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Beschikken hierbij op de vergunningsaanvraag van InVraplus b.v., Postbus 44, 9750 AA Ha-
ren (nummer 2012-10). 

 
Aanvraag vergunning 
Op 14 juni 2012 ontvingen wij van InVraplus b.v. te Haren een aanvraag met bijlagen om een 
ontgrondingvergunning ten behoeve van de verdieping van het Langebosschemeer in de 
gemeente Veendam. 
 
Doel van de voorgenomen ontgronding  
Doel van de ontgronding is verdieping van het bestaande Langebosschemeer. 
Deze verdieping van het Langebosschemeer zal na stabilisatie van het ecosysteem, naar 
verwachting de waterkwaliteit in en rond het plangebied Langebosch-Borgerswold substanti-
eel verbeteren. Tevens zal daarmee worden voldaan aan de voorgestane natuurontwikkeling 
in navolging van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).  
Daarnaast zal het meer geschikt blijven voor recreatieve functies. 
De oppervlakte van het te ontgronden meergedeelte beslaat ca. 12,2  ha.  
Uit de ontgronding zal ongeveer 0,71 miljoen m3 zand en 0,1 miljoen m3 leem vrijkomen. 
 
Proceduregegevens 
Wij hebben op 2 juli 2012 een ontvangstbevestiging van de aanvraag gezonden aan het ad-
viesbureau InVraplus te Haren, die namens haar opdrachtgever, de gemeente Veendam, de 
vergunningaanvraag heeft ingediend. Voorts hebben wij de aanvraag met de daarbij beho-
rende bijlagen op dezelfde datum om advies toegezonden aan: 
- burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's; 
- het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Groningen te Groningen. 
 
Wij hebben genoemde instanties daarbij in de gelegenheid gesteld ons binnen vier weken 
na 2 juli 2012 over de aanvraag te adviseren. 
 
Ontvangen adviezen 
Van het waterschap Hunze en Aa's ontvingen wij op 12 juli 2012 een reactie (briefnr. in12-
2528/12-2168. Het waterschap deelt mee dat zij kan instemmen met het belangrijkste doel 
van de verdieping nl. de verbetering van de waterkwaliteit. 
Echter het waterschap heeft zorg over de waterkwaliteit tijdens de zuigwerkzaamheden. Zij 
verwacht dat zonder voorzorgsmaatregelen, gedurende langere tijd, over een groter gebied, 
de waterkwaliteit t.g.v. vertroebeling zal verslechteren. Het waterschap vindt dat onaan-
vaardbaar en vraagt om nader onderzoek naar het treffen van afdoende maatregelen om 
genoemde te verwachten verslechtering te voorkomen. 
 



Op 23 augustus 2012 is overleg geweest met de provincie Groningen, waterschap Hunze en 
Aa’s en Invraplus (namens gemeente Veendam). Het doel van het overleg is het omschrijven 
van het voorkomen van vertroebeling tijdens de uitvoering van de verdieping van het Lange-
bosschemeer met name ten gevolge van het lozen van retourwater. Het retourwater is af-
komstig van de ontwatering van het bodemmateriaal uit het Langebosschemeer. Waterschap 
Hunze en Aa’s heeft in het overleg aangegeven dat het verdiepen van het Langebossche-
meer en het lozen van retourwater geen negatieve gevolgen mag hebben voor de functies 
van het Langebosschemeer (zwemwater en recreatie). Tevens vindt het waterschap dat de 
huidige kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam niet mag verslechteren door het verdiepen 
van het Langebosschemeer en het lozen van retourwater. 
 
Definiëring van de huidige kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam 
Waterschap Hunze en Aa’s hanteert voor de huidige kwaliteit van het oppervlaktewaterli-
chaam de volgende uitgangspunten: 

• Kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van meetpunten Langebosch 

3402 en DKBSED08 DKBWAT08. Deze meetpunten staan aangegeven op de onder 

voorwaarde 6 ingevoegde kaart. 

• De parameters doorzicht, onopgeloste bestanddelen, P-totaal en P-ortho zijn bepa-

lend voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. 

