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Persbericht 

 
 
Voor uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse is 
meer onderzoek nodig naar effecten 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor de zandwinning in Sellingerbeetse varianten te onderzoeken met na-

druk op natuur en landschap. Ook moeten de effecten van het verplaatsen van de 

installatie voor het scheiden van zand in beeld komen. De provincie Groningen 

heeft de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoorde-

len. 

 

De gemeente Westerwolde en Kremer Zand willen de installatie voor het scheiden van 

zand verplaatsen van de oever van de zandwinplas ‘De Beetse’ naar bedrijventerrein 

Zuid-Groningen. Daarnaast wil Kremer Zand de bestaande zandwinning uitbreiden. 

Voordat de gemeenteraad van Westerwolde en de provincie Groningen besluiten over 

het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport beschrijft onvoldoende welke effecten de uitbreiding van de zandwinning 

heeft op onder andere het waterpeil en op beschermde natuur in de buurt. Ook moeten 

varianten worden onderzocht met nadruk op natuur en landschap. De Commissie advi-

seert dit alsnog te doen. Breng daarnaast de effecten van de installatie voor het schei-

den van zand in beeld op de nieuwe locatie. 

 

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een 

besluit te nemen over het plan. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de provincie Groningen en de gemeente Westerwolde - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3579
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/

