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Beschikken hierbij op de aanvraag van Bügel/Hajema Adviseurs b.v. te Assen, namens Handelsonderneming en Zandwinningsbed *ijf Z.G.B. b.v., om een ontgrondingsvergunning (proc. nr. 4986).
De aanvraag is gebaseerd op de C?r tgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1989.

Bij brief van 15 december 1998, kenmerk 2430/18 (binnengekomen op 16 december 1998} ontvingen
wij van Btigel/Hajema Adviseurs hv. te Assen (hierna te noemen Bugel Hajema) een aanvraag, met
bijlagen, namens Handelsondernen$ng en Zandwinningsbedrijf Z.G.R. b.v. te Emmen (hierna te
noemen Z.G.B.).
BedoeIde aanvraag heeft betrekking op het verkrijgen van een nieuwe ontgrondingsvergunning ter
vervanging van drie vergunningen, Waarvan er één recentelijk is verlopen en een ander op 1 januari
2000 zal zijn verlopen.
Het betreft de volgende vergunning@:
- 23 maart 1994, nr, 93i436 RG (afI&op 23 april 2014);

- 29 oktuber 1985, nr. 20.734/44/8.~2, WPZ (afloop 1 januari 2009);
- 13 januari 198 1, nr. 10.612/3/19,2e afdeling (afloop 13 januari 1996).
Uit de stukken, die zijn overgelegd bij de aanvraag, blijkt dat de percelen zijn vernummerd. De
kadastrale gegevens van (gedeelten kan) de percelen die volgens de aanvraag, met bi.jlagen, deel
uitmaken van de regionale zandwini ,h aats Sellingerbeetse zijn de volgende: kadastraal bekend
gemeente Vlagtwedde, sectie S, nrs. ;7 2,493, 576, 577, 579, 580,641 en 691_ Deze percelen behoren alle in eigendom toe en zijn ipi$gebruik bij Z.G.B. voornoemd.
Re zandwinning zal plaatsvinden tolie :en diepte van plaatselijk maximaal 35 meter beneden de
huidige waterstand (== 28,5 meter - E i.. A.P.). Uitgaande van de huidige omzet zal de beschikbare
capaciteit toereikend zijn voor een p i3 -iode van circa 2.5 jaar,
Een nieuwe vergunning is tevens ge
en doseerinstallatie van de westzijde
stallatie worden vernieuwd. Ten ge
op het terrein worden verlegd. Hiert
november 1996 op grond van de We
(revisie-)vergunning is (door BMD 1
ber 1998, kenmerk 1112/98/JV.
Wij zullen ats bevoegd gezag beide
Wet Milieubeheer gecoördineerd be
bij (onderstaande) brief van 29 janu;

enst in verband met de voorgenomen verplaatsing van de zeeflaar de oostzijde van het terrein. Daarnaast zal de klasseerinPIge van deze verschuiving van de winning zal de toegangsweg
or is tevens een wijziging van de (vigerende) vergunning d.d. 16
milieubeheer noodzakelijk, De benodigde Wet milieubeheer
roningen, namens Z.G.B.) aangevraagd bij brief van 16 decemmvragen ingevolge het bepaalde in artikel 14.1, lid 1~ van de
indelen. In dit verband hebben wíj de Wm-aanvraag eveneens
i 1999 om advies gezonden.
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Doel van de voowenomen ontga
Re ontgronding heeft tot doel om
depot gespoten en via winkelverk
zandwinpiaats Selhngerbeetse op1
Daarnaast heeft de aanvraag tot $4
voegen tot een zgn. “totaafvergun
beteren, alsmede om de voorwaar

eton- en metselzand te winnen. Door een zuiger wordt het zand in
Op per as afgevoerd. Mede om de capaciteit van de regionale
naal te kunnen benutten is een nieuwe vergunning aangevraagd.
:I om de reeds eerder verleende drie vergunningen samen te
ng”. Dit om CL m. de leesbaarheid en de overzichtehjkheid te ver:n te actualiseren naar aanleiding van o.a. recente jurisprudentie.

De in de paragrafen 3.5.2 tot en n t 3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) geregelde
procedure is ter zake van toepassi :*
Wij hebben op 29 januari 1999 ee ontvangstbevestiging van de aanvraag gezonden aan 2.G.B en
Bügel/Hayjema.
Voorts hebben wij de aanvraag 0% fezelfde datum om advies toegezonden aan:
- het college van burgemeester en vethouders der gemeente Vlagtwedde;
I het dagelijks bestuur van het wate rschap DollardzÍjlvest;
- de deelgebiedscommissie Weste:r\ wolde van de Herinrichting Oost Groningen en de GroningsDrentse Veenkoloniën;
- de N.V. Waterbedrijf Groninger
- het bestuur van de Milieufederal : Groningen.
Wi,i hebben genoemde instanties ( arbi,j in de gelegenheid gesteld ons binnen zes respectieveli-ík vier
weken na 29 januari 1999 over de aanvraag te adviseren.
Binnengekomen adviezen