Deze parameters worden bepaald volgens: 

 

Parameter Bepaald volgens 

Doorzicht NEN-6606 
Onopgeloste bestanddelen NEN-6484 
P-totaal Eigen methode van het Laboratorium 

van waterschap Hunze en Aa´s 
P-ortho Eigen methode van het Laboratorium 

van waterschap Hunze en Aa´s 

 

• Voor de huidige kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam wordt gerefereerd naar de 

periode 2010-2012. De huidige kwaliteit wordt bepaald als het rekenkundig gemid-

delde van de meetresultaten gedurende de periode 2010-2012. 
 
Definiëring van de minimale kwaliteit van het te lozen retourwater op het oppervlakte-
waterlichaam 
Bij het transport en de ontwatering van het bodemmateriaal van het Langebosschemeer 
komt retourwater vrij. De gemeente Veendam wil dit retourwater lozen in het Langebos-
schemeer. 
Het Waterschap Hunze en Aa’s hanteert voor de minimale kwaliteit van het te lozen retour-
water oppervlaktewaterlichaam de volgende uitgangspunten: 

• Voor de lozing van retourwater geldt de zorgplicht op grond van het Besluit Lozen 

buiten inrichtingen. Dit houdt in dat de vergunninghouder bepaalt op welke manier 

hij/zij verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk voorkomt of 

beperkt; 

• Voor de lozing van retourwater geldt het landelijke emissiebeleid. De uitgangspunten 

voor de invloed van lozingen op het oppervlaktewaterlichaam zijn beschreven in het 

Handboek Immissietoets. Op grond hiervan mag de invloed van de lozing van re-

tourwater op het oppervlaktewaterlichaam niet groter zijn dan 10%. 
 
Voor de monitoring tijdens  en voorafgaand aan de werkzaamheden heeft het waterschap 
vervolgens een aantal suggesties gedaan om de waterkwaliteit tijdens de ontgronding op 
een aanvaardbaar niveau te houden. 



Deze suggesties hebben wij als voorwaarden aan de vergunning verbonden.  
 
Van de gemeente Veendam hebben wij per mail van "de Kompanjie" bericht gekregen dat de 
geplande ontgronding niet in strijd is met het bestemmingsplan. 
 
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 be-
staan tegen de voorgenomen ontgronding.    
 
Vervolg procedure 
p.m 
 
Archeologie 
Omdat het een verdieping van een onlangs gegraven meer betreft is archeologie op deze lo-
catie niet te verwachten en is verder geen onderzoek gedaan 
 
Planologie 
Het bestaande Langebosschemeer heeft de bestemming "Water" (t.b.v. waterhuishouding, 
(recreatie)scheepvaart, waterskibaan en berging van water), op grond van het bestem-
mingsplan "Recreatiegebied Langebosschemeer/Borgerswold". Er zijn geen bepalingen om-
trent (minimale of maximale) diepte. Omdat de bestemming water is en (na ontgronding) blijft 
en het doel van de ontgronding waterkwaliteitsverbetering is, is de verdieping niet in strijd 
met het bestemmingsplan. 
  
Flora en fauna 
 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vo-
gel- en Habitatrichtlijn zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De beoordeling of de activi-
teit de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren, be-
zien in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen, of een verstorend effect kan hebben 
op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, dient eventueel te geschieden bij de be-
oordeling ingevolge de Nbw. De activiteit vindt niet plaats in de nabijheid van een beschermd 
natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Nbw 1998. De afstand met 
de dichtstbijzijnde Ecologische Hoofdstructuur betreft een stroomdal dat op 4 km afstand van 
de toekomstige verdieping ligt. Op grond van de hydrologische en bodemomstandigheden en 
de diepte tot waarop wordt gegraven, worden geen negatieve effecten op de waterhuishou-
ding van de Ecologische Hoofdstructuur verwacht. Andere negatieve effecten op de Ecologi-
sche Hoofdstructuur worden niet verwacht, omdat het plangebied op voldoende afstand hier-
van ligt. Gelet op de afstand met de ecologische hoofdstructuur en het feit dat het hier 
slechts een verdieping van een bestaande plas betreft en de plas in openverbinding staat 
met de boezem is  er voor ons geen reden om nadere voorschriften op dit vlak te verbinden 
aan de aangevraagde ontgrondingenvergunning.  

Flora en faunawet 
De Flora- en faunawet (Ffw) heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en dier-
soorten. In de Ffw is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, veront-
rusten en/of verstoren van beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, ver-
nielen en/of verstoren van de nesten, holen, voortplanting- en rustplaatsen van beschermde 
diersoorten.  

