenwoordigers van het bevoegde gezag en de aanvraagster. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Tevens zijn er binnen genoemde periode van terinzagelegging geen schriftelijke zienswijzen ingediend.
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Planologie:
Het gebied, waarin de reeds ontgronde c.q. nog te ontgronden percelen c.q. perceelsgedeelten liggen, wordt op de kaart bij het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (POP),
kaart 1, Omgevingskaart, vastgesteld door Provinciale Staten op 17 juni 2009, aangeduid
met de functie Landbouw. Op kaart 2, functiekaart water, heeft het de aanduiding "Diepe
Plas".
Volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Nieuwe Pekela van de
gemeente Pekela heeft het te ontgronden terrein een agrarische bestemming. Voorde
voorgenomen uitbreiding van de zandwinning is daarom een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2009 de Gebiedsvisie
Kruiselwèrl< vastgesteld. Deze visie vormt thans de onderlegger voor de planologische regeling. Tegen het hiervoor opgestelde voorontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen
ingediend en het bestemmingsplan Zandwinning Kruiselwerk is vervolgens op 21 december
2010 door de raad van de gemeente Pekela vastgesteld.
Archeologie
In opdracht van de aanvrager is door de Grontmij een archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder
archeologisch voorbehoud worden uitgevoerd. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef.
Flora-Fauna
In opdracht van de aanvrager is door buro Bakker, Adviesburo voor Ecologie BV te Assen
een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat in het te ontgronden gebied
in het voorjaar meerdere soorten weidevogels tot broeden kunnen komen. Als de werkzaamheden beginnen tijdens het broedseizoen, kunnen er broedvogels en daarmee hun
legsel verstoord worden. Het broedseizoen loopt van half maart tot en met eind juli.
Daarnaast zullen door de geplande werkzaamheden enkele algemene soorten uit tabel 1
mogelijk worden gedood en/of verstoord. De gunstige staat van instandhouding van deze
soorten is echter niet in het geding.
Gezien de aanwezigheid van een aantal broedvogels dienen grootschalige graafwerkzaamheden (afgraven van de grond, verwijderen van de slootvegetatie, vergraven oevers
met steilrandjes) buiten het broedseizoen (half maart tot half juli) te worden uitgevoerd. Tijdelijke vegetatieloze of vegetatiearme delen kunnen door sommige pioniersoorten als kievit
en kleine plevier als aantrekkelijk broedgebied worden gezien. Regelmatige verstoring vóór
en tijdens het broedseizoen door geregeld rond te rijden, kan voorkomen dat deze soorten
zich vestigen op terreingedeelten waar nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
Werkzaamheden die vóór de aanvang van het broedseizoen zijn begonnen mogen in het
broedseizoen doorlopen, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er geen vogels in
het gebied zijn begonnen met broeden.
Schade aan andere soorten waarvoor een vrijstelling geldt voor de Flora- en faunawet (tabel 1 soorten) hoeft niet te worden gecompenseerd. Op deze soorten is de zorgplicht wel
van kracht (artikel 2 Flora- en faunawet, zie § 1.3). De zorgplicht bepaalt dat men wilde
planten en dieren zo min mogelijk schade dient te berokkenen. Dit kan bestaan uit de mogelijkheid om vegetatie enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden kort af te
maaien, zodat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor vele soorten. Zij worden dan gestimuleerd om een ander leefgebied te zoeken.
Vanwege het voorkomen van een aantal broedvogels in de uitbreiding zullen grootschalige
graafwerkzaamheden buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd.
De overige in het plangebied gevonden en te verwachten soorten zijn licht beschermd. Voor
deze soorten geldt een vrijstelling. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet
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hoeft voor deze soorten niet te worden aangevraagd. De algemene zorgplicht is dan wel
van kracht.
De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd, dat het gebied een aantrekkelijk broedgebied is voor oeverzwaluwen.
GRONDEN VAN DE BESLISSING
De provincie Groningen en de gemeente Pekela zijn bevoegd gezag voor het verlenen van
toestemming voorde uitbreiding van Kruiselwerk door middel van een ontgrondingenvergunning en bestemmingsplanwijziging. Vanuit deze rol hebben beide partijen specifieke
randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd. In het kort komt het er op neer dat duidelijkheid moet komen op het gebied van relevante omgevingsaspecten, maar ook de
noodzaak, maatschappelijke wenselijkheid en de uitvoerbaarheid van het project.
Daarnaast is betrokkenheid van de gemeente Stadskanaal relevant met het oog op de ligging van Kruiselwerk aan de grens van beide gemeenten.
Het ontgrondingbeleid heeft in de afgelopen jaren een belangrijke wijziging ondergaan. In
de jaren zestig en zeventig was er een centraal beleid gericht op het terugdringen van de
oppervlakte aan zandwinningen. Dit gebeurde door het op provinciaal niveau afstemmen
van het aanbod op de behoefte aan bouwgrondstoffen. In Groningen werden vijf regionale
zandwinplaatsen aangewezen waaronder Heeresveld (met name ophoogzand), Sellingerbeetse en Uiterburen.
Kruiselwerk heeft in de loop der tijd hoewel niet formeel, maar in verband met de daar aanwezige bijzondere oppervlaktedelfstoffen (hoogwaardig industriezand), feitelijk ook de status van regionale zandwinplaats gekregen.