Burgemeester en wethouders der gemeente Vfagtwedde hebben (telefonisch) naar voren gebracht
dat zij, mede in relatie tot de duur van de vergunning (ca. 25 jaar), gedurende de tervisielegging van
het ontwerp-beshtit nog nader zullen ingaan op de aan te brengen beplanting c.q. de landschappelijke
inkleding van de ontgronding en de; te verplaatsen klasseerinstallatie etc.
De deelgebiedscommissie Westerwolde van de Herinrichting Oost-Groningen en de GroningsDrentse Veenkolonien bericht bij brief van 24 februari 1999, kenmerk W-99SI9/cm, geen bezwaar
te hebben tegen bedoelde ontgrondingsaanvraag “Sellingerbeetse” van Z.G.B.
Het dagelijks bestuur van het waterschap Dollardzijlvest deelt bij brief van 22 februari 1999, kenmerk
99-0203, mede, dat direct ten noorden van het op de overzichtstekening ONG.03.98 aan de noordzyde
van de zandwinningsplas aangegeven plantvak (VAK 3) een hoofdwatergang, de Beetserwijk ligt, met
een onderhoudspad van het waterschap. In de keur van het waterschap staat aangegeven dat de eerste
rij beplanting langs de watergangen!minimaal 5 meter vanuit de insteek van de watergang dient te
worden aangebracht. Het bestuur d&gt er op aan dat bij de inrichting van het terrein hiermee rekening wordt gehouden. Voor het oveiige heeft het bestuur geen op- of aanmerkingen ten aanzien van
de onderhavige aanvraag,
’
Verdere procedureg~evens
Het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken zijn bekend gemaakt door middel van het plaatsen van
een advertentie in de Ter Apeler C&rant en de Staatscourant, beide van 17 maart 1999. Met ingang
van 18 maart tot en met 14 april 199.9 hebben bovengenoemde stukken ter inzage gelegenTot en met
14 april is een ieder in de gelegenhe;rd gesteld tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen.
Daarnaast is de gelegenheid geboden om op verzoek een gedachtenwisseling te doen plaatsvinden met
vertegenwoordigers van het bevoegde gezag en de aanvrager. Van deze mogelijkheid is geen gebruik
gemaakt. Wel zijn er (binnen bedoeide termijn van terinzagelegging) schriftelijke bedenkingen ingediend, te weten van:
- de heer H. van Dorresteijn, Beetserweg 52 te Sellingen, van 13 april 1999 (ingekomen op 14 april
1999);
- de heer A.A. Koops, Beetserweg Sb te Seliingen, van 13 april I999 (ingekomen op IS april i999);
- de heer P. Boer, Beetserweg 54A te Selhngen, van 14 april 1999 (ingekomen per fax 14 april 1999);
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- Kerstholt & Scheidema, Adcocz en en Procureurs, namens de heer C.H. Arends, Beetserweg 44 te
Sellingen, van 14 april 1999 (in{ :komen per fax op 14 april en per post op 15 april I999), en
- burgemeester en wethouders del gemeente Vlagtwedde, van 12 april 1999 (ingekomen op 13 april
J 999).

Binnengekomen bedenkWen Q
1. De heer N. van Dorresteiin b
A. Ceiuidsoverlast door verplaats
verplaatsen;
B. Vermindering uitzicht door aai
scheuren in de muren etc. en waa
C. Celuidsoverlast door nieuw aa
verzakkingen van de woning.

ieronder verkort/samengevat weereeaeven)
enet de volgende bezwaren naar voren:
ng zuiginstallatie, met suggestie deze ín noordelijke richting te
leg van een geluidswal achter de woning(en) waardoor kans op
ievermindering huis etc.
te leggen afvoerweg en tevens kans op scheuren en/of

2. De heer A.A. Koops brengt deivoipende
bezwaren naar voren:
A. Tegen zandwinning/uitbreiding/op zich;
B. Angst voor verzakking en scheurvorming woning;
C. Geluidsoverlast winníng en trar$port zandauto’s;
D. Suggestie voor zandafvoer in n0ordetÌjke richting, via de Beetserwijk, mede in verband met de
naar verwachting toe te nemen activiteiten en transport zandauto’s.
3. De heer P. Boer brenpt de voltiende bezwaren naar voren:
A. De geprojecteerde aan- en afvoirweg ligt te dicht achter de woningen en geeft te veel overlast;
B. Hij mist onderzoek om de zandtransporten via de noordelijke kant van de zandwinning te laten
plaatsvinden;
C. Onduidelijk is of werkzaamheden in de avond, nacht en de weekends mogen plaatsvinden;
D. Hoe vindt handhaving en controle plaats op de toegestane (max. 45) bewegingen van vrachtauto‘s;
E. Hij is tegen de geplande geluids&aI (d$k) achter de woningen.
4. Kerstholt & Seheidema breng&, namens de heer Arends, de vobende bezwaren naar voren.
A, Hij voelt zich geschaad in zijn woongenot en bescherming van zíjn naaste tnilieuamgeving;
B. Een verlenging van de zandwinactiviteiten met 25 jaar in de direkte omgeving door verschuiving
in zuidelijke richting is vee1 te lang;
C. Suggestie dat zandwinning zo <er mogelijk van de bewaning moet plaatsvinden en daarom aan de
noord- en westzijde moet plaatsvin&n. Re afstand ontgravingsgrens - woning ten opzichte van de
ontwerp-vergunning dient te worden vergroot:
D. Noodzaak van uitbreiding in zuidelijke richting is niet aangetoond:
E. Noodzaak verplaatsing van de z$ef- en doseerinstallatie van de westzijde naar de oostzijde is niet
aangetoond;
F. Het gehouden overleg over de aanvraag, de uitbreiding en verplaatsing van de installatie was in
feite geen serieuze discussie en is a$ voldongen feit gepresenteerd. ffet betrof een keus uit twee
varianten die uitsluitend betrekking hadden op de eindafwerking van de geluidwal;
G. Door de toename van de zandwi$ngsactiviteiten zal de geluidsoverlast enorm toenemen. fn
verband hiermede moet uitbreiding’in zuidefijke richting worden afgewezen;
H. Er bestaat onvoldoende zekerhefd over de stabiliteit van het terrein en de taluds;
1. Hij wijst op de aanwezigheid va~i een breuklijn en de relatie met de mogelijke aanwezigheid van
zoutkoepels en vreest daardoor ver;takkingen;
J. Hij wijst op de door het vrachtverkeer veroorzaakte trillingen;
K. De in de voorwaarden opgenom$n zekerheidsstelling van f. 100,000,-- wordt ontoereikend geacht,
Ook de WA verzekering biedt onvr$doende zekerheid bij een eventuele inbressing;
L. De opgenomen mogelijkheid om: van de herinrichting af te wijken is te ruim geformuleerd;
M. De gestelde nazorgtermijn van twee jaar is te kort.

