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Geachte heer, mevroLlw,

Hierbij sturen wij u de Mededeling van een m.e.r.-plichtig voornemen van KremerZand B.V. voor de uitbreiding
van de zandwinning te Sellingerbeetse. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de wijziging van het
bestemmingsplan van de Gemeente Westen¡volde en ten behoeve van de aanvraag op grond van de
Ontgrondingenwet.
De publicatie van het voornemen vindt plaats op 23 juni in de Ter Apeler Courant, op 25 juni in de Staatscourant
en op 26 juni in het Dagblad van het Noorden. Een exemplaarvan de kennisgeving is bijgevoegd.

Wij vragen u om advies voor de reikwijdte en het detailniveau van het door Kremer Zand B.V. op te stellen MER
en daarbij ook de eventuele inspraakreacties mee te nemen. Deze zullen wij u digitaaltoesturen.

De Mededeling van het voornemen hebben wij u op 1 junij.l. ook al toegestuurd per email. Voor het maken van
afspraken met betrekking tot het locatiebezoek en andere afspraken met betrekking tot uw advisering,
verzoeken wij u contact op te nemen met onze m.e.r.-coördinator, mevr.Degenhart Drenth, op bovenstaand
teiefoonnummer.

\Mj vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Namens dezen

mr. drs. P. Wiekeraad

Hoofd van de afdeling Omgeving en Milieu
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De provinc¡e Groningen werkt volgens normen d¡e z¡jn vastgelegd in een handvest voor d¡enstverlen¡ng. D¡t handvest vindt u op onze webs¡te of kunt u opvragen bij de
afdelingBestuur,Jurid¡schezâken&communiætie: 0503164160.BTWN10019.32.822.801 tKvK:1182023ilgAN: NL84ABNA0446045691 /BtC:ABNANL2A
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Start m.e. r.-proced ure u itbreiding zandwinning Sel I ingerbeetse

Kremer Zand B.V. heeft op 1 juni2021bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke
mededeling ingediend van het voornemen om de zandwinning "de Beetse" in Sellingerbeetse uit te breiden met
25 ha, bos aan te planten en de bestaande klasseerinstallatie te verplaatsen naar bedrijventerrein Zuid-
Groningen in Ter Apelkanaal. Het zand zal door een transportleiding naar deze locatie worden verpompt.
Het voornemen is m.e.r.-plichtig op grond van categorie C 16.1 van het Besluit m.e.r.

Procedure
lVlet het indienen van de mededeling is de wettelijke (uitgebreide) m.e.r.-procedure gestart. Het
milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld ten behoeve van de de wijziging van het bestemmingsplan door de
Gemeente Westerwolde en de ontgrondingsvergunning van de provincie Groningen.
De gemeente Westerwolde en de provincie Groningen zijn samen het bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure.
De provincie treedt op als coördinerend bevoegd gezag.

ln de mededeling is een omschrijving gegeven van het voornemen met een globale aanduiding van de aard en
de gevolgen voor het milieu. Voordat het MER kan worden opgesteld dient het bevoegd gezag advies te geven
over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Ten behoeve van dit advies is het mogelijk zienswijzen in te
dienen.

Terinzagelegg¡ng
De mededeling ligt tijdens kantooruren ter inzage van 28 juni tot en met g augustus 2021 in
a. het gemeentehuis van de gemeente Westenvolde, Dorpsstraat I in Sellingen
b. het Provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de ingang aan het Martinikerkhof 12.
De mededeling is ook online te raadplegen via de website officielebekendmakingen.nl

lnspraak
Een ieder kan tot en met g augustus 2021 schriftelijk zienswijzen indienen met betrekking tot het vast te stellen
advies voor de reikwijdte en het detailniveau voor het MER bij Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen, p/a Afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. Op verzoek kan dit ook
mondeling. Daarvoor kunt u een afspraak te maken via onderstaand telefoonnummer. Wettelijke adviseurs
kunnen tot en met I augustus 2021hun advies voor de reikwijdte en het detailniveau indienen. We hebben er
voor gekozen om ook aan de Commissie voor de m.e.r. advies te vragen in deze fase van de m.e.r.-procedure.

lnlichtingen
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw W.H. Degenhart Drenth, m.e.r.-coördinator provincie
Groningen, tel: 050-31647 12
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