Tegenwoordig is het beleid minder sturend en wordt het voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen aan de markt overgelaten. De markt voor bouwgrondstoffen heeft een fluctuerend verloop omdat die sterk afhankelijk is van de bouwmarkt. De behoefte aan grondstoffen is niet meer leidend, maar de maatschappelijke wenselijkheid van (uitbreiding van) een
zandwinning. Hierbij gaat het om een integrale weging van alle belangen en aspecten. Met
name van belang is de wijze waarop de zandwinning landschappelijk ingepast wordt en na
verloop van tijd wordt afgerond en welke eindfunctie hiervoor mogelijk en wenselijk is. De
ruimtelijke kwaliteit - en daarmee de gemeente via het bestemmingsplan - is in dit verband
leidend. De rol van de provincie is daarbij indirect via het ruimtelijk spoor. Het ruimtelijk
spoor is vervolgens weer een voorwaarde voor het verlenen van de ontgrondingvergunning
door de provincie.
Het beleid van de provincie Groningen is er overigens wel op gericht, dat zoveel mogelijk in
eigen behoefte van beton- en metselzand wordt voorzien.
Zoals reeds onder "Doel van de voorgenomen ontgronding" is vermeld strekt de voorgenomen ontgronding tot verdieping en uitbreiding van de zandwinning Kruiselwerk bij Alteveer
in de gemeente Pekela.
Dit doel is gelet op de bovenvermelde beleidswijzigingen dus onvoldoende om uitsluitend
op basis daarvan de gevraagde vergunning te verlenen. De ontgrondingenlocatie is daarom
geplaatst in een breder perspectief, waarin duidelijk sprake is van een meeoA/aarde aan
ruimtelijke kwaliteit.
In de door de gemeente Pekela in samenwerking met initiatiefnemer opgestelde gebiedsvisie is, in relatie tot de omgeving, de zandwinning in een breder perspectief geplaatst. Het
inrichtingsplan voor de zandwinning is daarbij als onderdeel van de gebiedsvisie opgenomen.
Wij menen dat de voorgenomen ruimtelijke inpassing zoals verwoord in de gebiedsvisie,
samen met de belangen i.v.m. de voorgenomen zandwinning voldoen, om op basis daarvan
de gevraagde vergunning te verlenen.
Daarnaast overwegen wij dat de voorgenomen ontgrondingactiviteit tot doel heeft om hoogwaardig industriezand (w.o. beton- en metselzand) te winnen door middel van een zandzui2010-15 definitieve beschikking

ger tot een maximale diepte van 40 meter - NAP. Dit zand wordt in een verwerkingsinstallatie op korrelgrootte geklasseerd, gesorteerd en gezuiverd van niet bruikbaar materiaal als
houtresten etc. Als bijproduct komt bij de winning ophoogzand vrij, dat in de regio zal worden afgezet voor ophoogdoeleinden. De fijnste fractie (slib) zal terugvloeien in de winning/put. Het belang van voortzetting en uitbreiding van de zandwinning Kruisselwerk is met
name ook gelegen in het feit dat het voorkomende beton- en metselzand een schaarse oppervlaktedelfstof is die in deze provincie slechts op enkele plaatsen op winbare diepte voorkomt.
Over deze aanvraag heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen provincie Groningen, de
gemeente Pekela, de ontgronder/vergunninghoudster en de Grontmij. De laatste als opsteller van de structuurvisie en als belangenbehartiger van Van der Velde BV.
Gelet op de beoogde grote diepte van 40 meter - NAP (de huidige vergunde diepte bedraagt 18 meter - NAP) en de risico's hiervan voor de stabiliteit zullen aan de te verlenen
vergunning stringente voorwaarden worden gesteld. Hierover hebben diverse gesprekken
met betrokkenen plaatsgevonden.
In opdracht van Van der Velde BV is een geotechnisch onderzoek uitgevoerd door Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners BV te Tolbert. De bevindingen van het bureau zijn neergelegd in het rapport van 10 september 2009, nummer VN-48750.
Het onderzoek is voor zover mogelijk overeenkomstig de op dit moment gangbare aanbevelingen volgens CUR 113 uitgevoerd tot een diepte van 38 meter - N.A.P. Mede gelet hierop
achten wij dit ook de maximaal toelaatbare diepte van de zandwinning.
Wij kunnen ons verenigen met de aanbevelingen en adviezen uit het rapport en laten het
rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen integraal deel uitmaken
van de te verlenen vergunning.
Bovenstaande geldt eveneens ten aanzien van het rapport van de Grontmij "Inrichting oevers rondom de zandwinning Kruiselwerk" van 12 mei 2010. In dit rapport wordt op ons verzoek nog eens nader ingegaan op het eerder bij de aanvraag ingediende inrichtingsplan.