In alle gevallen geldt art. 2 Flora- en faunawet. Dit houdt in dat in alle redelijkheid zorgt dient 
te worden gedragen dat de aanwezige fauna zo weinig mogelijk schade wordt aangedaan. 
Voorbeeld het dempen van een sloot dient vanaf één zijde plaats te vinden en voor het 
dichtgooien van het laatste deel dienen de aanwezige vissen, amfibieën wegvangen te wor-
den, ook al zijn ze niet beschermd!  



Gelet op het feit dat het hier slechts een verdieping van een bestaande plas betreft en de 
plas in openverbinding staat met de boezem is  er voor ons geen reden om nadere voor-
schriften op dit vlak te verbinden aan de aangevraagde ontgrondingenvergunning.  

 
Gronden van de beslissing 
Zoals reeds onder "Doel van de voorgenomen ontgronding" is vermeld hebben de waterpar-
tijen in het recreatiegebied Borgerswold te maken met blauwalg. Om aan dit probleem een 
einde te maken hebben het waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente Veendam en de Pro-
vincie Groningen door het ecologisch onderzoek en adviesbureau Koeman en Bijkerk BV te 
Haren advies laten uitbrengen over de mogelijkheden voor het bestrijden van de blauwalg. 
De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen zijn opgenomen in het rapport “Be-
strijding blauwalgoverlast recreatiegebied Borgerswold te Veendam”, rapportnummer 2009-
004 van 10 maart 2009. 
“Voor het onderzoek zijn drie doelen vastgesteld, t.w.:  
1) Het achterhalen van de oorzaken van de extreme bloei van P. agardhii;  
2) Het doen van aanbevelingen over mogelijke maatregelen om de overlast op te heffen en daarna te 

voorkomen;  
3) Het opstellen van een (globale) kostenraming voor de uitvoer van de voorgestelde maatregelen. 
 
Uit het onderzoek blijkt een te hoge fosfaatbelasting de belangrijkste oorzaak van de blauwalgbloei in 
het grootste deel van het Borgerswold te zijn. Voor de plas Koetshuis is waarschijnlijk een extra 
trigger nodig geweest, in de vorm van een tijdelijk verhoogde troebelheid, veroorzaakt door de aanleg 
van de waterskibaan in voorjaar 2007. 
Berekend is dat de fosfaatbelasting boven de zogenaamde kritische belasting van maximaal 0,4 mg P 
m

-2
.d

-1
 ligt. Boven de kritische belasting verkeert een meer in de troebele toestand, waarbij blauwalg-

bloei tot de mogelijkheden behoort. 
Er zijn drie belangrijke bronnen van fosfaatbelasting op het gehele meer: 

1) De vijf riooloverstorten in het oostelijk deel van het gebied (0,680 mg P.m
-2

.d
-1

); 
2) Het inlaatwater voor peilbeheer (0,110 mg P.m

-2
.d

-1
); door de droge voorjaren in 2007 en 2008 

is relatief veel water ingelaten; 
3) Ganzen en aalscholvers (0,082 mg P.m-2.d-1). 

 
Nalevering van fosfaat door de bodem speelt waarschijnlijk geen rol (Fe:P-verhouding 22 tot 47). 
Gebleken is dat door de lange verblijftijd en geringe doorspoeling locale verschillen optreden in het 
fosfaatgehalte van het oppervlaktewater. Op grond van de relatief lage gehalten in de Koetshuisplas 
zou hier geen persistente of zelfs tijdelijke blauwalgbloei van Planktothrix verwacht worden. De bloei 
ontstaat waarschijnlijk in de aangrenzende Hondenvijver (Aalscholverplas) waar Aalscholvers voor 
een hoge locale belasting zorgen en het fosfaatgehalte bijna twee keer zo hoog is als in de Koets-
huisplas. Met de aanvoer van inlaatwater of door een westelijke wind beweegt de blauwalg zich van 
de Hondenvijver naar het Koetshuis. Hier kan hij zich onder normale omstandigheden niet handhaven 
(te helder water). Een tijdelijk verhoogde troebelheid in voorjaar 2007, heeft vermoedelijk voor condi-
ties gezorgd waardoor de vanuit de Hondenvijver aangevoerde populatie blauwalgen zich sindsdien in 
de Koetshuisplas heeft kunnen handhaven. 
Voor de korte termijn is alleen de zwemlocatie Koetshuis kansrijk voor herstel. Dit komt omdat de wa-
terkwaliteit hier beter is dan op de zwemlocatie Langebosch (fosfaatgehalte is gemiddeld lager). Bo-
vendien is de plas Koetshuis gemakkelijker te isoleren. Om de doelstelling ‘veilig zwemmen in 2009’ 
op de locatie Koetshuis te kunnen halen worden de volgende maatregelen voorgesteld: 

