Zandzuigers gooien met modder
· Zandwinning Echten vraagt om handhaving tegen concurrent
· Gepikeerde Zeldenrust piekert niet over vertrek van
Gasselterveld
· Koude oorlog zandwinners is begonnen
Zandwinbedrijf VOF Echten heeft het college van B en W in Aa en Hunze gevraagd
‘preventief handhavend op te treden’ tegen Zandbedrijf Gasselte BV op de
zandwinning Gasselterveld. Volgens Sjep Zeldenrust, directeur van Zandzuigbedrijf
Gasselte, wil Echten daarmee bewerkstelligen dat hij het graven afrondt en zo snel
mogelijk vertrekt van het Gasselterveld. “En dat ben ik niet van plan.”
Zeldenrust heeft geen goed woord over voor de actie uit Echten. “Ik ben hier beslist
niet blij mee. Het is heel ongebruikelijk dat collega’s elkaar zo benaderen. Dit doe je
gewoon niet. Bizar, oncollegiaal en ook onbegrijpelijk.” Aa en Hunze wethouder Jur
Wiersum laat weten niet op het verzoek van Echten in te gaan. “Omdat er eenvoudig
niets onoorbaars gebeurt op het Gasselterveld.”
De koude oorlog tussen beide zandwinners is daarmee begonnen. Zeldenrust moet van
de provincie inderdaad per 1 januari 2013 gestopt zijn met het opgraven van beton- en
metselzand. Die klus is straks volgens afspraak voor Echten.
Zeldenrust heeft echter met Staatsbosbeheer een plan ontwikkeld waarin hij nog tien
jaar doorgaat op het Gasselterveld. In ruil daarvoor investeert de zandwinner vier
miljoen euro in de ontwikkeling van recreatie en toerisme op het Gasselterveld.
Gedeputeerde Staten (GS) besloot onlangs niet in te gaan op die aanbieding.
Gedeputeerde Tanja Klip vond dat de afspraak met Echten gerespecteerd diende te
worden. Maar daarmee is de kous nog niet af. Zeldenrust is in hoger beroep gegaan
tegen dat besluit. Bovendien liggen er bij GS nog veel onbeantwoorde vragen van de
provinciale VVD over de zandwinning. De liberalen vinden dat de provincie de
situatie opnieuw moet bekijken, onder meer in verband met de unieke kwaliteit zand
in Gasselte en de werkgelegenheid op het Gasselterveld.
“Een zolang die procedures nog lopen”, zegt Zeldenrust, “ga ik door met de
zandwinning. Dat moet ook, want ik heb orders lopen bij afnemers. Ja, ik heb goede
hoop dat wij alsnog door mogen gaan na 1 januari. En waarom ook niet? Gasselte en
Echten bedienen volgens mij verschillende markten, wij bijten elkaar niet.”
Bron: Dagblad van het Noorden, Robbert Willemsen, 08-09-2012