Op basis van het geotechnisch advies uit september 2009 van Wietsema & Partners bleek
nader onderzoek naar de stabiliteit en de inrichting van de oevers, de breedte van de oeverzones en de opbouw van het talud (onder en boven water), uitgaande van een beoogde
diepte van de plas van ca. 40 meter. In afwijking van het inrichtingsplan bij de oorspronkelijke vergunningaanvraag dienen de oevers overeenkomstig dit rapport te worden ingericht,
inclusief de aanleg van fiets- en wandelpaden. Om het gebied rond de zandwinning op korte termijn aantrekkelijk te maken voor de recreatie dienen deze werkzaamheden zo spoedig
mogelijk, en uiterlijk binnen een periode van 1 jaar na het onherroepelijk worden van deze
vergunning te zijn uitgevoerd.
Gelet op de grotere diepte van de voorgenomen uitbreiding en ter voorkoming van grondmechanisch onveilige situaties binnen het terrein van de vergunning moeten de (intensiteit
van de) zuigwerkzaamheden zo zorgvuldig en zo gecontroleerd mogelijk worden uitgevoerd. Daarom dient bij het gebruik van een zandzuiger ten alle tijde zodanige meetapparatuur aanwezig te zijn, dat de positie van de zuiger nauwkeurig kan worden bepaald, c.q.
herleid. Met de beoogde uitbreiding en verdieping mag pas worden begonnen nadat de zuiger van de hiervoor benodigde apparatuur is voorzien en ons college hieraan schriftelijk
haar goedkeuring heeft verstrekt. Een daartoe strekkende voorwaarde is in deze vergunning opgenomen.
Daarnaast is het realiseren van de voorgeschreven taluds met diverse hellinghoeken in de
praktijk sterk afhankelijk van de werkwijze van het winwerktuig. Dit heeft onder meer te maken met de zuigdiepte, de zuigcapaciteit en het stramien dat door de zuiger wordt gevolgd.
Mede daarom vinden wij het noodzakelijk om voorafgaande aan de (verdere) ontgronding
ook de werkwijze bij het ontgronden ter goedkeuring aan ons voor te leggen. Omtrent deze
werkwijze zijn door het bureau Wiertsema en Partners in haar rapport VN-48750 van
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10 september 2009 aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen uit dit rapport zullen integraal deel gaan uitmaken van de te verlenen vergunning en ook hiervoor hebben wij voorwaarden verbonden aan deze vergunning.
Door Bureau Wiertsema en Partners is tevens onderzocht hoe de huidige toestand is van
onder meer de onderwaterbodem en volgens welk talud is gezogen. Geconcludeerd moet
worden dat de voor te schrijven taluds, mits op de voorgeschreven wijze en met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid wordt gewerkt, kunnen worden gerealiseerd.
Gelet op de aantrekkelijkheid van het gebied voor oeverzwaluwen mag de gevraagde uitbreiding van de zandwinning deze situatie niet frustreren. Om die reden dient jaarlijks ruim
voor de start van het broedseizoen (tenminste vóór 1 maart van ieder jaar) in overleg met
een medewerker van Avifauna Groningen een gunstige nest- en broedlocatie voor oeverzwaluwen te worden aangelegd en onderhouden. De vogels mogen tot na het broedseizoen (15 juli) niet worden verstoord.
Nabij de locatie bevinden zich twee TNO peilbuizen (13AP0212 en 13AP0302). Om eventuele fluctuaties in het grondwater te kunnen monitoren bevindt zich daarnaast op het terrein van de zandwinning nog een peilbuis. Deze dient bij de voorziene uitbreiding van de
zandwinning te worden verplaatst, dan wel door een andere peilbuis worden vervangen.
Voor het bepalen van de plaats van deze nieuwe peilbuis dient de vergunningshoudster in
overleg en in overeenstemming met de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen. Met de uitbreiding mag niet eerder worden gestart, dan nadat een nieuwe
peilbuis is geplaatst en de betrokken afdeling Landelijk Gebied en Water van deze provincie daaraan haar goedkeuring heeft verleend.
De zandwinning is gelegen direct ten oosten van de provinciale weg N366. De provincie
Groningen werkt in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
(MIT) aan het 'eindbeeld N366'. De weg wordt omgebouwd tot een volwaardige autoweg
met ongelijkvloerse kruisingen. Het is de ambitie de route in 2015 op orde te hebben. Ter
plaatse van de zandwinning is daarvoor over de gehele lengte een strook van 10 meter aan
de oostzijde van de N366 extra nodig. Deze strook zal slechts voor een beperkt deel nodig
zijn voorde verbreding. Het grootste deel is bestemd voor bermen, sloten, etc. Door in de
vergunning een minimale afstand van deze strook van 40 meter ten opzichte van de beoogde insteek van de zandwinning in acht te nemen, betekent de uitbreiding geen belemmering voor de verbreding van bedoelde N366.
Het advies en de opmerkingen van de NV Waterbedrijf Groningen hebben wij voor commentaar toegezonden aan de aanvrager met het verzoek hierop te reageren. Volgens informatie van de aanvrager is er goed overleg gevoerd met alle betrokken nutsbedrijven over
de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen binnen het invloedgebied van de voorgenomen ontgronding. Eventuele knelpunten zouden zijn opgelost, terwijl de waterleidingen
langs de provinciale weg N366 niet binnen het invloedsgebied van de voorziene uitbreiding
liggen.
Door de hoge investeringskosten bij de winning van beton- en metselzand worden aan de
betrokken bedrijven in het algemeen wat langer lopende vergunningen verleend.