-45. B. en W. der gemeente VlagtWedde brengen het vokende bezwaar naar voren:
Re thans voorgestelde fandschapp$ijke inkleding van de zandput vinden zij voor wat betreft de
noord- en oostkant te sober. Zij pl&ten voor fret aanbrengen van een aantal coulissen (houtwallen) ín
fret landschap.
Ptanotoeisehe
bestemming :
Het gebied, waarin de reeds ontgronde c.q. nog te ontgronden perceIen c.q. perceelsgedeelten liggen,
is op de kaart behorende bij het Streekplan provincie Groningen (december 1994) aangeduid als
“regionale zandwinplaats”. lngevofge genoemd Streekplan dient de inrichting en afwerking van het
gebied gericht te zijn op natuur en;dagrecreatie.
Volgens het ter plaatse geldende b@temmingsplan Buitengebied van de gemeente Vlagtwedde heeft
het te ontgronden terrein de bestemming: “doeleinden van bedrijf 11, kategorie ZW (zandwinning)“.
De zuidwestelijke, de zuidelijke en de zuidoostelijke oeverzone hebben als eindbestemming een
“natuurbestemming/- ontwikkeling”.
GRONDEN VAN DE BBESLISS/NG
Zoals reeds onder “Doel van de vo@rgenomen ontgronding” is vermeld hebben de verdere voorgenomen ontgrondingsactíviteiten itot doel om o.m. beton- en metselzand te winnen door middel
van een zandzuiger tot een maximale waterdiepte van 35 meter. Dit zand wordt op korrefgrootte
geklasseerd, gesorteerd en houtvrij gemaakt in een verwerkingsinstalfatie. Als bijprodukt komt
ophoogzand vrij, De fijne fractie vloeit terug in de winníng of wordt voor aanvulling van de
noordzijde gebruikt.
f-fet terrein omvat de huidige regionale zandwinplaats Sellingerbeetse. Het belang dat met de ontgronding wordt gediend is gelegenzin het voortzetten van de zandwínning ter plaatse. Sinds de
begin-jaren ‘60 wordt ter pfaatse af tind gewonnen ter voorziening in de regionale behoefte.
Naast winning door Z.G.B. (aan de oostzijde) wordt er aan de westzijde van dit gebied ontgrond
door de firma “Zandzuigbedrijf Beetse B.V.“.
Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen provincie Groningen, de gemeente Vlagtwedde en
de ontgronder/vergunninghoudsteriom tot een totaal vergunning te komen, welke geïntegreerd is met
de benodigde Wet milieubeheer vergunning. f3ij het verlenen van de gevraagde nieuwe vergunning
kunnen voornoemde twee (nog niet verlopen) vergunningen worden ingetrokken. Rit vergroot de
inzichtelijkheid en handhaafbaarhe~d
van de bestaande rechten en verplichtingen en voorkomt een
opstapeling van wijzigingen. Daarnaast kan met één vergunning worden volstaan met één zekerheidsstelfing en met één werk- en zuigplan.
Verder wilden wij, mede op basis {an recente jurisprudentie, voor het nemen van een beslissing op
de aanvraag beschikken over voldtinde zekerheid betreffende stabiliteit. Hierover hebben diverse
gesprekken met betrokkenen plaatskevonden.
Ten aanzien van zandverbruik is het uitgangspunt van het provinciaal ontgrondingenbeieid de
concentratie van zandwinning in eeu beperkt aantal als zodanig aangewezen winplaatsen.
Zowel in de nota “Het ontgrondingenbefeíd in de provincie Groningen” als in het Streekplan
provincie Groningen (vastgesteld d@or Provinciale Staten op 30 maart 1994, respectieveljk 14
december 1994) is het onderhavigeigebied aangewezen als regionale zandwínpfaats Seflingerbeetse.
De op 29 september 1998 door Pro~inciafe staten (nr. 3911998) vastgestelde nota “Zand in balans”,
bouwstenen voor een evenwichtig ontgrondingenbefeid bevestígtlaetuafíseert het provinciale beleid
ter zake nogmaals.
Door middel van bedoelde concentratie streven wij er o.a. naar om bij de voorziening in de behoefte
aan oppervlaktedelfstoffen het bes@ande landschap en reliëf zoveel mogelijk te handhaven en het
natuurlijk milieu zoveel mogelijk te beschermen.
Teneinde de mogelijkheden van zandwínning binnen het kader van het door ons college te voeren
beleid te effectueren ís in het beste&ningspfan Buitengebied Vlagtwedde de mogelijkheid van
zandwinníng fnogmaafs) opgenom+. Op dit moment wordt het bestemmingsplan Buitengebied ter
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artikel 30 WRO-herziening blijkt $at het gebied waarop de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrekking heeft, geen deel uitmaaktivan deze herziening. Het beleid van de gemeente is er nog steeds
op gericht om dit gedeelte van hetplassengebied af te (taten) werken en in te richten voor natuurontwikkel&.
De voorgenomen ontgrondingsact/viteiten en de voorziene afwerking van de plas met oevers zijn met
deze aanduiding in het streekplan en het bestemmingspIan buitengebied in overeenstemming.
Op de bQ deze vergunning behoreede tekening nr. ONG.03.98, gewijzigd 9 december 1998, is een en
ander nader aangegeven.
Over de eindafwerking achter de woningen langs de Beetserweg heeft met aanwonenden overleg
plaatsgevonden over de afwerking: binnen de kaders van de Wet milieubeheer. Hiertoe is voor de
reductie van het geluidniveau een geluidwal geprojecteerd. Deze wal reduceert het getuid van de
winningsactiviteiten. Voor de eindafwerking van de geluidwal zijn twee varianten voorgelegd.
Na discussie is uiteindelijk door de omwonenden de voorkeur gegeven aan de op tekening nr.
ONG.03.98 (gew. 9- 12-‘98), detai@ 1, weergegeven variant.
In de eerdergenoemde nota’s “Het $grondingenbeleid in de provincie Groningen” en “Zand in
balans” is als hoofddoel van het pryvinciaal ontgrondingenbeleid het zeker stellen van de grondstoffenvoorziening ter continuering van de produktie in de bouw aangegeven. Daarvoor dienen
voldoende oppervlaktedelfstoffen voor winning beschikbaar te zijn. Centraal staat dat continuering
van de bestaande en verwachte produktie realiseerbaar is met geconcentreerde regionale zandwinplaatsen.
Voor het bepalen van de aan deze yergunning te verbinden voorschriften is aan de aanvrager verzocht
stabiliteitsberekeningen met een veiligheidsfactor van 1,3 te overleggen om vast te kunnen stelfen of
de aangevraagde taluds vofdoende!stabiel
zijn als waarborg tegen inbressingen, In het onderhavige
gevat is op grond van door Z.G.B. ;mgediende stabliteitsberekeningen van Wiertsema en Partners d.d.
26 januari 1998, nr. VN- 14668A gebleken, dat bij zandwinning tot 28,5 meter - N.A.P. de veiligheid
is gewaarborgd, mits wordt voldaan aan hun advies om de onderwatertaluds 1:3,5 aan te houden.
Wij zijn van mening dat, op basis van het door Wiertsema en Partners uitgevoerde onderzoek, de voor
te schrijven taluds voldoende waarborg bieden voor stabiele oevers. Ook zijn wij van mening dat de
in de te verlenen vergunning op te~nemen voorschriften voldoende waarborg bieden voor het voorkomen dan wel tegengaan van eventuele nadelige gevolgen van de ontgronding voor de aangrenzende
percelen. Rit betekent dat de taluds ter plaatse van de op de bij deze vergunning behorende tekening
nr. ONG.3.98 aangegeven profÍele$ I t/m 5 niet steiler mogen zijn dan 1:3,S. Mocht desondanks
blijken, dat ten gevolge van de vergunningverlening schade wordt geleden, dan staan wettelijke
middelen open tot verhaal van schade op basis van artikel 26 van de Ontgrondingenwet.
Het ín de praktijk verkrijgen van de voorgeschreven taluds met diverse heilinghoeken is afhankelijk
van de werkwijze van het winwer?ig. Dit is onder meer afhankelijk van 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 de werkwijze bij het ontgronden ter goedkeuring aan ons
te laten overleggen. Ter zake worden de nodige voorschriften aan de vergunning verbonden.
Tevens is 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 kunnen worden
gerealiseerd.
Door de hoge investeringskosten bQ de wînning van beton- en metselzand warden aan de betrokken
bedrÍjven in het algemeen wat lang& lopende vergunningen verleend (tenminste 15 jaar).
In de aanvraag wordt gesproken ov@r een beschikbare capaciteit welke toereikend zal zijn voor
een periode van circa 25 jaar, mede in relatie tot de in deze periode te winnen hoeveelheid zand
(6435.327 m?). Gelet op de datumjvan de indiening van de aanvraag en de in de afgelopen jaren