• Afsluiten open verbinding tussen Koetshuis en westelijk gelegen Hondenvijver (Aalscholver-
plas); hierdoor stopt de aanvoer van blauwalgen naar het Koetshuis; 

• Wegvangen van planktivore vis; hierdoor wordt de graasdruk van zoöplankton op fytoplankton 
vergroot, waardoor de helderheid van het water toeneemt; dit is een shocktherapie om de ge-
vestigde populatie van Planktothrix te laten ‘inklappen’; 

• Verwijderen bodemwoelende brasem; een extra maatregel om de troebelheid door opwervel-
de bodemdeeltjes te verminderen. 

 
Herstel van de ecologische kwaliteit in het Borgerswold als geheel (en Langenbosch in het bijzonder), 
vergt voor de lange termijn een pakket van meer ingrijpende en duurdere maatregelen. 
Deze maatregelen vallen in twee categorieën: 

1. Maatregelen om de fosfaatbelasting te verminderen: 



- Sanering riooloverstorten; 
- Vermindering volume inlaatwater door flexibeler peilbeheer (± 5 cm); 

2. Maatregelen om het ecologisch functioneren te verbeteren: 
- Stimulering oevervegetatie (voor opvang afstromende voedingsstoffen en slib en als paai-

plaats voor vis); 
- Visstandbeheer (voor een evenwichtiger bestand van roofvis, bentivore vis, planktivore vis); 
- Stimulering Driehoeksmosselen (voor een verwijdering van zwevende stof: algen en opge-

wervelde bodemdeeltjes).” 
 

Een verdieping tot meer dan 10 meter gaat samen met een z.g. stratificatie van de plas en 
het ontstaan van een z.g. spronglaag waardoor een beter ecologisch evenwicht met helder 
water kan ontstaan. Een grotere waterdiepte zal tevens eventueel baggeronderhoud t.b.v. 
toekomstige recreatievaart op termijn minimaliseren.  
 
Om de beoogde verbetering van de waterkwaliteit te realiseren heeft  een verdieping van de 
plas naar alle waarschijnlijkheid een positieve invloed. Dit wordt ook bevestigd in een aanvul-
lende notitie van dhr. Ronald Bijkerk van adviesbureau Koeman en Bijkerk van 16 mei 2012. 
Zoals uit de hierboven genoemde aanbevelingen van Koeman en Bijkerk is af te leiden is het 
wenselijk dat er daarnaast ook andere maatregelen te worden genomen om:  

a. de fosfaatbelasting te verminderen en 
b. het ecologisch functioneren te verbeteren. 

  
Mocht blijken dat de beoogde verdieping van de huidige plas onvoldoende rendement ople-
vert t.a.v. van het voorkomen van de blauwalg, dan zal de gemeente aanvullende maatrege-
len moeten nemen, zoals beschreven in het hierboven genoemd rapport.    
 
Het vrijkomende materiaal, hoofdzakelijk ophoogzand, zal in principe op de markt worden af-
gezet en de opbrengsten kunnen mogelijk gedeeltelijk worden aangewend ter financiering 
van bedoelde verdieping. 
Naar verwachting zal bij tijdige vergunningverlening veel van dit zand kunnen worden ingezet 
voor de verdubbeling N33, welke naar verwachting op korte termijn zal worden gerealiseerd.  
Aan de zorg van het waterschap dat tijdens de verdiepingswerkzaamheden vertroebeling zal 
optreden en tijdelijk de waterkwaliteit zal teruglopen, verwachten wij dat via voorzorgsmaat-
regelen in de vorm van afvang van fijne delen in het retourwater, tegemoet kan worden ge-
komen. 
 