Beton- en metselzand is zoals gezegd een schaars product, dat in de provincie Groningen
slechts op enkele plaatsen op winbare diepte in de bodem voorkomt.
Door Van der Velde is in de aanvraag een looptijd van de vergunning gevraagd van 15 jaar.
Gelet op de in de afgelopen jaren gewonnen hoeveelheden beton- en metselzand, zijn wij
van mening dat met het verlenen van de gevraagde vergunning gedurende een lange reeks
van jaren in de behoefte aan beton- en metselzand kan worden voorzien. In die zin ligt een
langere looptijd dan ook in de rede. Echter, een beperkte geldigheidsduur biedt ons de mogelijkheid eventueel op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen anticipe2010-15 definitieve beschikking

ren. Dat wil uiteraard niet zeggen, dat de zandwinning na afloop van deze termijn moet
worden beëindigd. Immers, verlenging of ambtshalve wijziging, indien daartoe gemotiveerde
aanleiding bestaat blijft altijd mogelijk. In afwijking van de aanvraag willen wij de looptijd van
deze vergunning dan ook beperken tot 10 jaar.
Wij zijn van mening dat de gevraagde vergunning bijdraagt aan de recreatieve ontwikkeling
van het gebied rond Alteveer. Daarnaast zullen de in de zandwinning aanwezige zandvoorraden nog gedurende een lange reeks van jaren kunnen voorzien in de lokale en regionale
behoefte aan beton- en metselzand. Tevens worden de bedrijfseconomische belangen van
Van der Velde B.V. gediend door inwilliging van het onderhavige verzoek tot uitbreiding en
verdieping van de bestaande zandwinning.
Naar onze mening bestaan er ook verder geen ovenA/egende bezwaren tegen het verlenen
van de gevraagde vergunning.
Gelet op het vorenstaande kunnen wij instemmen met het verlenen van de gevraagde vergunning, mits wordt voldaan aan de hieronder gestelde voorschriften.
Dit laat overigens onverlet dat van de vergunninghoudster mag worden verwacht dat zij bij
het gebruik van de vergunning de nodige zorgvuldigheid jegens derden in acht neemt.
BESLISSING
Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet, de Ontgrondingenverordening Groningen 1998 en de Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede op de op 9 juni 2010 ontvangen
aanvraag, met bijlagen, besluiten wij:
I.

Aan de besloten vennootschap H.H. van der Velde B.V., Pekelwerk 42, 9663 AW
NIEUWE PEKELA, vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie I, nrs. 1147, 1146, 117, 916, 126,
1030, 1202 en 1203, tot uiterlijk 10 jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit,
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;

II.

te bepalen dat de volgende bij de aanvraag gevoegde bijlagen deel uitmaken van deze
vergunning:
a. Rapport "Uitbreiding Kruiselwerk" Gebiedsvisie en inrichtingsplan, Grontmij Nederland BV, 30 januari 2009;
b. Rapport "Geotechnisch advies" uitbreiding zandwinning te Pekela, Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners, opdrachtnummer VN-48750, 10 september
2009;
c. Rapport "Archeologisch onderzoek Uitbreiding zandput Kruiselwerk te Alteveer,
Grontmij Nederland BV, 9 september 2009;
d. Rapport "Toetsing Flora- en Faunawet voor de uitbreiding van zandwinning Kruiselwerk te Nieuwe Pekela", Grontmij Noord, Buro Bakker (2008);
e. Rapport "Inrichting oevers rondom de zandwinning Kruiselwerk", Grontmij, 12 mei
2010.

III.

aan de vergunning genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbinden:
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1. Begripsomschrijving:
vergunninghoudster: de besloten vennootscha H.H. van der Velde BV, Pekelwerk 42, 9663
AW NIEUWE PEKELA;
ons college:
Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus
630, 9700 AP Groningen;
tekening(en):
de bij de aanvraag gevoegde en in het rapport "Inrichting oevers
rondom de zandwinning Kruiselwerk", Grontmij, 12 mei 2010 opgenomen;
geotechnisch advies:
het rapport "Geotechnisch advies" uitbreiding zandwinning te Pekela, van Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.
te Tolbert, van 10 september 2009, nr.VN-48750.
2. Begrenzing ontgronding
De ontgronding dient te worden uitgevoerd binnen de begrenzingen, zoals aangegeven in
het rapport "inrichting oevers rondom de zandwinning Kruiselwerk" Grontmij, 12 mei 2010.
De insteek van de ontgronding mag de kadastrale grenzen van aan anderen toebehorende
percelen nergens dichter naderen dan 20 meter, met dien verstande, dat bij de oevers
langs de N366 en de boerderijen aan de noordkant langs de Barkelazwet en ongeroerde
zone van 40 meter gehandhaafd moet worden.
De onderwatertaluds mogen niet steiler worden aangelegd en ingericht dan als opgenomen op bIz. 29 van het geotechnisch advies.
De taluds incl. de inrichting daarvan, gerekend vanaf het maaiveld tot 0,55 m + NAP, dienen te worden ingericht als aangegeven op de tekeningen "Zandwinning Kruiselwerk", uitbreidingsplan, eindbeeld Pn: 293669, d.d. 12-4-2010 en profielen Pn: 293669 d.d.