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hoeveelheid te winnen zand in de &t menen wij de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten
zijn voItooid te kunnen stellen op i januari 2025.
Reactie op de inrrekomen bedenkinfren
Naar aanteiding van de ingebrachte bedenkingen, waarin voor een groot deel een overlap van
bezwaren bestaat, merken wij het volgende op*
Wu brengen nogmaals naar voren,‘dat het hier niet gaat om een aanvraag om een vergunning voor
een nieuwe winníng of een uitbreiding, maar dat hier (slechts) in eerste instantie een verlenging van
de (eind)termijn van een reeds eerder door ons verleende vergunning betreft, alsmede in relatie daarmee de aanpassing van enkeJe vooiwaarden van de in het verleden verleende vergunningen. Er zal
derhalve ook geen toename van ak@viteiten plaatsvinden. De onderhavige zandwinning vindt ter
plaatse ai jaren plaats en uitbreiding naar het zuiden toe is ai voorzien ín de door ons verleende
vergunning van 23 maart 1994.
Deze ontgrondingivergunníng past;ook, zoals hierboven genoemd, geheel in het vigerende Streekplan
en Bestemmingsplan buitengebied,‘alsmede in het door Provinciale Staten vastgestelde nota “Zand in
balans”. De gunningstermíjn van $5 jaar moet ín verband met de grote investeringen, welke door de
aanvrager voor industriezandwinniflg zal moeten worden gepleegd ais gangbaar worden beschouwd.
In verband met het zuinig omgaan @et de beschikbare oppervlaktedelfstoffen zal voorlopig niet direkt
op andere plaatsen in de provincie gewonnen gaan worden. De provincie kan met de vigerende zandwinpiassen voor beton- en metsel zand voldoen aan de door de minister van Verkeer en Waterstaat
opgedragen taakstelling. De verandkring ten opzichte van de eerdere vergunningen zit hem met name
ín de voorgenomen en gezien de wgnning in zuideiijke richting noodzakelijke verplaatsing en
vernieuwing van de zandscheídíng&ataIlatie en de daarmee samenhangende aan- en afvoer van het
vrachtverkeer over de nieuw aan te jleggen afvoerweg van de inrichting. Deze aspecten zuilen (met
name) in de Wet milieubeheer vergtinning worden behandeld. De eindafwerking van de pias is met
uitzondering van de voorziene geluidwal tijdens en na de winníng, gebaseerd op de eindafwerking ais
voorzien in de eerdergenoemde ve&unning van 23 maart 1994. De bij de koop van de woning (dhr.
Koops) aangeprezen rustige omgeving is derhalve indusief de bestaande zandwining.
Ten aanzien van de onderhavige aafvraag merken wij nog op, dat, hoewel ook wij ín beginsel de
voorkeur hadden voor afvoer via dei gedempte BeetserwÍjk en in het verleden daarover ook verschillende keren met het bedrijf he&en overlegd, het bedrijf uiteindelijk op grond van bedríjfseconomische redenen heeft gekozed voor het indienen van de huidige aanvraag. Qp basis van deze
aanvraag dienen wij nu een besluit $.z nemen. Wij kunnen, mede gelet op het vorenstaande en alle
belangen afwegende, geen geldige riidenen aanvoeren op basis waarvan de gevraagde vergunning zou
moeten worden geweigerd. In dit v&band merken wij nog op, dat de nieuwe zandscheidingsínstatlatie
via aanstuiting op het eíectríciteítsn& zal worden aangedreven waardoor de belangrijkste geluidsbronnen van de bestaande diesel-ag&gaten komen te vervallen.
Het geluid van de (nieuwe) zandschkidingsinstallatie neemt daardoor af in plaats van toe. Verder zal
er geen significante toename in het @tal {max. 45) vervoersbewegingen plaatsvinden ten opzichte
van de vigerende Wet miIíeubeheer~$ergunning. Re inrichting is uitsluitend in de dagperiode -op
werkdagen- (van 07.00 tot 19.00 utir) in bedrijf. Wel zal op termijn de afvoer van het zand iets
dichter achter de huizen aan de Beetierweg plaatsvinden, maar door de reeds bestaande en via de
vergunning nog aan te passen geíui&waí zal er minder overlast ontstaan dan in het verleden. De
bestaande bewoning langs de Beets&weg zal in hoofdzaak van de bestaande weg geluidhinder
ondervinden. Het equivalente geluidniveau ter plaatse van de woningen van derden wordt door
bedoefde geluidswaí beperkt tot ten hoogste 45 dB(A).
Met betrekking tot het bezwaar (4F);over de gehouden informatieavond merken wij op, dat deze
bijeenkomst meer bedoeld was als vc)orJichtend naar de omwonenden, waarbij de omwonenden een
oordeel is gevraagd over twee varia?ten van een voorziene geluidwal tijdens en na beëindiging van de
wínning. Gezien de opstelling van d$ aanvrager werd een discussie om inhoudelijk over de aanvraag
van gedachten te wisselen niet voorgestaan.
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Voor wat betreft de bedenkingen (4W) tegen de voorziene onzekerheid omtrent de stabiliteit van het
terrein en de taluds merken wij op; dat het door “Wiertsetna en partners” uitgevoerde stabíliteitsonderzoek ons voldoende waarborgen biedt voor stabiele oevers. Volgens ans bekende gegevens (bedenking 41) komen in het gebied &utformaties voor op een diepte van 3500 m beneden maaiveld, Er
is dan ook geen enkele reden dat d$or zandwinnìng enige invloed van gesuggereerde aanwezige
zoutformaties kan worden verwacht. Daarbij kan nog worden vermeld dat er niets bekend is van
breuklijnen met daarbij behorendeizoutkoepels zoals zich bijvoorbeeld in het zoutwingebied bij
Zuidwending voordoet. Bij deze b@ukfijnen komt het zout op een diepte tussen de 200 en SOO meter
voor en wordt vaak zout gewonnen op een wijze als bij Zuidwending.
Op het bedrag van de zekerheidsteiling (bedenking 4K) kan de provincie alle kosten verhalen die door
haar in plaats van de vergunninghoudster moeten worden gemaakt om de uit de aan vergunninghoudster voor de regionale zandwinplas’ De Beetse verleende vergunning voortvloeiende verplichtingen na te komen, De hierbedoelde kosten hebben met name betrekking op de afwerking van de
zandwinning, wanneer vergunninghoudster onverhoopt in gebreke zou blijven. Naar aanleiding van
de hoogte van de zekerheidsteiling:hebben wij onderzoek uitgevoerd naar het beleid hieromtrent bij
andere provincies. Hierbij is gebleken, dat vrijwel alle overige provincies vergehjkbare of lagere
bedragen hanteren voor de hoogte Yan de zekerheidstelling.
Mocht blijken, dat derden ten gevofge van de ontgronding schade lijden. dan staan wettelijke
middelen apen tot verhaal van die schade, zowel op basis van artikel 25 van de Ontgrondingenwet, als
op basis van het privaatrecht. Daarnaast is de vergunninghoudster ter dekking van de uit de
ontgronding voortvloeiende risico’+ verplicht tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
ter hoogte van tenminste f, 5.000.0~0,--. Een daartoe strekkende voorwaarde is in de vergunning
opgenomen. Bovendien geldt de aansprakelijkheid van vergunninghoudster tot twee jaar nadat de
zandwinning is beëindigd. Deze termijn is voldoende voor de ontwikkeling van een dusdanige
stabiele situatie bij de zandwinning: dat het risico op inbressingen of het afsterven van aan te planten
materiaal verwaarloosbaar is (zie h@voor tevens bedenking 4M).
Aan de bedenking onder 4L (eventueel afwijken van de herinrichting) zijn wQ tegemoetgekomen door
voorwaarde 9 betreffende de herinri~hting aan te passen (schrappen van de tweede volzin).
Aan de door de gemeente Vlagtwedde ingebrachte bedenking kan worden tegemoet gekomen door in
overleg met de vergunninghouder enkele (landschappelijke) coulissen aan te brengen waardoor een
betere landschappelijk inbedding v& het totale zandwingebied kan worden verkregen.
A f s l u i t e n d e ovewwineen j
Wij zijn van mening dat de ín de regionale zandwinning Sellingerbeetse nog aanwezige zandvoorraad
van een zodanige omvang is dat nog zeker 25 jaar kan worden voorzien in de lokale en regionale behoefte aan beton- en metselzand, Dabrom moet een voortzetting van de ontgronding voor de regionale
winning van aanzienlijke betekenis moet worden geacht. Bedoelde zandwinning past verder geheel in
het landelijk (Structuurschema op-ervlaktedelfstoffen) en provinciaal vastgestelde beleid.
Tevens worden de bedrijfseconomtsehe belangen van Z.G.B. gediend door inwilliging van het onderhavige verzoek tot continuering van $ie zandwinning.

