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Geacht college,
Uw uitgebreide brief met antwoorden dd. 24 sept. 2020 op een brief van BN&M met vragen over de
zandwinning in Winssen is aanleiding om vervolgvragen te stellen. Dat betreft de gevolgen voor de
grondbalans van de overeengekomen herinrichtingen van de West- en Oostplas als gevolg van de
grootschalige afvoer naar elders van afdekklei uit het projectgebied van de Westplas.
Hierbij speelt een belangrijke rol dat de overeengekomen fasering van de activiteiten sterk gewijzigd
is. Dat roept ook vragen op. Voor een goed begrip van de achtergrond van deze vragen volgt eerst
een aantal citaten uit de Voorovereenkomst d.d. 11 december 2008 en de Projectovereenkomst
Zandwinning H1 d.d. 23 maart 2010 die met de ontzander zijn afgesloten ter borging van de
afspraken die gemaakt zijn.
In de Overwegingen van de Projectovereenkomst is het volgende opgenomen:
- Het overleg tussen partijen heeft in twee fasen plaatsgevonden. In fase I is een inrichtingsplan
opgesteld inclusief de daarbij behorende technische uitgangspunten. Fase 2 richt zich op het
bereiken van een overeenstemming met betrekking tot de financiële contractonderdelen;
- Over de onderdelen van fase I is overeenstemming bereikt. De bereikte overeenstemming is
vastgelegd in een voorovereenkomst die op 11 december 2008 door de Gemeente en Geertjesgolf is
ondertekend. In deze voorovereenkomst zijn afspraken vastgelegd voortvloeiend uit het overleg in
fase l. Deze afspraken vormen tevens de basis voor de inhoud van de tussen partijen te sluiten
projectovereenkomst;
Het inrichtingsplan voor de West- en Oostplas is vastgelegd in twee documenten. Voor de Voorhaven
is afgesproken dat nog in onderling overleg de herinrichting wordt bepaald. Staatsbosbeheer zal t.z.t.
het eigendom krijgen van de Voorhaven.
In de Voorovereenkomst is onder artikel 7 opgenomen:
7.1 Ten einde de tijdelijke opslag van afdekmateriaal, het aantal handelingen dat met deze
grondstroom samenhangt en de omvang van het gebied dat gelijktijdig in uitvoering is te beperken,
kiezen partijen voor een fasering en werkvolgorde welke start met de aanleg van de Voorhaven en
zich vervolgens in hoofdlijnen volstrekt van oost (kleine plas) naar west (grote plas) zoals schematisch
aangegeven op bijlage 3.
In artikel 13.1 van de projectovereenkomst over de Herinrichting is o.a. opgenomen: Geertjesgolf
verplicht zich voor de Herinrichting uitsluitend grond afkomstig uit het Plangebied toe te passen. De
kleiopslag ten oosten van de Begijnenstraat zal beëindigd worden binnen 18 maanden te rekenen
vanaf het moment dat de Oostplas geschikt is om heringericht te worden. Herinrichting wordt geacht
mogelijk te zijn vanaf het moment dat de zandzuiger uit de Oostplas Is verwijderd.
Het is juist zoals in de antwoordbrief vermeld dat er geen bepalingen in de overeenkomsten zijn
opgenomen, die verbieden afdekklei naar elders af te voeren. Dat is een omissie omdat de

afgesproken fasering van oost naar west en de wijze van herinrichting de grondbalans van deze
afdekgrond een grote rol speelde en speelt. Dat blijkt ook uit het feit dat niet is afgesproken dat de
afvoer van de hoogwaardige klei een vergoeding aan de gemeente wordt betaald zoals voor het
industriezand. Dit is de gewone standaard voor zand- en kleiwinningen. De hoeveelheid grond die
nodig is voor de overeengekomen herinrichting van de Oostplas tot een moerassig natuurgebied is
veel meer dan vrij komt aan afdekgrond ter plaatse. Er is dus ook afdekgrond van de Westplas nodig.
Nu grote hoeveelheden afdekgrond uit de Westplas naar elders worden afgevoerd dreigt er een
groot tekort in de grondbalans voor de overeengekomen herinrichting van beide plassen.
Contractueel is namelijk vastgelegd dat geen grond van elders mag worden aangevoerd voor de
herinrichtingen.
Graag horen wij van het college hoe zij de zandwinner gaat houden aan de afgesproken
herinrichtingen, welke plannen de ontzander heeft om het probleem met de grondbalans op te
lossen en wat de mening van het college is over die oplossing.
Wellicht probeert de zandwinner onder haar verplichtingen ten aan zien van de herinrichting van de
twee plassen uit te komen via een vlucht naar voren door met een geheel nieuw plan voor een veel
grotere Oostplas te komen. Feitelijk was de Oostplas altijd al een weinig rendabel onderdeel van het
gehele project maar heeft de zandwinner met hulp van de hogere overheden dit doorgedrukt om
ook aan de oostzijde van de Betenlaan een voet aan de grond te krijgen ten behoeve van latere
groter uitbreidingen richting de A50.
Dit zeer tegen de wens van de gemeente en de inwoners in de omgeving. Ten aanzien van het afzien
door de zandwinner van de afgesproken volgorde van oost naar west waardoor de afgesproken
herinrichtingen in gevaar komen, zouden wij graag geïnformeerd worden of dat door het college,
zijnde een aanpassing van de contracten, is goedgekeurd en indien dat zo is op welke wijze de raad is
geïnformeerd. Daarnaast worden wij graag geïnformeerd welke tegenprestatie van de zandwinner is
gevraagd om daar in toe te stemmen. Mocht die aanpassing niet zijn goedgekeurd door het college
dan zouden wij graag horen welke stappen het college gaat ondernemen om de belangen van de
gemeente en haar inwoners te beschermen.
Graag ontvangen wij spoedig uw schriftelijk antwoord gezien het voortduren van de afvoer en
daardoor groter worden van het probleem.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van de PvdA,
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