12-4-2010. Met inachtneming van de aangegeven taluds mag niet dieper worden ontgrond
dan 38,00 meter-N.A.P.
Voordat aan de ontgronding tot de oeverlijn wordt overgegaan dient de oeverstrook conform de aanbevelingen van het rapport van Wiertsema en Partners tot 1 m. onderde waterspiegel te worden gerealiseerd om instabiliteit in verband met golfoploop te voorkomen.
3. Zekerheidstelling
De vergunninghoudster is gehouden als waarborg voor de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften zekerheid te stellen ten bedrage van € 100.000,-(honderd duizend euro)
- hetzij door storting of overschrijving op bankrekeningnummer 44.60.45.691, t.n.v. de
provincie Groningen te Groningen, onder vermelding van de naam van de vergunninghouder, alsmede de datum en het nummer van deze vergunning;
- hetzij 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 vergunninghoudster 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 vergunninghoudster 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 vergunninghoudster na ontvangst van de in voorwaarde 14 bedoelde revisietekening mededeling gedaan, mits blijkt dat aan de vergunningvoorschriften is
voldaan.
In aanvulling op genoemde zekerheidstelling dient een bewijs te worden overgelegd waaruit
blijkt dat het voor de uitvoering van de ontgronding verantwoordelijke bedrijf een WAbedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten van minimaal € 5.000.000,--
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(vijf miljoen euro). Jaarlijks dient aan ons college een afschrift te worden overgelegd waaruit
blijkt dat de verzekeringspremie is voldaan.
4. Niet voltooien
Indien de vergunninghoudster voornemens is van de vergunning geen gebruik te maken,
dan wel de reeds aangevangen werkzaamheden niet of niet geheel te voltooien, dient zij
ons college daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven. In een dergelijk geval is zij verplicht het terrein, voor zover daarop reeds werkzaamheden zijn uitgevoerd, binnen een door
ons college te stellen termijn in een door of namens ons college te bepalen toestand te
brengen, zonder dat de vergunninghoudster uit dien hoofde aanspraak op vergoeding kan
maken.
5. Algemeen
Ter voorkoming van grondmechanisch onveilige situaties binnen het terrein van de vergunning moeten de (intensiteit van de) zuigwerkzaamheden zo zorgvuldig en zo gecontroleerd
mogelijk worden uitgevoerd. Daarom dient bij het gebruik van een zandzuiger ten alle tijde
zodanige meetapparatuur aanwezig te zijn, dat de positie van de zuiger nauwkeurig bepaald kan worden ten opzichte van:
a. de lijn van de aan te leggen/te handhaven (diepte-)insteek van de ontgronding;
b. de lijnen van de voorgeschreven te handhaven maximale diepte(n) van de onderwaterbodem;
c. de hellinglijn(en) van de aan te leggen/te handhaven onderwatertaluds.
Met de beoogde uitbreiding en verdieping mag pas worden begonnen nadat op de zuiger
zodanige meetapparatuur is geplaatst, dat de positie van de zuiger nauwkeurig kan worden
bepaald, c.q. herleid en ons college hieraan schriftelijk haar goedkeuring heeft verleend en
na schriftelijke goedkeuring van het onder 6: genoemde in te dienen werk- zuigplan.
Ten aanzien van de wijze van zandwinning dient de werkwijze te worden gevolgd, zoals
aangegeven in § 7.1 "Wijze van zandwinning" op bIz. 28 e.v. van het rapport van Wiertsema & Partners. Kort samengevat betekent dit het volgende:
voordat met de uitbreiding van de zandwinning wordt begonnen dient de humeuze toplaag in het geheel te worden verwijderd tot op het redelijk homogene zand;
vervolgens dienen de contouren van de zandwinput te worden ontgraven tot 0,55 meter
+ N.A.P.;
eventueel op de locatie blijvend materiaal dient op voldoende ruime afstand uit de insteek in depot te worden gezet;
de winning dient gefaseerd te worden uitgevoerd waarbij eerst het zandpakket tot
18,00 meter - N.A.P. dient te worden gewonnen voordat aan de diepere zandlagen
mag worden begonnen;
de winning dient te geschieden in banen die parallel aan de oevers lopen;
in de nabijheid van de taluds dient het zand laagsgewijs te worden gewonnen;
per laag dient een constante zuigdiepte en verhaalsnelheid te worden aangehouden,
waarbij evenwijdig aan de oever in banen naar het talud toe moet worden gewerkt;
tijdens het zuigen dient continu te worden gemonitoord (registratie van de positie van
de zuigmond en de productie) en dient regelmatig het ontstane talud te worden gepeild;
de in de plas door de wijze van winning achterblijvende mors (zand uit de bres losgemaakt
en aangeleverd, maar niet door het baggerwerktuig opgezogen) mag niet worden verwijderd;
de zuigmond mag onder geen enkel beding door de theoretische talud- en bodemlijn
worden gestoken.