Gelet op de bepalingen van de Ontgr~dmgenwet, de Ontgrondìngenverordening Groningen 1989
en de Algemene Wet Bestuursrecht, &nede op de op 16 december 1998 ontvangen aanvraag, met
bijlagen, en de door het bureau Wie&ema en Partners ingezonden stabiiiteítsberekeningen d.d. 26
januari 1998, nr. VN- 14668A, besluiten wij:
1. onze beshtiten van:
* - 39 oktober 1985, nr.20.734/44/@. 12- WPZ en
* - 2 3 maart 1994,nr. 93/436 RG, inte trekken

-8-

ll. de door de heer fl. van f3arrest$jn, de heer RA. Koops en de heer P. Boer ingediende bedenkingen ongegrond te verklare5 de door Kerstholt & Scheidema, Advocaten en Procureurs,
namens de heer C.H. Arends, @gediende bedenkingen deefs gegrond en deels ongegrond te
verkIaren, en de door b. en w. van de gemeente Vlagtwedde ingediende bedenkingen gegrond
te verklaren;
UI. Aan de besfoten vennootschap$landefsonderneming en Zandwinningsbedrijf B.V., Postbus 2094,
780 1 CB Emmen, vergunning {e verlenen voor fret ontgronden van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Vlagtwedde, sectie s, nrs. 72,493, 576, 577, 579, 580, 64 I en 691 tut uiterlijk J januari
2025: overeenkomstig de bij di\ besluit behorende gewaarmerkte tekening van de Dienst Ruimte
en Milieu van de provincie Groningen, nr. ONG.03.98, d.d. 9 december f998, alsmede het rapport van Wiertsema Rr Partners:te Tofbert van 26 januari 1998, nr. VN-14668A.
IV. Aan de vergunning genoemd onder f. de navolgende voorschriften te verbinden:
1. Be~rimxmschri jvinp:
vergunninghoudster : Handelsondenreming en Zandwinningsbedrijf Z.G.B. B.V., Postbus 2994,780t
CB Emmen;
: Het Colfege vp Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 630,
ons college
9700 AP Gromngen;
: de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening van de
tekening
Dienst Ruimmen Milieu van de provincie Groningen van 9 december 1998,
nr. ONG.O3.9$;
:
het rapport van Wiertsema & Partners te Tolbert van 26 januari f 998, nr. VNrapport
14668A.

