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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
RWS Waterdienst heeft aan CSO Adviesbureau gevraagd om een inventarisatie van
ruimteclaims voor delfstoffenwinning in het buitendijks gebied langs de rivieren uit
te voeren. Dit document beschrijft achtereenvolgens de uitgevoerde
werkzaamheden, de potenties voor delfstoffenwinning en geeft inzicht in de
ruimtelijke claims voor ontgrondingen op basis van historische en vigerende
ontgrondingsvergunningen en mogelijke toekomstige aanvragen.

1.2 Achtergrond
De inventarisatie van ruimteclaims voor delfstoffenwinning in het winterbed van de
rivieren vindt plaats in het kader van de “Ruimtelijke en Rivierkundige Visie” en de
daaraan verbonden activiteiten ten behoeve van de Herziening van het Besluit
Rijksrivieren en (partiële) aanpassing van de Beleidslijn grote rivieren. In dit kader
wordt een zo compleet mogelijk overzicht gemaakt van alle ruimtelijke claims, hun
gevoeligheid voor periodieke inundaties en hun invloed op maatgevende
hoogwaterstanden. Een van de aspecten daarbij is de delfstoffenwinning. 

In het rivierengebied wordt van oudsher grind, zand en klei gewonnen. De winning
vindt vooral plaats in het winterbed van de rivieren, waar provincies bevoegd gezag
zijn (ontgrondingenwet). Er wordt echter, wel eens waar op zeer beperkte schaal,
ook in het zomerbed, waar RWS bevoegd gezag is, zand gewonnen.

Het beleid voor de bouwgrondstoffenvoorziening is de laatste jaren aan verandering
onderhevig. De delfstoffenwinning en met name zand- en grindwinning heeft in het
verleden geleid tot aantasting van natuur- en landschappelijke waarden en
bovendien nadelige rivierkundige effecten gehad. Om deze redenen waren door het
Rijk in het Structuurschema Oppervlakte Delfstoffen (SOD I) de beleidsregels
vastgelegd. Het gevolg was dat het beleid lange tijd gericht is geweest op
binnendijkse winningen. Tevens werd hierin de taakstelling voor de winning van
beton- en metselzand vastgelegd. In 2003 is besloten tot afbouw van het dossier
delfstoffenwinning bij Verkeer en Waterstaat, en is het SOD II niet meer afgerond.
Met name het beleid ten aanzien van de taakstellingen is niet effectief gebleken en
het Rijk wil op dit punt meer aan de markt overlaten. 

Het ruimtelijk beleid ten aanzien van delfstoffenwinning is nu opgenomen in de Nota
Ruimte. Dit nieuwe beleid benadrukt vooral het combineren van
oppervlaktedelfstoffenwinning met ruimtelijke ontwikkelingen voor andere functies
(multifunctionele winning). Achterliggende gedachte hierbij is dat door inpassing van
winning in maatschappelijk gewenste ingrepen voor een belangrijk deel in de
behoefte aan veelal schaarse bouwgrondstoffen kan worden voorzien.
Delfstoffenwinning in combinatie met herinrichting / rivierverruiming in
uiterwaarden is daarmee een beleidsuitgangspunt geworden. 

Er zijn dan ook vele plannen, deels in een pril “visie”stadium, maar ook deels in
uitvoering, waarbij delfstofwinning en rivierverruiming worden gecombineerd. 
Met name bij de Maaswerken zijn langs de gehele Maas vrij concrete plannen
ontwikkeld, waarin delfstoffenwinning een rol speelt (Verkenning pakket II
Zandmaas). Een deel daarvan is ook al vastgelegd in ruimtelijke plannen
(Streekplan/omgevingsplan), maar nog niet in concrete vergunningaanvragen.
Langs de Rijntakken vindt momenteel de planvorming vooral plaats in het kader van
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de PKB Ruimte voor de Rivier, maar ook daarbuiten zijn er verschillende initiatieven
om delfstoffenwinning te combineren met rivierverruiming. 
Naast deze delfstoffenwinningen “nieuwe stijl” zijn er in het rivierengebied nog een
paar lopende ontgrondingen als gevolg van de taakstelling (1998-2008). Daarnaast
kunnen er vergunningen (tientallen jaren) worden aangetroffen die als lopend
worden aangeduid, maar waar in de praktijk geen graafwerkzaamheden meer
plaatsvinden aanwezig zijn. Ook zijn er vigerende vergunningen waarvan de
“reserves” in laag tempo worden benut, afhankelijk van marktbehoefte en aard van
de nog resterende delfstoffen. In recentere ontgrondingsvergunningen wordt vaak
een korte tijdshorizon aangehouden, om de eindfunctie van het gebied zo snel
mogelijk gerealiseerd te hebben. 