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6. Werk- en zuigplan:
Tenminste zes weken voordat met de beoogde uitbreiding en verdieping wordt gestart dient
de vergunninghoudster een werk- en zuigplan aan ons college ter goedkeuring in te zenden. Met de uitbreiding en verdieping van de zandwinning mag pas worden begonnen na
schriftelijke goedkeuring door ons college'van het werk- en zuigplan. Het werk- en zuigplan
dient gedurende de looptijd van de vergunning jaarlijks te worden geactualiseerd en in de
maand januari aan ons college ter goedkeuring te worden aangeboden. De ontgronding
dient te worden uitgevoerd conform dit werk- en zuigplan.
De vergunninghoudster dient jaarlijks dooreen terzake deskundig landmeetkundig bureau
(ter beoordeling van ons college) een onderzoek te laten uitvoeren naar de voortgang van
de werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. Dit onderzoek dient tenminste betrekking te hebben op het gebied waarin de zuiger in de betreffende periode heeft gelegen
en werkzaam is geweest (incl. het invloedsgebied van de zuigwerkzaamheden). Een rapport met de meet- en onderzoeksresultaten dient uiterlijk een maand na uitvoering van de
metingen aan ons college ter goedkeuring te worden toegezonden.
In het werk- en zuigplan dient verder tenminste het volgende te worden aangegeven:
prognose van de in het betreffende jaar te winnen en af te voeren hoeveelheden zand
en een opgave van de gewonnen hoeveelheden en soorten zand in het voorgaande
jaar;
de fasering van de werkzaamheden, zoals het aangeven van welke delen het desbetreffende jaar ontgrond zullen worden, voortgang van afwerking en beplanting, inclusief de actuele toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de diepten en de oevers met een jaarlijkse actualisering van de windiepten en niveauverschillen in de in die
periode ontgronde percelen. Het aanbrengen van de op de tekening aangegeven beplanting dient in overleg met de toezichthouder bij de definitieve afwerking van de oevers plaats te vinden;
het stramien dat door de zandzuiger wordt gevolgd, de winmethode, type zuiger +
maximale capaciteit, en de dikte van de te winnen grond-Zzandlagen. Uitvoering dient
plaats te vinden conform de aanbevelingen van het rapport van Wiertsema & Partners;
afwerking van de taluds dient plaats te vinden als omschreven in genoemd rapport;
bij de voorziene uitbreiding van de zandwinning moet één van aanwezige peilbuizen
worden verplaatst, dan wel door een andere peilbuis worden vervangen. Voor het bepalen van de plaats van deze nieuwe peilbuis dient de vergunningshoudster tijdig in
overleg en in overeenstemming te treden met de afdeling Landelijk Gebied en Water
van de provincie Groningen (de heer G.J. Steenbergen, tel.: 050-3164858). Met de uitbreiding, c.q. verdieping mag niet eerder worden gestart, dan nadat een nieuwe peilbuis is geplaatst en de betrokken afdeling Landelijk Gebied en Water van deze provincie daaraan haar goedkeuring heeft verleend;
* rapportage van plaats en staat van onderhoud van geplaatste meetpunten zoals potentiaalbuizen, peilbuizen en peilschalen;
* door middel van metingen en analyses dient te worden aangetoond dat door kwel
geen storingen in de waterhuishouding in de omgeving kunnen optreden;
door middel van metingen en analyses dient te worden aangetoond dat chloridengehalten door zoute kwel beneden de 300 mg. per liter blijven;
* de plaats van de zand- en gronddepots;
* waterhuishouding (zie voorwaarde 10);
* eventuele aanwezigheid van storende lagen;
* de zuigmond mag onder geen enkel beding dieper ontgronden dan 38,00 m. - NAP.
Het plan dient te zijn vergezeld van een rapport*, waarin de veiligheid en stabiliteit van de
onderwatertaluds tijdens het winnen van zand in verband met de te kiezen winmethode voldoende is aangetoond, c.q. gegarandeerd.
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Indien zich veranderde omstandigheden (zoals afwijkende grondsoorten, kleilagen e.d.)
voordoen, dient door de vergunninghoudster een geactualiseerde stabiliteitsberekening te
worden overgelegd, waaruit blijkt dat het te realiseren talud aan de veiligheidseisen voldoet.
Gegevens betreffende de met *aangeduide punten kunnen eenmalig worden aangeleverd
en behoeven derhalve alleen bij verandering van omstandigheden te worden geactualiseerd.
Ons college beslist over de goedkeuring van het werk- en zuigplan binnen 6 weken na ontvangst hiervan.
Indien gerede twijfel bestaat over het naleven van de in deze vergunning gestelde voorwaarden kan ons college op kosten van de vergunninghoudster ten allen tijde metingen laten verrichten.
Indien aan het werk- en zuigplan goedkeuring wordt onthouden, dan dient binnen 4 weken
na ontvangst van het bericht van onthouding van de goedkeuring door de vergunninghoudster een naar aanwijzingen van ons college op te stellen plan ter goedkeuring te worden ingezonden.
Wanneer van het werk- en zuigplan zal worden afgeweken dient hierop van te voren goedkeuring van ons college te worden verkregen of -indien dit nodig wordt geoordeeld- een
nieuw werkplan te goedkeuring te worden ingezonden.
7. "KLIC-melding"
De vergunninghoudster is verplicht vooraf overleg te plegen met eventuele derden, die
rechten, werken of eigendommen hebben in of op het te ontgronden terrein.