Ten aanzien van te verwachten hogere golfoplopen en overlast voor de aanliggende wonin-
gen zullen in overleg met de bewoners maatregelen in de vorm van golfbrekers en beschoei-
ing worden gerealiseerd. In het werkplan dienen deze in overleg met de bewoners te nemen 
maatregelen te worden aangegeven.  
 
Hoe zich de aanvraag verder verhoudt in verband met het aanbod van ophoogzand van an-
dere locaties, is een zaak van vrije marktwerking.  
Wel constateren wij, dat op diverse plekken in de regio zand wordt gewonnen. Bij enkele re-
gionale zandwinningen  lopen procedures voor uitbreiding. Tevens zijn er projecten, waarbij 
de zandwinning aanjager is voor nieuwe ontwikkelingen.  
Weliswaar is de zandmarkt vrij, maar de zandprijs zal hierdoor onder druk komen te staan. 
Mogelijk zal daardoor bij voorbeeld de afzet van vrijkomend zand over een langere periode 
moeten gaan plaatsvinden. 
Desondanks willen wij beleidsmatig stimuleren dat maatschappelijk  gewenste ontwikkelin-
gen zoals het Langebosschemeer, buiten de voor ogen staande waterkwaliteitsverbetering, 
ook gaat voorzien in de behoefte aan ophoogzand. Dergelijke combinaties worden vaak 
aangeduid als "werk met werk maken".  
 
Wij gaan er verder van uit dat de werkzaamheden fasegewijs worden uitgevoerd waarbij in 
nader aan te geven periodes hoeveelheden zand worden weggezogen en opgeslagen in een 



depot. Plaats en maximum opslagcapaciteit van de dergelijk depot zullen nader moeten wor-
den aangegeven  in een aan te vragen omgevingsvergunning. In deze omgevingsvergunning 
zullen diverse zaken als werktijden, transportkeuzes, type zandzuiger enz., nader worden 
voorgeschreven. 
 
De gevraagde vergunning kan worden verleend, mits wordt voldaan aan de hieronder ge-
stelde voorschriften.  
 
Daarnaast mag van de vergunninghouder worden verwacht dat hij bij het gebruik van de 
vergunning de nodige zorgvuldigheid jegens derden in acht neemt. 
 
Wij houden bij het vaststellen van de termijn, waarbinnen de ontgrondingwerkzaamheden 
moeten zijn voltooid, rekening met het feit dat vrijkomend zand op de markt moet worden af-
gezet en hiervoor een wat langer periode dient te worden bepaald. 
 
                                                           BESLISSING 
 

Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet, de Ontgrondingenverordening Groningen 
1998 en de Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede op de op 14 juni 2012 ontvangen aan-
vraag, met bijlagen, besluiten wij: 
 

I. Aan de gemeente Veendam, vergunning te verlenen voor het ontgronden tot een diepte 
van maximaal 12,2 m - NAP, van de percelen kadastraal bekend gemeente Veendam 
sectie WDVO2N nr. 343, 344, 345, 333, 740, 593, en 7777,  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 integraal deel uitmaken 

van deze vergunning: 
a. tek. P 158-17-09-T03-01r1 19-04-2012, uitbreiding meer - fase 1 
b. advies uitbreiding Langebosche meer  Fugro 7 juni 2012 versie 1 

 
III.  te bepalen dat de vergunningsaanvraag deel uitmaakt van de vergunning; 
 
IV. te bepalen dat aan de vergunning de navolgende voorschriften worden verbonden: 

1.  Werkplan 

Op basis van dit besluit mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij die werk-
zaamheden zijn voorzien in een door ons college jaarlijks te actualiseren, goedgekeurd 
werkplan.  
Het goed te keuren werkplan dient ten minste 6 weken voor aanvang van de werkzaam-
heden te worden gestuurd naar de provincie Groningen, Afdeling Milieuvergunningen, 
t.a.v. de heer C. Dijkstra, Postbus 610, 9700 AP Groningen. 
 

In een werkplan dient, voor zover niet aangegeven in het mee te sturen bestek, per deelfase 
te worden aangegeven: 

• De grondbalans met opgaven van de bestemming van vrijkomende gronden, alsmede 
een jaarlijkse opgave van het bij de ontgronding vrijkomend en afgevoerd bodemmate-
riaal.  