Tenslotte zijn er ook nog ontgrondingen, waarbij de delfstoffenwinning eigenlijk een
bijproduct is. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg of reconstructie van
infrastructuur, dijkverbetering, of onderhoud van vaarwegen. Voor deze activiteiten
kan een ontgrondingsvergunning nodig zijn, afhankelijk van de omvang en het doel
van de activiteit1. 

1.3 Doelstelling
Het doel van dit project is het identificeren, kwalificeren en kwantificeren van de
bekende claims (concessies) en potenties voor delfstofwinning in het rivierengebied
in ruimte en tijd. Om het doel te bereiken worden de volgende criteria als
uitgangspunt genomen: 

1. De huidige ruimtelijke claims voor delfstofwinning, zoals vastgelegd in
ontgrondingsvergunningen en ruimtelijke besluiten op rijks of provinciaal niveau:

2. De potenties voor delfstoffenwinning in de toekomst, op basis van een
literatuursynthese en interviews met de betrokken beleidsambtenaren en
vergunningverleners van de desbetreffende provincies, projectorganisaties als
‘Ruimte voor de Rivier en ‘Maaswerken’, en de koepelverenigingen van de winners
zelf zoals ‘Cascade vereniging voor zand- en grindproducenten’. 
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2 Werkwijze

2.1 Uitgangspunten
Bij de inventarisatie van de ruimteclaims in het rivierengebied ten behoeve van
delfstofwinning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Het vervaardigen van een aantal ArcGIS shapefiles: 
– Een bestand met daarin alle historische, vigerende en aangevraagde

ontgrondingsvergunningen aangevuld met mogelijke toekomstige initiatieven; 
– Bestanden met daarin de geologische ondergrond van het rivierengebied,

waarin gekeken is naar de potenties voor delfstofwinning.
• Er is uitgegaan van bestaande digitale gegevens met betrekking tot

ontgrondingen zoals deze door de bevoegde gezagen voor de Ontgrondingswet
zijn aangeleverd. Daarnaast zijn historische en vigerende ontgrondingen
waarvoor geen vergunningplicht geldt of toekomstige aanvragen, op basis van
interviews, meegenomen in het overzicht;

• Met betrekking tot de potentiële winlocaties is uitgegaan van bestaand
kaartmateriaal, en van beschikbare schattingen/kwalificaties op uiterwaardniveau.
Er is geen nieuwe data-analyse uitgevoerd. Het bestaande materiaal is wel
getoetst, en voor zover mogelijk op uniforme wijze weergegeven.

2.2 Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn samengevat in de volgende stappen uitgevoerd:

• Inventarisatie:
– Opvragen van ontgrondingbestanden (bij voorkeur in ArcGIS formaat) bij de

verschillende bevoegd hebbende instanties;
– Opvragen van de Vergunningen_GIS;
– Opvragen van digitale gegevens van de geologische ondergrond in het

rivierengebied t.b.v. potentiële delfstofwinning; 
– Tussenoverleg waarin de kwantiteit en kwaliteit van het aangeleverde materiaal

is besproken, om zo tot een juiste vragenlijst te komen die als uitgangspunt
dient voor de interviews met de betrokkenen binnen de verschillende
instanties;

• Interviews:
– Het benaderen van de juiste personen binnen de verschillende instanties;
– Het opstellen van een vragenlijst die als uitgangspunt heeft gediend voor de

afgenomen interviews;
– Het afnemen van de interviews;
– Het verwerken van de interviews in een verslag en het digitaliseren van de

aanvullende informatie over historische, vigerende en toekomstige
ontgrondingsinitiatieven;  

• Eindrapportage

In de hierop volgende paragraven worden de genoemde werkzaamheden kort
toegelicht.