De vergunninghoudster moet vroegtijdig (minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden) een "KLIC-melding" doen om na te gaan of binnen het invloedsgebied van de
uit te voeren ontgronding zich kabels, buizen en/of leidingen bevinden. Indien dit het geval
is moet de wijze van uitvoering van de ontgronding ter plaatse van die kabels, buizen en/of
leidingen vooraf tussen de vergunninghoudster en het (nuts)bedrijf in een bindende regeling worden vastgelegd.
Een afschrift van bedoelde regeling moet de vergunninghoudster zenden aan de Afdeling
Milieutoezicht, t.a.v. de heer E.M. Aukes, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Deze regeling
moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op
eerste vordering worden getoond. De voorschriften van deze regeling gelden als voorschriften bij dit besluit.
Als niet tot overeenstemming met de betreffende beheerder wordt gekomen, mag geen
ontgronding binnen het invloedsgebied van de betreffende kabels, buiten en/of leidingen
plaatsvinden.
8. Herinrichting
De herinrichting inclusief taluds, oevers en beplanting (hoofdzakelijk wilgenstruweel) dient
plaats te vinden overeenkomstig het bij de vergunning behorende inrichtingsplan.
Om het gebied rond de zandwinning op korte termijn aantrekkelijk te maken voor de recreatie dienen de oevers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van 1 jaar na
het onherroepelijk worden van deze vergunning te zijn ingericht, inclusief de beplanting en
de aanleg van een fietspad (langs de westzijde van de plas) en wandelpaden (rondje rond
de plas).
In de herinrichting van het terrein rond de plas is verder voorzien in de aanleg van een kleine parkeervoorziening aan de zuidkant van de plas en in de aanleg van een aantal picknickbanken.
Niet te bebossen oevers dienen met graszaad te worden ingezaaid. Voordat tot aanplant
dan wel inzaai wordt overgegaan, dient het terrein plantrijp te worden gemaakt met behulp
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van bij de ontgronding vrijgekomen bovengrond. Het plantmateriaal behoeft de goedkeuring
van ons college.
Ten behoeve van de in het gebied aanwezige oeverzwaluwen dient jaadijks ruim voor de
start van het broedseizoen (tenminste vóór 1 maart van ieder jaar) in overleg met een medewerker van Avifauna Groningen (mw. Simone v.d. Sijs, Schoener 32, 9663 JB Nieuwe
Pekela, tel.: 0597-646608) een gunstige nest- en broedlocatie voor oeverzwaluwen te worden aangelegd en tot na het broedseizoen (15 juli) te worden onderhouden.
9. Toezicht, handhaving, monitoring en te geven aanwijzingen
De vergunninghoudster is verplicht bij controle door of namens ons college, zonder recht
van verrekening, de nodige personele bijstand en nodige meetmaterialen ter beschikking te
stellen.
Gedurende de zuigwerkzaamheden dient de vergunninghoudster door het dagelijks bijhouden van een logboek en met behulp van een door ons college geaccepteerde vorm van
zelfregistrerende apparatuur ten allen tijde inzichtelijk te maken op welke plaats en diepte is
of wordt gezogen. De plaats in zowel het horizontale- als het verticale vlak dient daarbij te
worden vastgelegd. In het logboek dienen tenminste de volgende gegevens te worden bijgehouden:
de datum;
zuigplaats en zuigdiepte;
het aantal werkuren per locatie;
de hoeveelheid gewonnen zand (productie);
eventueel waargenomen stoorlagen;
korreldiameter, samenstelling e.d. (grondeigenschappen);
de waterstand in de put t.o.v. N.A.P.;
bijzondere gebeurtenissen zoals een bres (al of niet leidend tot een oeverinscharing).
Door ons college of daartoe door ons college aangewezen ambtenaren te geven aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
10. Waterhuishouding
In de afwatering van zowel de te ontgronden percelen c.q. perceelsgedeelten als de aangrenzende niet te ontgronden percelen c.q. perceelsgedeelten moet de vergunninghoudster
in overleg met het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's op voldoende wijze
voorzien. De waterhuishouding van de aangrenzende percelen mag niet nadelig worden
beïnvloed. In het werk- en zuigplan moet de vergunninghoudster aangeven op welke wijze
zij hieraan uitvoering wil geven.
11 Waterstand in de put
Tijdens de zandwinning dient waterstand in de put op het door het waterschap Hunze en
Aa's ingestelde peil (1,50 m + N.A.P.) te worden gehandhaafd.
Ten behoeve van de bewaking van de waterstand in de put, dient een peilschaal te worden
geplaatst en in stand worden gehouden overeenkomstig de aanwijzingen. Gedurende de
zuigwerkzaamheden, dient de waterstand dagelijks te worden opgenomen en vastgelegd.
Indien zich waterstandsverlagingen van meer dan 15 cm voordoen dient dit onmiddellijk aan
de toezichthouder te worden gemeld. De waterstand in de put mag nooit kunstmatig worden
verlaagd.
12. Oeverlijn/calamiteiten
Wanneer voordat de werkzaamheden zijn opgeleverd de oeverlijn (landinwaarts) verschuift
ten opzichte van de voorgeschreven oeverlijn, moet een vooraf door ons college goed te
keuren oeververdediging worden aangebracht, zodanig dat herhaling van de verschuiving
wordt voorkomen.
