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Verzoek advies verlenging ontgrondingsvergunning zandwinning Botjeszandgat

Beste heer, mevrouw,
In uw brief van 1 juli 2021 stelt u ons in de gelegenheid advies uit te brengen over een, door Sweco
Nederland BV namens Zand- en Grinthandel v/h H. Rijks en Zn te Zuidbroek, ingediend verzoek
voor de verlenging van de bestaande ontgrondingsvergunning, ten behoeve van de zandwinning
Botjeszandgat nabij Uiterburen.
De huidige ontgrondingsvergunning verloopt per 21 augustus 2022. Het verzoek betreft een
verlenging voor de duur van 10 jaar (tot 21 augustus 2032). U geeft in uw verzoek aan dat de
zandwinning plaatsvindt onder de voorschriften en condities zoals vermeld in de vergunning van
2012 en binnen het daarin aangegeven plangebied.
Wij kunnen u mededelen, dat wij geen planologische beletselen aanwezig achten tegen een
continuering van de ontgrondingsvergunning. Het verzoek is in overeenstemming met het geldende
bestemmingsplan ‘Botjeszandgat’ (vastgesteld op 28 september 2012).
Archeologie
Als het oppervlak van de zandwinning niet groter wordt dan nu, is er vanuit archeologie ook geen
bezwaar tegen een verlenging van de vergunning.
Met vriendelijke groet,

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.
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Onderwerp: Advies velenging ontgrondingsvergunning zandwinning Botjeszandgat. Document nr 2021-062285/b
Dossier nr K 6370. Zaak 10999
Geachte

,

Op 5 juli 2012 heeft u ons advies gevraagd over het verzoek voor verlenging van de geldigheidsduur van de
vigerende ontgrondingsvergunning voor de zandwinning Botjeszandgat nabij Uiterburen. Tot op heden is ca. 1,48
miljoen m3 zand gewonnen terwijl in 2012 vergunning is verleend voor de winning tot een totaal ruim 5 miljoen m3.
Uit uw brief maak ik op dat de beoogde verlenging een voortzetting is van de bestaande zandwinning.
Indien de beoogde continuering van de zandwinning zich beperkt tot omvang en voorschriften van de huidige
vergunning van 4 juli 2012 en het waterpeil blijft ten opzichte van NAP gelijk aan het huidige waterpeil, heeft het
waterschap Hunze en Aa’s geen bezwaar tegen de voorgenomen verlenging.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

www.hunzeenaas.nl

Districtshydroloog

Aquapark 5
Veendam

Telefoon: (0598) 69

Postbus 195

twitter.com/hunzeenaas

Algemeen: (0598) 69 3800

9640 AD Veendam

facebook.com/waterschap

instagram.com/hunze.en.aas

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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Geachte

,

In uw brief van 1 juli 2021 met document nr. 2021-062285/c met betrekking tot verlenging
van de ontgrondingsvergunning zandwinning Botjeszandgat (dossier K6370) vraagt u
advies.
Uit uw brief blijkt dat het om een verlenging van de geldigheidsduur van de vigerende
ontgrondingsvergunning gaat onder voortzetting van de gestelde voorwaarden in de
vigerende vergunning verleend aan Zeldenrust Landbouw en Natuur II B.V. De huidige
winning heeft niet geleid tot een aantasting van de gewaarborgde en veilige ligging van
onze transportleidingen waardoor wij u op basis van gestelde willen adviseren om de
verlenging te verlenen.
Ons excuus voor de late reactie.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Adviseur Vergunningen en Omgevingsmanagement
PU Noord