2.2.1 Inventarisatie 
Het betreft hier het opvragen van bestaande (digitale) gegevens met betrekking tot
het voorkomen van historische, huidige, toekomstige en potentiële delfstof
winlocaties binnen het rivierengebied bij de verschillende bevoegd hebbende
instanties. 
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Het gaat daarbij om:
1. Digitale bestanden van ontgrondingsvergunningen zoals deze aanwezig zijn bij de

provincies Limburg, Gelderland, Overijssel, Brabant, Utrecht en Zuid – Holland,
en daarnaast bij de RWS diensten Limburg, Oost – Nederland, Utrecht en Zuid –
Holland. Alle genoemde organisaties zijn bevoegd gezag met betrekking tot
ontgrondingen binnen het rivierengebied. 

2. Digitale bestanden van de bodemopbouw en voorkomens van zand en klei in het
rivierengebied zoals die bekend zijn bij de bevoegd hebbende instanties en TNO-
NITG. 

3. Onderzoeksrapporten met betrekking tot inventarisaties van hoeveelheid winbare
delfstoffen op provinciaal / regionaal niveau.

4. Ruimtelijke besluiten m.b.t. delfstoffenwinning op provinciaal niveau of
rijksniveau (streekplannen/omgevingsplannen, Tracébesluit Zandmaas, PKB-
Ruimte voor de Rivier). 

In tabel 1 zijn de benaderde organisaties voor het leveren van bovengenoemde
informatie, de aanwezigheid van ArcGIS data, de compleetheid van de data,
informatie over potenties voor delfstofwinning aan de hand van de geologische
ondergrond, de aanwezigheid van een vergunningen_GIS, en de betrokken
contactpersonen binnen de organisaties weergegeven.

Tabel 1. De benaderde organisaties voor het leveren van informatie omtrent
ontgrondingen, de aanwezigheid van ArcGIS data, de compleetheid van de data,
informatie over potenties voor delfstofwinning aan de hand van de geologische
ondergrond, de aanwezigheid van een vergunningen_GIS, en de betrokken
contactpersonen binnen de organisaties weergegeven.

* De gegevens met betrekkingen tot potenties voor delfstofwinning op basis van de geologische ondergrond zijn
verkregen via de heer J. van der Meulen (030-2564874) van TNO en betreft de volgende onderzoeken:
- Grondonderzoek ruimte voor bovenrivieren op basis van beschikbare gegevens grondstoffen. Dww–2002–076;

2002/17. 
- Grondonderzoek ruimte voor benedenrivieren op basis van beschikbare gegevens grondstoffen. 
- Ruimte voor Rijntakken: inventarisatie van kleivoorkomens. Dww – 2001 – 094. 
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2.2.2 Interviews 
Door middel van interviews zijn de verzamelde gegevens gecontroleerd en
aangevuld. Bij deze interviews is vooral navraag gedaan naar initiatieven die nog
niet in het stadium van een vergunningaanvraag verkeren en de verwachtingen ten
aanzien van toekomstige ontgrondingen in het gebied. Ook is getracht te
achterhalen in welk stadium van uitvoering de lopende ontgrondingen zich
bevinden. De specifieke vragenlijst die als basis heeft gediend voor de verschillende
interviews is opgenomen in Bijlage A.

Tabel 1 (kolom “contactpersonen”) geeft een overzicht van alle benaderde personen
binnen de verschillende organisaties en op welke manier ze zijn geïnterviewd. 