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Calamiteiten, zoals ontstane bressen in de oeverlijn, moeten onmiddellijk (binnen uiterlijk 24
uur) na het ontstaan ervan door de vergunninghoudster worden gemeld aan de provinciale
toezichthouder of via het daarvoor bestemde milieuklachtennummer 050-3180000.
De bressen moeten vervolgens overeenkomstig een naar beoordeling van ons college ter
zake deskundig bureau opgesteld plan, worden hersteld. Het herstelplan dient voor uitvoering ter goedkeuring aan ons college te worden voorgelegd. Vervolg van de zandwinning
kan na ongecontroleerde inbressingen worden gestopt zonder enig recht op schadevergoeding.
13 Veiligheid
Ten genoegen van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela dient de vergunninghoudster dusdanige maatregelen te nemen dat de veiligheid van personen is gewaarborgd. Zo zullen o.a. waarschuwingsborden voor gevaarlijk diep water en/of drijfzand
moeten worden geplaatst. De toegang tot de depots dient door middel van deugdelijk hekwerk na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden te worden afgesloten.
Oeverstroken die in de toekomst voor recreatief gebruik ingericht zullen worden dienen tijdens de winning onaantrekkelijk gemaakt te worden voor recreatie.
14. Archeologie
Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder
archeologisch voorbehoud worden uitgevoerd.
Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef. Wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden archeologische vindplaatsen worden aangetroffen dan dienen de werkzaamheden terstond te worden stopgezet en dient hieromtrent onverwijld contact te worden
opgenomen met de provinciaal archeoloog van de provincie Groningen, de heer H. Groenendijk, telefoon 050-3164291. De werkzaamheden mogen pas worden hervat, nadat de
door de archeoloog terzake gegeven aanwijzingen zijn opgevolgd.
15. Onderhoud
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.
16. Oplevering
Uiterlijk één maand voor de oplevering van de eindtoestand als omschreven in het herinrichtingsplan moet aan ons college een revisietekening met gegevens over waterdiepten,
taluds en terreininrichting, worden overgelegd van de situatie op het moment van oplevering. De metingen dienen te zijn gebaseerd op een raaienstelsel met een dichtheid van minimaal 10 meter met de mogelijkheid voor ons college om in specifieke situaties een raaienstelsel met een andere dichtheid van de vergunninghoudster te verlangen. De opnames
dienen te worden uitgevoerd na beëindiging van de werkzaamheden.
Aangelegde fietspaden en andere voor de recreatie aangelegde faciliteiten dienen in goede
staat te worden overgedragen en opgeleverd.
17. Nazorg
De vergunninghoudster dient tot uiterlijk 2 jaar nadat de ontgronding en de herinrichting zijn
voltooid, dan wel zonodig op aanwijzingen van ons college:
1). Nazakking in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen
2). Maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
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3). Niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te
vervangen.
Bij verkoop door de vergunninghoudster, ook binnen de nazorgperiode, gaan de rechten en
verplichtingen van de vergunning over op de koper.
18. Rechtsopvolging
In geval van verkoop, faillissement, liquidatie etc. van de vergunninghoudster zijn diens
rechtsopvolgers verplicht binnen één maand ons college hiervan in kennis te stellen. Zij
kunnen, indien ons college daarmee instemt, voorlopig gebruik blijven maken van de vergunning en dienen binnen een door ons college te bepalen termijn mee te delen op wiens
naam de vergunning naar hun mening dient te worden gesteld.
19. Vergunning en tekening
Een afschrift van dit besluit alsmede een exemplaar van de daarbij behorende tekening(en)
dienen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig te zijn en
dienen op eerste vordering van personen, belast met het toezicht en/of opsporing, te worden getoond.
20. Van kracht worden besluit
Deze beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende de termijn van beroep bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend wordt de beschikking van kracht op het moment dat de
voorzitter een beslissing ter zake heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de
Voorzitter volgt.
IV. bekendmaking van dit besluit door het zenden van een afschrift van dit besluit en een
exemplaar van de daarbij behorende tekening aan:
H.H. van der Velde B.V., Pekelwerk 42, 9663 AW NIEUWE PEKELA;
het college van burgemeester en wethouders der gemeente Pekela, Postbus 20.000,
9665 ZM OUDE PEKELA;
het college van burgemeester en wethouders der gemeente Stadskanaal, Postbus 140,
9500 AC STADSKANAAL;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's te Veendam, Postbus 195,
9640 AD VEENDAM;
de N.V. Waterbedrijf Groningen, t.a.v. de heer H. Walraven, Postbus 24, 9700 AA
GRONINGEN;
het bestuur van de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Zuiderpark 16, 9724 AG
GRONINGEN;
de Land- en Tuinbouworganisatie Noord, t.a.v. de heer P. Prins, Postbus 186, 9200
AD DRACHTEN;
Grontmij Nederland BV, t.a.v. de heer Hans Praamstra, Postbus 29, 9400 AA ASSEN
en
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Avifauna Groningen, p.a. mevrouw Simone v.d. Sijs, Schoener 32, 9663 JB NIEUWE
PEKELA.
Groningen, 15 februari 2011.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

, secretaris.
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