• De dag waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen; 

• Het baggerplan waarin aangegeven het stramien dat door de zandzuiger wordt ge-
volgd, de winmethode, type zuiger + maximale capaciteit, en de dikte van de te winnen 
grond-/zandlagen. Uitvoering dient plaats te vinden conform cur-aanbeveling 113 . Met 
de gekozen wijze van winning dient te worden aangetoond dat de gekozen winwijze 



geen gevaar oplevert voor de stabiliteit van de oevers. 
Aangetoond moet worden dat het personeel op de zuiger voldoende is gekwalificeerd 
voor de bediening van de zuiger en op de hoogte wordt gesteld van de voorschriften 
t.a.v. winmethodes en andere voorschriften.  
Tevens moet worden aangetoond dat het personeel volledig vertrouwd is met de op de 
zuiger voorgeschreven plaatsbepalingapparatuur en op de juiste wijze de gegevens 
t.a.v. zuigdiepte voortgangssnelheid en pompcapaciteit kan interpreteren.  

• De vermoedelijke duur van de werkzaamheden; 

• Wijze waarop ter voorkoming van vertroebeling van het Langebosschemeer / Borgers-
wold, het retourwater uit het depot wordt teruggevoerd; 

• De plaats van (tijdelijke) gronddepots, c.q. de percelen waarin de af te voeren grond 
wordt verwerkt, alsmede de hoeveelheid hiervan. Tevens dient te worden aangegeven 
hoe depots worden ingericht, stuifoverlast wordt voorkomen en afvang van slibdelen in 
het retourwater wordt gerealiseerd.  

• De wijze waarop het zandtransport naar de depots zal worden uitgevoerd. Transport 
dient ter voorkoming van overlast in de omgeving hydraulisch (via buisleidingen) te 
worden uitgevoerd in afstemming met de gemeente. 

• De fasering der werkzaamheden binnen de deelfase die in uitvoering zal worden ge-
nomen. 

• Plaats en beschrijving van de te plaatsen meetpunten, peilbuizen en peilschalen In-
standhouding en onderhoud van te plaatsen meetpunten dient door en op kosten van 
de vergunninghoudster te worden verzorgd. 

• De te treffen maatregelen betreffende de waterhuishouding en het door het waterschap 
goedgekeurde monitoringsplan, welke in overleg met het waterschap Hunze en Aa's 
dienen te worden bepaald (zie voorwaarden 5 en 6). 

• Wijze waarop in overleg met de bewoners tegemoet wordt gekomen aan golfoverlast 
voor de aanliggende woningen. 

• Aanvulling op het stabiliteitsadvies van Fugro na uitvoering van de geadviseerde 3 
stuks sonderingen tot 18 m - NAP. 

 
Uitvoering dient plaats te vinden conform de tekening P 158-17-09-T03-01r1  

      19-04-2012, uitbreiding meer - fase 1 hierna te noemen: "tekening", waarbij de onder-   
      watertaluds van de voorgenomen verdieping gemiddeld 1:5 aangelegd dient te worden.  
      Winning dient plaats te vinden conform de aanbeveling CUR 113. 
        
      Het werkplan zal door ons voor advies worden aangeboden aan het waterschap Hunze 

en Aa's voor een beoordeling als bevoegd gezag ten aanzien van de waterhuishouding 
en waterkwaliteit. 

 De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde werkplan.  
 

2. Zekerheidstelling 
Indien de vergunning wordt overgedragen aan een niet publieke partij dient deze niet publie-
ke  nieuwe vergunninghoudster 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 pro-

vincie  Groningen te Groningen, onder vermelding van de naam van de niet publieke ver-
gunninghouder, 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 niet 
publieke vergunninghoudster ter nakoming van de uit deze vergunning voortkomende ver-
plichtingen zijn gemaakt, onverminderd het recht van de provincie Groningen om, indien de 
kosten van bedoelde verplichtingen meer zullen bedragen dan het hierboven vermelde be-
drag, deze hogere kosten op de niet publiek 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 niet publieke vergunninghoudster na ontvangst van de in voorwaar-
de 14 bedoelde revisietekening mededeling gedaan, mits blijkt dat aan de vergunningvoor-
schriften 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 WA-
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten van minimaal  €  5.000.000,--.(vijf mil-
joen euro). Jaarlijks dient aan ons college een afschrift te worden overgelegd waaruit blijkt 
dat de verzekeringspremie is voldaan. 
 