In totaal zijn er 13 interviews afgenomen waarvan 6 telefonisch. De verslagen van
de verschillende interviews zijn opgenomen in Bijlage B.

Het afnemen van de interviews heeft veel informatie opgeleverd. Alle informatie is
uiteindelijk verwerkt in het bestand “ontgrondingen”. Aangezien de informatie
helaas niet altijd digitaal beschikbaar was (Provincie Utrecht en Brabant) is hiervoor
waar nodig een digitalisatieslag uitgevoerd. 
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3 Potenties voor delfstoffenwinning

Om een goed inzicht te krijgen in de toekomstige mogelijkheden voor de winning
van grind, beton- en metselzand, ophoogzand en klei in het rivierengebied is een
inventarisatie uitgevoerd naar al eerder uitgevoerde soortgelijke onderzoeken. De
belangrijkste bronnen die hiervoor zijn gevonden, worden in dit hoofdstuk nader
toegelicht. Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op de opbouw van de uiteindelijke
ArcGIS bestanden.

3.1 Geologie van het rivierengebied
De geologische opbouw van het rivierengebied kent globaal gezien een tweedeling in
de boven- en ondergrond:
• Holocene afzettingen (bovengrond); veelal klei- en veen afzettingen met lokaal

inschakelingen van zandlichamen van oude meanderende rivierlopen
gepositioneerd bovenop de zandlichamen die behoren tot de pleistocene
afzettingen. Deze holocene zandlichamen bevatten over het algemeen relatief
fijne zanden (ophoogzand);

• Pleistocene afzettingen (ondergrond); grove zanden met grindinschakelingen,
veelal bruikbaar als industriezand, afzettingen van vlechtende rivieren.

Deze geologische opbouw van de Nederlandse ondergrond heeft een directe link met
de locaties waar de verschillende delfstoffen worden gewonnen. De winlocaties
kunnen grofweg worden ingedeeld in de volgende regio’s:  

De winning van delfstoffen langs de Maas kan grofweg worden onderverdeeld in: 
• in het gebied ten zuiden van Roermond (grindwinning);
• in het gebied tussen Roermond (Limburg) en Lith (Brabant) (vooral

industriezandwinning);
• daarnaast zijn er over het gehele gebied wel keramische klei winlocaties te

vinden.

De belangrijkste winningen van beton- en metselzand langs de Rijntakken vinden
plaats in het oostelijke deel van Gelderland. Na verwijdering van de Holocene
deklaag worden in diepe putten het grove Pleistocene zand gewonnen. Ook de
meeste kleiwinningen vinden plaats langs de Rijn en Waal. In het
Benedenrivierengebied, in westelijke richting, duikt het zand weg. Hier bevinden
zich dikkere klei- en, met name, veenlagen. Langs de IJssel wordt over het
algemeen ophoogzand gewonnen en daarnaast in mindere mate ook klei.

3.2 (Bron)bestanden geologie 

3.2.1 Rijntakken
In het kader van de Planologische Kernbeslissing (PKB – “Ruimte voor de Rivier”)
zijn voor de Rijntakken uitgebreide inventarisaties gedaan naar het voorkomen van
verschillende soorten delfstoffen. Er zijn twee verschillende inventarisaties
uitgevoerd:

1. voor het Bovenrivierengebied (Bor, lit.1)
2. voor het Benedenriviergebied (Ber, lit.3)

Het Bovenrivierengebied komt overeen met het beheersgebied van Rijkswaterstaat
Oost Nederland, het Benedenrivierengebied met dat van Rijkswaterstaat Zuid-
Holland. 
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Van het Bovenrivierengebied zijn digitale gegevens beschikbaar met betrekking tot:
- geschiktheid van keramische klei;
- diepte eerste zandvoorkomen;
- diepte grof zand (>420 um).