De vergunninghoudster is gefrouden ;afs waarborg voor de naleving van de aan deze vergunning
verbonden voorschriften zekerheid te stellen ten bedrage van f 100,900,-- hetzij door storting of overschrijving op bankrekeningnummer 44.60.45.69 1, t.n.v. de provincie
Groningen te Groningen, onder vermelding van de naam van de vergunninghouder, alsmede de
datum en het nummer van deze ver$unning;
- 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 vande provincie Groningen om, indien de kosten van bedoelde
verplichtingen meer zullen bedragen $an het hierboven vermelde bedrag, deze hogere kosten op de
vergunninghoudster te verhafen.
De bankgarantie zal worden vrijgegeven of de waarborgsom zaf worden terugbetaald nadat naar het
oordeel van ons college de werkzaamheden op genoegzame wijze z;jn 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 zekerheidstelfing dient een bewijs te worden overgelegd waaruit blijkt dat
het voor de uitvoering van de ontgronifing verantwoordelijke bedrijf een WA-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten van\maximaal totaal f 5.000.000,--. Jaarlgks dient aan ons college
een afschrift te worden overgelegd wa@ruit blijkt dat de verzekeringspremie is voldaan.
3. Niet VOttOQiWl
Indien de vergunninghoudster voomeytens is van de vergunning geen gebruik te maken, danwel de
reeds aangevangen werkzaamheden niet of niet geheel te voltooien, dient hij ons college daarvan zo
spoedig mogelijk kennis te geven; in e@n dergelijk geval is hij verplicht het terrein, voorzover daarop
reeds werkzaamheden zi-jn uitgevoerd,:binnen een door ons college te stellen termijn in een door of

-9namens ons college te bepalen to&tand te brengen, zonder dat de vergunninghoudster uit dien hoofde
aanspraak op vergoeding kan maken.
4
.
Stabifitcitsberekenineen j
De tijdens de omgronding te reafi&ren onderwatertaluds moeten dusdanig stabiel zijn dat geen verzakkingen in het terrein buiten de insteek van de zandwinning plaatsvinden. Door middel van een
stabifiteitsberekeníng met behulp ian de methode Bishop of een andere gehjkwaardige methode dient
de keuze van de taluds te zijn onderbouwd, Aangetoond dient te worden dat een veilgheidsfactor van
t,3 wordt gehaald.
In opdracht van de aanvrager is ditlonderzoek uitgevoerd door het Raadgevend Ingenieursbureau
“Wiertsema & Partners”. De resultsten en aanbevelingen van dit onderzoek van 26 januari 1998
(opdrachtnummer V?‘+ 14668A) met gebruikmaking van de gegevens van fret eerder uitgevoerde
grondonderzoek rapport VN-8643 $f.d. 3 t/m 10 november f 993, vormen onderdeel van deze vergunning en zijn bindend. De op de tekening aangegeven taluds van 1 : 3,s zijn afgeleid uit genoemd onderzoek. De taluds van 1 :: 3,5 mogen niet steiter worden aangebracht.
5. Werk- en zuigtsllan
Uiterliljk een maand na verzending uan dit besluit dient de vergunninghoudster een werk- en zuigplan
aan ons eolfege ter goedkeuring in te zenden. Na goedkeuring daarvan mag pas met de ontgrondingswerkzaamheden op basis van deze vergunning worden begonnen. Wet werk- en zuigplan dientjaarlijks te worden geactualiseerd en vervolgens in de maand januari ter goedkeuring te worden aangeboden.
De ontgronding dient te worden uitievaerd conform dit werk- en zuigptan.
In het werk- en zuigplan dient fret vbfgende te worden aangegeven:
- prognose van de in het betreffenpe jaar te winnen en af te voeren hoeveefheden zand + een opgave
van de gewonnen hoeveefheden tin soorten zand in het voorgaande jaar; Itevens dient inzichtelijk
te worden gemaakt dat het gewonnen beton- en metsefzand als hoogwaardige grondstof wordt
toegepast. Beton- en metsefzand-mag daarom in beginsel niet voor ophoogdoeleinden worden
gebruikt.
- 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 antgronde percelen. Met het aanbrengen van
de op de tekening aangegeven bePfanting en de afwerking van de zuidoostzijde dient zo spoedig
mogelijk te worden begonnen in i/erband met de in het kader van de Wet milieubeheer aan te
brengen geluidswal; Uiterlijk 1 j&uari 2001 dient de beplanting te zijn aangebracht en dient de
afwerking van de zuidoostzijde te zijn afgerond. Ten aanzien van de aanvulling van de noordoever
dient in overleg met de toezichthiruder een planning te worden opgenomen,
- het stramien dat door de zandzuig& wordt gevolgd met opgave van winmethode, type zuiger -t
maximale capaciteit, en de dikte ian de te winnen grond-/zandlagen @ij opgave van de
winmethode dient rekening te wo!den gehouden met het advies van Wiertsema & Partners van 12
januari 1998, punt 6.2 “Wijze vau winning”;
- *bepaling van de gesteldheid van de ondergrond d.m.v. boorprofïefen tot minimaaf 50 m beneden
het maaiveld in verband met de pfaatsing van potentiaalbuizen voor inzicht in de waterspanningen
in de diverse watervoerende pakketten tot minimaal 50 m beneden het maaivefd;
- *rapportage van plaats en staat van Onderhoud van geplaatste meetpunten zoals potentiaafbuizen,
:
peifbuizen en peifschalen;
- *door middel van metingen en analyses dient te worden aangetoond dat door kwel geen storingen in
de waterfruishouding in de omgeving kunnen optreden;

’ De prognose zal worden gebruikt om zi6ht te houden in het zandverbruik in de
zonodig tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkeiingen van nieuwe winplaatsen.

provincie

Groningen en om

- 10- door middel van metingen en a?lyses dient te worden aangetoond dat chloridegehalten door zoute
kwel, beneden de 300 mg. per frter blijven;
- * de plaats van de zand- en gronddepots;
- * tekening waarop aangegeven het raster met merkpalen als aangegeven onder 8. Merkpalen:
- * waterhuishouding {zie voorwaarde 9);
- * eventuele aanwezigheid van st+ende lagen.