3.  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 col-
lege 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 colle-
ge te stellen termijn in een door of namens ons college te bepalen toestand te brengen, zon-
der dat de vergunninghoudster uit dien hoofde aanspraak op vergoeding kan maken. 
 
4.  Handhaving, toezicht, aanwijzingen 
De vergunninghoudster is verplicht bij controle door ambtenaren van de provincie Groningen, 
zonder recht van verrekening, de nodige hulp te verlenen voor het overbrengen van peilma-
teriaal naar het werkterrein, het verrichten van metingen, het aanbrengen van hoogtemerken 
en dergelijke werkzaamheden. Wanneer dit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten no-
dig is, dient de vergunninghoudster het materiaal voor het aanbrengen van hoogtemerken en 
het materieel voor het verrichten van metingen beschikbaar te stellen.  
Ter voorkoming van grondmechanisch onveilige situaties binnen het terrein van de vergun-
ning 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 een door Gedeputeerde Staten 
geaccepteerde vorm van zelfregistrerende apparatuur aanwezig en in werking te zijn, om ten 
allen tijde inzichtelijk te maken welke positie van de zuiger is ingenomen 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; 
d.    monitoring zand-watermengsel in verband met win- en verhaalsnelheid verhouding. 
  
Voor de interne controle en rapportage van de zandwinactiviteiten, dient door het personeel 
op de zandzuiger daags na de zandzuigactiviteit, op basis van het voor dat moment gelden-
de goedgekeurde werk- zuigplan, in een logboek te worden vastgelegd: 

1. de exacte locatie en diepte van winning en elke wijziging daarvan;  
2. de draaiuren per locatie;  
3. de intensiteit van de zuigwerkzaamheden (zie boven onder d); 
4. de productie per dag;  
5. een opgave van de samenstelling van het gewonnen materiaal; 
6. middels plaats- en dieptebepaling of conform het goedgekeurde werkplan wordt ge-

werkt; 
7. de juistheid van slagen en insteek;  
8. afwijkingen met betrekking tot het ontwerp van de plas en de aan te leggen taluds. 

 
Bij geconstateerde afwijkingen dient de machinist van de zandzuiger zijn werkzaamheden 
onmiddellijk te staken en het bevoegd gezag op de hoogte te brengen.  



Bij geconstateerde afwijkingen van het werkplan dient een plan van aanpak opgesteld te 
worden waaruit blijkt op welke wijze de afwijking ongedaan wordt gemaakt. Pas na goedkeu-
ring van dit plan van aanpak door het bevoegd gezag, mogen de ontgrondingwerkzaamhe-
den worden hervat. 
Indien gerede twijfel bestaat over het naleven van de in deze vergunning gestelde voorwaar-
den en het goedgekeurde werk- en zuigplan, kunnen Gedeputeerde Staten op kosten van de 
vergunninghoudster metingen laten verrichten.  
Door Gedeputeerde Staten of daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaren 
te geven aanwijzingen moeten worden opgevolgd. 

5.   Waterhuishouding 
In de afwatering van 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 aange-
ven op welke wijze zij hieraan uitvoering wil geven.  
 
6.  Waterstand en waterkwaliteit 
Vergunninghouder dient de kwaliteit van het retourwater gedurende de lozing van retourwa-
ter te monitoren.  
Vergunninghouder dient in afschrift aan de provincie Groningen, bij het waterschap Hunze 
en Aa's tenminste 6 weken voorafgaand aan de verdieping een monitoringsplan in. In dit plan 
geeft vergunninghouder de wijze van monitoring van de kwaliteit en de hoeveelheid van het 
retourwater aan. Tevens geeft vergunninghouder aan wanneer de verdieping plaatsvindt. 
Vergunninghouder houdt in dit plan rekening met de uitgangspunten voor de definiëring van 
de minimale kwaliteit van het te lozen retourwater op het oppervlaktewaterlichaam. 
 
De bemonstering van het retourwater en de analyse van de monsters dient plaats te vinden 
door een laboratorium met een STERLAB-accreditatie. op de in onderstaande kaart aange-
geven bemonsteringslocaties. 
   