Daarnaast zijn voor het gedeelte van het Bovenrivierengebied in de Provincie
Gelderland nog gegevens beschikbaar over de zanddiepte (lit. 2). Het betreft hier
gegevens van de Nederrijn en de Waal. De diepte van het eerste zandvoorkomen
kan niet zonder meer gebruikt worden voor het bepalen van de potenties voor het
winnen van ophoogzand. Er zijn voor dat bestand geen eisen gesteld aan de
minimale dikte van het aan te treffen zand. Om die reden is het voor Gelderland
beter om de shapefile van “zandbanenkaart” te gebruiken. De zandbanenkaart is
een kaart van de zandvoorkomens op basis van de geomorfologisch
ontstaansgeschiedenis en gedetailleerde boringen.   

Van het Benedenrivierengebied zijn gegevens beschikbaar over de diepteligging in
m-mv van grof- en fijnzand (3). Gegevens over de aanwezigheid van keramische
klei zijn niet geïnventariseerd. Geschikte keramische klei wordt in het
Benedenriviergebied echter ook nauwelijks aangetroffen.

Literatuur
1. Bodemopbouw en bodemkwaliteit Bovenrivierengebied (Bor), Handleiding voor

gebruik van kaartmateriaal, Rijkswaterstaat-WAU, Utrecht, 2002
2. Zand in banen, zanddieptekaarten van het Gelders rivierengebied met inbegrip

van de uiterwaarden, Rijksuniversiteit Utrecht en provincie Gelderland, Arnhem,
december 2001

3. Grondonderzoek Ruimte voor Benedenrivieren (RvBe) op basis van beschikbare
gegevens, Rijkswaterstaat DWW en TNO-NITG, Delft, 2002

4. Grondonderzoek ruimte voor bovenrivieren op basis van beschikbare gegevens
grondstoffen. Dww – 2002 – 076; 2002/17 

5. Ruimte Rijntakken: inventarisatie van kleivoorkomens. Dww – 2001 – 094. 

3.2.2 Maas
Door de Provincie Limburg zijn gegevens beschikbaar gesteld over de voorkomens,
dikte en diepteligging van de volgende delfstoffen:
• industriezand;
• ophoogzand;
• grind;
• klei.

Deze gegevens betreffen de gehele Provincie Limburg. Van (industrie- en
ophoog)zand en grind is de diepte en dikte beschikbaar. Van klei alleen de aan-/of
afwezigheid.

In het kader van de Zandmaas/Grensmaas zijn door de projectorganisatie “De
Maaswerken” uitgebreide inventarisaties gedaan naar het voorkomen van
verschillende soorten delfstoffen in het Maasstroomgebied. Hierbij is de
bodemopbouw geschematiseerd in een deklaag en een ondergrond van zand en
grind. De ondergrond wordt beschouwd als delfstof. Verder is er lokaal aangegeven
of er potentieel geschikte vermarktbare klei aanwezig is.

Ongeveer na Den Bosch begint het gedeelte van de Maas waar de getijdenwerking
merkbaar is, voor dit deel van de Maas (de getijdenmaas) zijn, voor zover bekend,
geen gedetailleerde inventarisaties naar het voorkomen van delfstoffen beschikbaar.
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3.2.3 Landelijke data
Naast bovengenoemde gegevens zijn op landelijke schaal bestanden aanwezig voor
de verbreiding van industriezand, grind en klei (waaronder geologisch winbare klei).
Deze gegevens zijn, met uitzondering van grind, alleen beschikbaar in de vorm van
geogerefereerde tiffs: plaatjes waaraan coördinaten zijn verbonden. Van grind is een
GIS-bestand aanwezig. Hier wordt echter alleen op aangegeven of er al dan niet
grind in de ondergrond aanwezig is. Indien deze gegevens over de beschikbare
gegevens van de Provincie Limburg worden gelegd blijkt dat deze gedetailleerder
zijn. De landelijke data zijn grover en dus minder geschikt voor de bepaling van het
geologisch voorkomen van grind.