Het plan dient te ziijn vergezeld van een rapport*, waarin de veiligheid en stabiliteit van de
onderwatertaiuds tijdens het winne@ van zand voldoende is aangetoond c.q. gegarandeerd.
Indien zich veranderde omstandigh!den (zoals afwijkende grondsoorten, kleilagen e.d.) voordoen,
dient door de vergunninghoudster $en geactualiseerde stabiliteitsberekening te worden overgelegd
waaruit blijkt dat het te realiseren tihld aan de veiligheidseisen voldoet.
Ons college beslist over de goedkeuring van het werk- en zuigplan binnen 6 weken na ontvangst
hiervan.
Indien aan het werk- en zuigpfan g+edkeuring wordt onthouden, dan dient binnen 4 weken na ontvangst van het bericht van onthouding van de goedkeuring door de vergunninghoudster een naar
aanwi,jzingen van ons col tege op te &elIen plan ter goedkeuring te worden ingezonden.
Wanneer van het werk- en zuigplan izal worden afgeweken dient hierop van te voren goedkeuring van
ons college te worden verkregen ofiindien dit nodig wordt geoordeeld- een nieuw werkplan te
goedkeuring te worden ingezonden, /
6. “KLIC-nefdine”
De vergunninghoudster is verplicht iooraf overleg te plegen met eventueie derden, die rechten,
werken of eigendommen hebben in &f op het te ontgronden terrein.
De vergunninghoudster moet vroegtbdig (minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden)
een “KLIC-mefding” doen om na te kaan of binnen het invloedsgebied van de uit te voeren ontgronding zich kabels, buizen en/of leidingen bevinden. Indien dit het geval is moet de wcze van uitvoering
van de ontgronding ter plaatse van di” kabels, buizen en/of leidingen vooraftussen de vergunninghoudster en het (nuts)bedrijf in een Findende regeling worden vastgelegd.
Een afschrift van bedoelde regeling poet de vergunninghoudster zenden aan de Dienst Ruimte en
Milieu, t.a.v. de heer J.E. van der La@, Postbus 630, 9700 AP Groningen, en deze regeling moet
gedurende de uitvoering van de werkZzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering
worden getoond. De voorschriften v@ 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.
7. Bexmmzin~ ontvrondint
De ontgrsnding dient te worden uitgevoerd binnen de begrenzingen, zoals aangegeven op de
tekening.
De insteek van de ontgronding mag d kadastrale grenzen van aan anderen toebehorende percelen
nergens dichter naderen dan 20 meter een en ander zoals verder is aangegeven op genoemde
tekening.
Voordat met de feitelijke (voortgezed :) zandwinning van nieuwe percelen wordt begonnen, moeten
de op de tekening aangegeven taluds n plasbermen in den droge worden aangeIegd tot minimaat 1
meter beneden de waterspiegel.
Met inachtneming van de aangegever taluds mag de bodem van de zandwinplaats niet dieper worden
aangelegd dan N.A.P. -28.50 meter. I de taluds die moeten worden aangehouden mag niet worden
gegraven.
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Voor een juiste plaatsbepaling di& voor aanvang van de werkzaamheden over het gehele werk een
raster van minimaal 25 x 25 m. te &rden aangebracht. De raster dient door middel van merkpalen
(0 10 cm) met een hoogte van mmjmaal SQ cm boven het maaiveld om de 50 meter op het werk te
worden uitgezet. in het onder 5. genoemde werk- en zuigplan dient dit raster op een tekening aan de
toezichthouder bekend te worden gemaakt.
De vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat deze merkpalen in stand worden gehouden.
9. Herinrichting
De herinrichting inclusief taluds, oevers en beplanting dient plaats te vinden overeenkomstig de
tekening. Beplanting dient zodanig /te worden aangebracht dat na beëindiging van de winning bij
doorgraving van de geluidswal de conform detail I van de tekening aangebrachte beplanting zoveel
mogelijk wordt gespaard. De eerstejrij (aan te brengen) beptanting langs de hoofdwatergang de
Beetserwijk, met onderhoudspad, aan de noordzijde van de plas moet minimaal op een afstand van
5 meter vanuit de insteek van de watergang worden aangebracht overeenkomstig de keur van het
waterschap Dollardzijlvest
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 van bij de ontgronding
vrijgekomen bovengrond. Het plantmateriaal behoeft de goedkeuring van ons college,
De noordeliljke oever moet (na de ontgronding) ter plaatse worden aangevuld met bij de zandwinning
reeds vrijgekomen of nog vrijkometide specie, conform het op de tekening aangegeven dwarsprofiel
nr. 1. Het gedeefte van het profiel dat boven de waterspiegel is geprojecteerd moet worden afgedekt
met minimaal 0,20 meter door of namens ons goed te keuren -bij de ontgronding vrijgekomenbovengrond.
Voor 1 juni 2024 moeten, voor zover geen eerdere datum van voltooïng is voorgeschreven, alle bo
deze vergunning voorgeschreven of krachtens deze vergunning uit te voeren werken ofwerkzaamheden zijn vohooid:
10. Toezicht
De vergunninghoudster is verplicht bij controle door of namens ons college, zonder recht van
verrekening, de nodige personele bij$tand en nodige meetmaterialen ter beschikking te stellen.
5oor het bijhouden van een dagboek\en met behulp van een door ons college aanvaarde vorm van
zelfregistrerende apparatuur, moet het ten alle tijde voor ons college inzichtelijk zijn, up welke plaats
en diepte zand is of wordt gewonnen: De plaats in het horizontale vlak dient daarbij te worden vastgelegd volgens het aan te brengen raaienstelsel als genoemd onder 8. Merkpalen.
11. Waterhuishoudiag
Tn de afwatering van zowel de te ont@onden percelen c.q.perceelsgedeelten als de aangrenzende niet
te ontgronden percelen c.q. perceelsgedeelten moet de vergunninghouder in overleg met het dagelijks
bestuur van het waterschap Doltardzii ihrest op voldoende wijze voorzien. De waterhuishouding van de
aangrenzende percelen mag niet nade ;ji]g worden beinvfoed. In het werk- en zuigplan moet de
vergunninghouder aangeven op walkf ei Gjze hij hieraan uitvoering wil geven.
12. Waterstand in de put
Tijdens de zandwinning dient een wal
Ten behoeve van de bewaking van de
en in stand worden gehouden overeen
van iedere maand, dient de waterstam
verlagingen van meer dan 20 cm WOI
gemeld. De waterstand in de put mag