Vergunninghouder rapporteert de analyseresultaten van de kwaliteit van het retourwater ter 
plaatse van de meetpunten op de kaart als bijgevoegd binnen 4 weken na de monstername 
aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa´s. 
Zonder schriftelijke goedkeuring van het monitoringsplan door het waterschap Hunze en Aa -
's, mag niet met de verdieping en ontgrondingwerkzaamheden worden begonnen. 
 

-       
Begripsbepalingen 



• Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voor-

komend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oe-

vers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebie-

den, alsmede flora en fauna; 

• NEN-voorschriften: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut 

(NNI); 

• ISO: International Standard Organisation; 

• Handboek immissietoets: Handboek immissietoets, toetsing van lozingen op effecten 

voor het oppervlaktewater van 4 oktober 2011. 
 
Tijdens de zandwinning dient de waterstand in de put op het door het waterschap Hunze en 
Aa's ingestelde peil te worden gehandhaafd van gemiddeld 0,25 m. + NAP (zelfde peil als 
huidige Langebosschemeer). 
Ten behoeve van de bewaking van de waterstand in de put, dient een peilschaal te worden 
geplaatst en in stand te worden gehouden overeenkomstig de aanwijzingen van het water-
schap. Gedurende de zuigwerkzaamheden, dient de waterstand dagelijks te worden opge-
nomen en vastgelegd. Indien zich waterstandverlagingen van meer dan 15 cm voordoen of 
een vermindering van het doorzicht van meer dan 30%, dient dit onmiddellijk aan de toe-
zichthouder en het waterschap Hunze en Aa's te worden gemeld.  
De waterstand mag nooit kunstmatig worden verlaagd ten opzichte van het door het water-
schap ingestelde peil. 
 
7. 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. 
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 uitvoe-
ring ter goedkeuring aan ons college te worden voorgelegd. Vervolg van de zandwinning kan 
na ongecontroleerde inbressingen worden gestopt zonder enig recht op schadevergoeding. 
 
8. Veiligheid 
Ten genoegen van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam dient de ver-
gunninghoudster dusdanige maatregelen te nemen dat de veiligheid van personen is ge-
waarborgd. Zo zullen o.a. waarschuwingsborden voor gevaarlijk 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. 
 
9. Onderhoud 
Het werkterrein dient in ordelijke staat te worden gehouden. Het is, behoudens voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van ons college, verboden materialen en grond van buiten het plan-
gebied te brengen met de bedoeling deze binnen de grenzen van het werkterrein te storten 
of op te slaan of anderszins het storten en opslaan van materialen toe te staan.  
 
10. Oplevering 
Uiterlijk één maand voor oplevering dient de eindtoestand aan ons college te worden gerap-
porteerd d.m.v. een revisietekening met hoogtekaart waarbij de verdieping van het meer in-
zichtelijk wordt gemaakt op het moment van oplevering.  
 
 



11. Nazorg 
De houdster van de vergunning dient:  
1).  Nazakking in het terrein en taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen;  
2).  Maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwate- 
       ring; 
3)  Aan te geven hoe het toekomstig beheer is geregeld. 
Deze verplichting vervalt twee jaar na de oplevering, bedoeld in voorschrift 10. 
 
12. Verkoop/rechtsopvolging 
Indien de vergunninghoudster de ontgronde, c.q. de nog te ontgronden percelen verkoopt of 
de vergunning overdraagt, dan dient zij de koper, nieuwe vergunninghouder te verplichten tot 
het naleven van de voorschriften van dit besluit, alsmede tot het opnemen van eenzelfde 
verplichting bij verkoop door de koper aan een derde. Binnen een maand na verkoop van het 
terrein of overdracht van de vergunning moet hiervan melding worden gedaan aan Gedepu-
teerde Staten, c.q. moet een wijziging van de tenaamstelling van dit besluit worden aange-
vraagd. 
  
13. Vergunning en tekeningen 
Een exemplaar van dit besluit, alsmede van de daarbij behorende tekeningen, dienen op het 
werk aanwezig te zijn. 
 
V. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking en een exemplaar van de daarbij be-
horende kennisgeving zullen worden gezonden aan: 
 
- burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's;  
- het bestuur van de Milieufederatie Groningen; 
 
 
Groningen,  oktober 2012. 
  
       Gedeputeerde staten voornoemd: 
 

      , voorzitter. 
 
 
          , secretaris. 


