
Even bijpraten
Al weer even geleden informeerden wij u over de 
stand van zaken rondom het uitbreidingsplan voor de 
zandwinning Amerika. We meldden toen bezig te zijn 
met het afronden van het onderzoek en het indienen 
van vergunningsaanvragen. Inmiddels zijn we een tijd 
verder en praten we u via deze nieuwsbrief graag bij 
over de stand van zaken.

Stand van zaken uitbreidingsplan 
Al weer meer dan een jaar geleden (in april vorig jaar) 
hebben we de vergunningsaanvragen die nodig zijn voor de 
uitbreiding ingediend bij de betreffende overheden. Dat zijn 
de gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe en waterschap Noorderzijlvest. 
Daarover informeerden wij u in juni vorig jaar.

Verkeersonderzoek
De vergunningsprocedure voor de uitbreiding is in volle 
gang. Dit proces duurt langer dan verwacht. Dit mede omdat 
buurgemeente Westerkwartier aandacht heeft gevraagd 
voor een extra onderzoek naar de verbetering van de 
verkeersveiligheid op de Haspel Boven (N979), met name 
in de kern van Zevenhuizen. De eventuele invloed van ons 
uitbreidingsplan op de verkeersveiligheid op de N979 is al 
onderdeel van het lopende vergunningstraject. Toch hebben 
we als K3 ‘als goede buur’ toegezegd een financiële bijdrage te 
doen aan deze project-overstijgende verkeersstudie.

Het proces vanaf nu 
Het waterschap Noorderzijlvest heeft in mei 2021 al 
een zogenaamde watervergunning afgegeven voor het 
uitbreidingsplan. Dat is een vergunning voor het aanpassen 
en verleggen van een aantal watergangen rondom de 
zandwinning. Deze werkzaamheden worden uiteraard pas 
uitgevoerd nadat de andere vergunningen zijn verkregen. 

De andere overheden (gemeente Noordenveld, provincie 
Drenthe en Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) hebben 
inmiddels aangegeven dat de vergunningsaanvragen 
volledig zijn en in behandeling genomen kunnen worden. 

Dat betekent dat het toetsingstraject met de Commissie 
voor de milieueffectrapportage kan worden gestart. Dit 
is een onafhankelijke Commissie die op basis van het 
milieueffectrapport (MER) dat voor het uitbreidingsplan is 
geschreven, beoordeelt of de milieueffecten van de uitbreiding 
goed zijn onderzocht, of dat er nog aanvullingen nodig zijn. 
Voorafgaand aan het uitbrengen van een beoordeling, brengt 
de Commissie nog een bezoek aan het gebied om een goed 
beeld te krijgen van de huidige situatie van het gebied. Dit 
bezoek vindt vermoedelijk plaats in september 2022. 

De verwachting is vervolgens dat de (ontwerp-)vergunningen 
vrij vlot daarna (in de nazomer van dit jaar) gereedkomen en 
ter inzage worden gelegd. Op deze (ontwerp-)vergunningen 
kan dan gedurende een periode van zes weken een formele 
inspraakreactie (zienswijze) worden ingediend. Wij informeren 
u zodra wij zicht hebben op wanneer de vergunningen ter 
inzage komen te liggen.  
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Plan voor verdieping middendeel plas 
In de regio is de vraag naar zand momenteel erg hoog. 
Middenin de huidige plas kunnen we in de wat diepere lagen 
nog verantwoord zand winnen. Omdat wij ook de komende 
tijd de lokale en regionale markt van zand willen voorzien, 
dienden wij in afstemming met de provincie Drenthe een 
verzoek in voor het winnen van dit zand. Hiervoor moet de 
bestaande ontgrondingsvergunning worden aangepast.

In het midden van de plas willen we in een klein deel tot tien 
meter dieper zand gaan winnen. Daarmee kunnen we de markt 
nog ongeveer een jaar van zand voorzien. Zo hebben we wat 
meer tijd om het uitbreidingsverzoek vergund te krijgen. Op  
de kaart hierboven ziet u om welk deel van de plas het gaat.

Veldwerk en onderzoek
Uiteraard hebben wij eerst goed onderzocht of verdieping 
op deze plek in de plas mogelijk en veilig is. Wij gaven 

ingenieursbureau Sweco opdracht om geotechnisch en 
geohydrologisch onderzoek te doen. Zij keken onder 
meer naar oeverstabiliteit (de oevers moeten uiteraard 
stabiel blijven) en grondwaterstanden. Uit het onderzoek 
blijkt dat de verdieping geen effect heeft op regionale 
grondwaterstanden en dat de oevers veilig zijn uitgedacht. 
We leggen de onderwatertaluds (het deel van de oever dat 
zich onder water bevindt) flauwer aan (geleidelijk aflopend). 
De waterkwaliteit zal onveranderd blijven.

Planning 
De wijzigingsvergunning wordt in september 2022 door de 
provincie Drenthe gepubliceerd. Vervolgens wordt in het 
vierde kwartaal van dit jaar met de verdieping gestart. De 
precieze uitvoeringsduur is afhankelijk is van de (regionale) 
vraag naar ophoogzand. Naar verwachting neemt de 
verdieping een jaar in beslag.
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Contact

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
nog vragen, dan staan wij u vanzelfsprekend 
graag te woord. U kunt contact opnemen 
met Jildert Hijlkema via 024 348 88 52 en 
j.hijlkema@k3.nl of met Iwan Reerink via  
024 348 88 54 en i.reerink@K3.nl.

Meer informatie over het project, 
waaronder de eerder uitgegeven 
brochure en (nieuws)brieven, vindt u 
op www.k3delta.nl/amerika. 

Hier doen we het voor 
Met het uitbreidingsplan willen we enerzijds de lokale en 
regionale bouwsector van het benodigde zand voorzien. 
Er is grote behoefte aan zand voor de bouw van woningen, 
het aanleggen van wegen en het bouwrijp maken 
van bouwlocaties. Ook wordt het zand gebruikt voor 
bijvoorbeeld de vulling van paardenbakken, sportvelden  
en speelplaatsen. 

Waarde toevoegen
Anderzijds willen we door de zandwinning waarde 
toevoegen aan het gebied. Dat willen we doen door het 
gebied te verbinden met de omringende landschappen 
(het open veenkoloniëngebied en het besloten 
esdorpenlandschap) en daarbij ruim 10 hectare nieuwe 
natuur te ontwikkelen. Ook kijken we naar hoe we 
kleinschalige recreatiemogelijkheden (zoals wandelen en 
mountainbiken) in het gebied kunnen inpassen.

Het zand in het huidige depot is bijna op.

Verbeterde inpassing 
werkterrein
Op verzoek van omwonenden is aan de noordzijde van het 
werkterrein een wal aangelegd. Door deze wal wordt het 
werkterrein voor de omgeving aan het zicht onttrokken en 
is er minder geluid. De wal is opgebouwd uit zogenoemde 
zwarte grond (teelaarde) die bij de zandwinning vrijkomt. 
Deze grond kan later eventueel worden gebruikt voor het 
ophogen van tuinen en grondverbetering op plekken met 
een slechte bodemstructuur.

Het gearceerde deel willen we gaan verdiepen