3.3 Opbouw ArcGIS bestanden
Per delfstof is één bestand (shapefile) gemaakt. Er is geen gecombineerd bestand
gemaakt voor alle delfstoffen samen omdat de delfstoffen gedifferentieerd in de
verticaal van de bodem kunnen voorkomen. Klei kan bijvoorbeeld bovenin de
grondkolom voorkomen en daaronder kan zand en/of grind aanwezig zijn. Middels
een overlay kunnen de mogelijkheden bestudeerd worden.

De volgende delfstoffen worden onderscheiden:
• vermarktbare klei;
• ophoogzand;
• industriezand;
• grind.

Vermarktbare klei: 
Onder vermarktbare klei wordt de hoogwaardige klei bedoelt waarmee bakstenen
kunnen worden geproduceerd of de klei die geschikt is voor dijkaanleg
(erosiebestendige klei).

Voor de weergave van het geologisch voorkomen van vermarktbare klei zijn alleen
gegevens beschikbaar van de bovenrivieren (klei_bor.shp) en het deel van de Maas
in de Provincie Limburg (klei_limb.shp). Dat er van het benedenrivierengebied geen
gegevens beschikbaar zijn komt voort uit het feit dat er in het
Benedenrivierengebied nauwelijks tot geen voor de industrie geschikte klei aanwezig
is. 

Het bestand van het bovenrivierengebied is gebaseerd op gegevens die in 2001 en
2002 zijn verzameld. Naast gegevens over de geschiktheid van klei bevat het ook
gegevens over ontgrondingen. Omdat er de afgelopen jaren veel nieuwe zijn of
worden opgestart zijn de ontgrondingsgegevens verouderd en niet meer
opgenomen. En blijft alleen de “geschiktheid” over. 

Het bestand van de Maas in de Provincie Limburg bevat informatie over de aan- en
afwezigheid van de klei. Voor het overige deel van rivierengebied is geen informatie
bekend. 

De bestanden (klei_bor.shp & klei_limb.shp) zijn samengevoegd tot het bestand
klei.shp waarbij de rivier uit de bestanden is “geknipt”, aangezien hier zeker geen
keramische klei aanwezig is. Figuur 1 geeft een impressie van het totaal bestand
“klei.shp”.
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Figuur 1. Een indruk van het totaal bestand “klei.shp” waarbij de mogelijke
aanwezigheid
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Ophoog zand: 
Onder ophoogzand wordt het relatief laagwaardige zand bedoeld dat niet geschikt is
voor gebruik als industriezand. Dit betreft dus ophoogzand (ook wel funderingszand
genoemd), maar ook draineerzand. Of dit zand (commercieel) winbaar is hangt
sterk af van de afzetmogelijkheden, zoals aanleg van infrastructurele werken of
woonwijken, in de nabijheid.

Voor het ophoogzand zijn 4 losstaande bestanden beschikbaar. Eén bestand voor het
benedenrivierengebied, twee bestanden voor het bovenrivierengebied en één
bestand voor het deel van de Maas in de Provincie Limburg. Van het deel van de
Maas in de Provincie Noord-Brabant zijn geen gegevens beschikbaar.

Het bestand van de Benedenrivieren is van oorsprong een gridbestand dat is
omgezet naar een shapefile. Het bestand geeft het voorkomen van de top van de
zandlaag weer. Het bestand is niet helemaal dekkend voor het hele
Benedenrivierengebied.

Voor het bovenrivierengebied zijn naast het voorkomen van de top van de zandlaag,
ook voor een beperkt oppervlak gegevens beschikbaar in de vorm van een
Zandbanenkaart (Zandbanenkaart.shp). Deze zandbanenkaart is van een zeer goede
kwaliteit ten aanzien van de ligging en diepte van het zandvoorkomen. Helaas is het
bestand niet gebiedsdekkend en niet te koppelen aan de overige bestanden
waardoor deze shapefile niet is samengevoegd met de andere bestanden, maar als
apart bestand is opgeleverd. 

Van het deel van de Maas in de Provincie Limburg is informatie beschikbaar over de
ligging en dikte van het ophoogzand. In het bestand is informatie over de dikte van
de deklaag opgenomen. Aan de hand hiervan is de ligging van de top van het zand
weergegeven. Het bestand bevat dus, naast de diepteligging ook data over de dikte. 

