Toelichting bij aanvraag verlenging ontgrondingsvergunning Botjeszandgat
De besloten vennootschap BV Zand- en Grinthandel v/h H. Rijks en Zn. verzoekt hierbij om verlenging
van de geldigheidsduur van 10 jaar vanaf datum expireren van de bestaande
ontgrondingsvergunning.
Onder verwijzing naar artikel 6.6 lid 2 onder a en b van de provinciale Omgevingsverordening worden
de volgende gegevens verstrekt:
Ad a)
-

De bestaande ontgrondingsvergunning, nr. 2012-29.589/27 is verleend bij besluit d.d. 3 juli 2012
van GS van Groningen en voor de duur van 10 jaar vanaf het onherroepelijk worden van het
besluit en derhalve tot 21 augustus 2022;

Ad b)
-

De reden van de aanvraag is dat er nog meer dan 4,3 miljoen vaste m3 theoretisch winbaar zand
aanwezig is en dat in combinatie met de verwachte afzet, een beëindiging van de zandwinning
door uitputting vóór 21 augustus 2022 niet aan de orde is. De marktbehoefte aan lokaal
geproduceerd zand in de provincie Groningen is voor industriezand blijvend aanwezig en met
name voor ophoogzand sterk gegroeid. Dit laatste door a) grote werken in de energiesector b)
het wegvallen van circa 1,2 miljoen m3 jaarlijkse aanvoer uit de Duitse Eems (per 1-1-2020).

Destijds is bij de vergunningaanvraag al aangegeven dat de exploitatieperiode ruim meer dan 10 jaar
zou bedragen. In reactie op de zienswijze van de vennootschap inzake de geldigheidsduur heeft het
bevoegd gezag er op gewezen dat de periode van 10 jaar is gerelateerd aan de wettelijke duur van
een bestemmingsplan, dat planologische inzichten tot wijzigingen kunnen leiden en dat het beleid
inzake de grondstoffenvoorziening over een periode van 10 jaar wordt geëvalueerd (zie pag. 4 van de
ontgrondingsvergunning). Thans kan worden geconstateerd dat zowel het geldende planologisch
beleid als het provinciale grondstoffenbeleid niet zijn gewijzigd. In beginsel zijn er dan ook geen
beletselen zijn voor verlenging van de geldigheidsduur.
Aanvrager wijst er voorts op dat de eventuele effecten van de ontgronding op de directe omgeving
niet zijn gewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie. De werkzaamheden zullen conform de
oorspronkelijke aanvraag, de verleende vergunning en de goedgekeurde (en nog goed te keuren)
werkplannen worden uitgevoerd.
Er is een update uitgevoerd van het natuuronderzoek d.d. 21 juli 2011 en een actuele
Aeriusberekening voor stikstof (zie bijlagen). Geconcludeerd wordt dat de verlenging geen invloed
heeft op de natuurwaarden, en dat geen vergunningsaanvraag Wet Natuurbescherming nodig is.