rstand in de put van 6,5 m + N.A.P. te worden gehandhaafd.
taterstand in de put, dient een peilschaal te worden geplaatst
omstig de aanwijzingen. Tweewekehjks, nl. de 14e en 28e
te worden opgenomen en vastgelegd. Indien zich waterstandsoen dient dit onmiddelli,jk aan de toezichthouder te worden
ooit kunstmatig worden verlaagd.

- f2-

Wamzeer voordat de werkzaamhedin zijn opgeleverd de oeverlijn (tandinwaarts) verschuift ten
opzichte van de voorgeschreven oe+erJîjn. moet een vooraf door ons college goed te keuren
oeververdediging worden aangebtacht, zodanig dat herhaling van de verschuiving wordt voorkomen.
Catamiteiten, zoals ontstane bressen in de oeverlijn, moeten onmiddeflijk (binnen uiterlijk 24 uur) na
het ontstaan ervan door de vergunn~nghoudster worden gemeld aan de provinciale toezichthouder of
via het daarvoor bestemde mifieukl~chtennummer 050-3 180000.
De bressen moeten vervotgens ovegeenkomstig een naar beoordeling van ons college terzake
deskundig buro opgesteld plan, worden hersteld. Het herstelplan dient voor uitvoering ter goedkeuring aan ons coflege te worden voorgelegd. Vervolg van de zandwinning kan na ongecontroleerde
inhressingen worden gestopt zonde{ enig recht op schadevergoeding.
14. VeiIiirheid
‘Ten genoegen van burgemeester en /wethouders van de gemeente Vfagtwedde dient de vergunninghoudster dusdanige maatregelen te nemen dat de veiligheid van personen is gewaarborgd. Zo zullen
o.a. waarschuwingsborden voor gevaarfijk diep water enfofdrijfzand moeten worden geplaatst. De
toegang tot de depots dient door middel van deugdelijk hekwerk na beëindiging van de dagelijkse
werkzaamheden te worden afgesfot$n.
Oeverstroken die in de toekomst voor recreatief gebruik ingericht zullen worden dienen tijdens de
winning onaantrekkelijk gemaakt te’worden voor recreatie.

1s. Onderhoud
Het terrein en de plas dienen in ordelijke staat te worden gehouden.
Het is, behoudens voorafgaande sch@telijke goedkeuring van ons college, verboden grond, puin of
andere materialen als retourvracht mpe 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. Opfeverisg
Uiterlijk één maand voor de oplevering van de eindtoestand als omschreven in het herinrichtingspfan
moet aan ons college een revisietekenmg 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 raaienstefsef met een dichtheid van f 0 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 uitgevIerd na beëindiging van de werkzaamheden.

De vergunninghoudster dient tot uiterlijk 2 jaar nadat de ontgronding en de herinrichting zijn
voltooid, dan wel zonodig op aanwij$ngen van ons college:
1) Nazakking in het terrein en van de @uds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstelfen;
2) Maatregelen te nemen voor herstef!dan wel verbetering van de ontwatering eaiof afwatering;
3) Niet aangeslagen danwei afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.
Bij verkoop door de vergunninghoud~er, ook binnen de nazorgperiode, gaan de rechten en verplichtingen van de vergunning over of!r de koper.
14. ReebtsonvoItiug

In geval van verkoop, faillissement, fi&tidatie etc. van de vergunninghoudster zijn diens rechtsopvolgers verplicht binnen één maand ons college hiervan in kennis te stellen. 23 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.
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19. Vergunnîw en tekening
Een afschrift van dit besluit alsmede een exemplaar van de daarbij behorende tekening dienen
gedurende de uitvoering van de werfrzaamheden op het terrein aanwezig te zijn en dienen op eerste
vordering van personen, belast met het toezicht en/ofopsporing, te worden getoond,
20. Van kracht worden besluit
1
Deze beschikking wordt van kracht @et 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 d?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 ais ui+ de beslissing van de Voorzitter vofgt.

V. bekendmaking van dit besluit dooi het zenden van een afschrift van dit besluit en een exemplaar
van de daarbi,j behorende tekening tin:
- Handelsonderneming en Zandwinni$gsbedri.jf Z.G.B. B.V. voornoemd;
- het college van burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde;
- het dagelijks bestuur van het watersihap Doliardzijlvest;
- de deetgebiedscommissie Westerw+de van de Herinrichting Oost Groningen en de GroningsDrentse Veenkolonien, Postbus 30527, 9700 RM Groningen;
- de N.V. WaterbedrijfGroningen;
- het bestuur van de Milieufederatie Groningen, Postbus 1020, 9701 BA Groningen;
- D. Katerberg, Beetserweg 90 te Setlingen;
- dhr. S.H. Arends, Beetserweg 44 te Fellíngen;
- dhr. G. Arends, Beetserweg 40 te Seilingen;
- dhr. H. van Dorresteijn, Beetserweg ‘52 te Selllingen;
- dhr. P. Boer, Beetserweg 54A te SeHingen;
- dhr, F. Dost, Beetserweg 52a te Sellì@en;
- dhr. W. Miedema, Beetserweg 58a t&, Sefingen;
- dhr. A.A. Kaaps, Beetserweg 50 te /Hingen.
Groningen, 13 juli 1999.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
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