Met uitzondering van het bestand zandbanenkaart.shp, zijn de verschillende
shapefiles, van het beneden rivierengebied (topzand_ber.shp), het
bovenrivierengebied (topzand_bor.shp) en de gegevens uit Limburg
(Ophoogzand_LB.shp), die de top van het zandvoorkomen weergeven
samengevoegd in bestand ophoogzand.shp. 

Om op basis van deze afzonderlijke bestanden tot een uniforme legenda te komen is
een extra kolom “LEGEND” toegevoegd. In deze kolom zijn van het
benedenrivierengebied de waarde uit de kolom “GRIDCODE”, van het
bovenrivierengebied de gestandaardiseerde “GRIDCODE / 1000” en voor Limburg de
kolom “DIKTE_OP_1” of “DIKTE_OP_2” overgenomen in de kolom “LEGEND”. 

De kolom “LEGEND” geeft aan waar en op welke diepte de top van het ophoogzand
zich bevindt. Aan deze top zijn echter geen eisen gesteld voor wat betreft de
minimale dikte, waardoor het volume ophoogzand op basis van dit bestand niet kan
worden bepaald. Daarnaast zijn de overgangen tussen de drie afzonderlijk
bestanden zeer goed zichtbaar. Deze verschillen worden in figuur 2 inzichtelijk
gemaakt.
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Figuur 2. Een overzicht van de verschillen in het bestand “ophoogzand.shp” die zijn
ontstaan als gevolg van de verschillen in de afzonderlijke basis bestanden. Daarnaast
wordt een indruk gegeven van het bestand “zandbanenkaart.shp)

Pagina 18 van 44

Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied ten behoeve van Delfstofwinning

D_Inventarisatie Delfstofwinning:Delfstofwinning  08-12-2009  11:01  Pagina 18



Pagina 19 van 44

Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied ten behoeve van Delfstofwinning

Grof zand: 
Het industriezand, ook wel beton en metselzand genoemd bestaat, uit hoekig grof
zand (>420 um) dat voor het bedrijfsleven, in tegenstelling tot het ophoogzand,
veruit het meest interessant is als gevolg van zijn vermarktbaarheid.

Voor het grove zand zijn 3 losstaande bestanden beschikbaar. Eén bestand voor het
benedenrivierengebied (grzand_ber.shp), één bestand voor het bovenrivierengebied
(grzand_bor.shp) en één bestand voor het deel van de Maas in de Provincie Limburg
(industriezand_Lb.shp).

De bestanden van het Bovenrivierengebied en het Benedenrivierengebied bevatten
gegevens over de diepteligging van de top van het grove zand (>420 um). De
diepteligging van de top van het grove zand duikt in westelijke richting weg tot
grotere diepte. Hoewel er eisen aan de top van het grove zand zijn gesteld (bijv. een
minimale ononderbroken dikte van 1 meter) kunnen er op bepaalde plaatsen
hieronder nog stoorlagen voorkomen. Daarnaast is het bestand van de
Benedenrivieren niet helemaal dekkend voor het hele Benedenrivierengebied; een
(relatief gering) deel van de Beneden Merwede ontbreekt. 

Van het deel van de Maas in de Provincie Limburg is een bestand aanwezig met de
ligging en dikte van het industriezand. Dit is gelijkgesteld aan het grove zand zoals
bij de Boven- en Benedenrivieren. In het bestand is de dikte van de deklaag
gegeven. Aan de hand hiervan is de ligging van de top van het grove zand
weergegeven. Het bestand bevat dus, naast de diepteligging ook data over de dikte.
Van het deel van de Maas in de Provincie Noord-Brabant zijn geen gegevens
aanwezig.

Alle drie de bestanden zijn door CSO samengevoegd in het bestand grofzand.shp 
Om op basis van deze afzonderlijke bestanden tot een uniforme legenda te komen is
een extra kolom “LEGEND” toegevoegd. In deze kolom “LEGEND” zijn van het
beneden- en bovenrivierengebied de waarden uit de kolom GRIDCODE overgenomen
en voor Limburg de kolom DIKTE_IN_1. 

De kolom LEGEND geeft aan waar en op welke diepte de top van het grove zand
zich bevindt. Echter, voor het deel in Limburg is dit niet zeker. Het bestand van
Limburg is namelijk opgebouwd uit verschillende lagen met daaraan een laagdikte
gekoppeld. Zo kan bijvoorbeeld de bovenste laag bestaan uit klei of ophoogzand en
daaronder een grove zandlaag. Om toch een waarde in te kunnen vullen in de kolom
LEGEND is de onderkant van de laag bovenop het grove zand overgenomen als
zijnde de bovenkant van het grove zand voorkomen. 

Verder zijn de overgangen van de drie afzonderlijk bestanden in het samengevoegde
bestand grofzand.shp zeer goed zichtbaar. In figuur 3 worden deze overgangen
inzichtelijk gemaakt. Linksboven is het bestand van de Maas weergegeven, waarbij
in polygonen de diepte (-mv) van het grove zand is weergegeven in klassen.
Rechtsboven is een voorbeeld gegeven van het bestand van het
bovenrivierengebied, waarbij duidelijk zichtbaar is dat er een interpolatietechniek is
gebruikt om een vlakdekkend (grid)bestand te krijgen. Voor het
benedenrivierengebied is dezelfde techniek gebruikt. In kaart 3b is te zien dat op de
overgang van bovenrivieren naar benedenrivieren (Gorichem) de bestanden niet
geheel op elkaar aansluiten. 
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Figuur 3. Een indruk van het bestand “grofzand.shp” waarin de diepte van de top
van het grove zandvoorkomen is weergegeven
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Grind: 
Grote pakketten grind in de ondergrond komen vrijwel alleen voor langs de Maas in
de regio Limburg. Daarnaast worden enkele niet aaneengesloten dunnere lagen
grind langs de Waal aangetroffen. Echter, grindwinning vindt vrijwel alleen plaats
langs de Maas in de regio Limburg. Als gevolg hiervan is er maar één bestand met
gegevens over het geologische voorkomen van grind beschikbaar. Het bestand is
een shapefile (grind.shp) afkomstig van de provincie Limburg en bevat het
voorkomen en de dikte van de grindlagen in de ondergrond. Figuur 4 geeft een
impressie van dit bestand.  

Figuur 4. Een impressie van het bestand “grind.shp” waarin de dikte van de
eventueel aanwezig grindlaag is weergegeven in meters
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4 Huidige ruimtelijke claims voor ontgronding

Het nationaal beleid voor grondstoffen is vastgelegd in de Nota Ruimte en gaat uit
van marktwerking. In deze Rijksnota is onder meer opgenomen dat winning van
oppervlaktedelfstoffen van nationaal belang is. Verder geeft deze nota aan dat bij
winning van grondstoffen gebruik gemaakt moet worden van de kansen die
ontgrondingen bieden voor het realiseren van gewenste maatschappelijke functies
zoals natuurontwikkeling, recreatie, wonen aan het water en waterbeheer. Hoe hier
door de afzonderlijke provincies invulling aan wordt gegeven wordt hieronder nader
toegelicht.

4.1 Beleid t.a.v. ontgrondingen

Gelderland
Locaties voor het winnen van bouwgrondstoffen komen tot stand via marktwerking.
In het provinciale streekplan zijn geen locaties opgenomen waar ontgrondingen
mogen plaatsvinden. Het beleid van de Provincie Gelderland is beschreven in het
“Beleidsplan zand- en kleiwinning” van december 2006. De provincie stelt aan een
ontgronding bepaalde voorwaarden:

• De ontgronder moet de winning van bouwgrondstoffen koppelen met de realisatie
van gewenste functies in het gebied. Te denken valt aan de functies waterberging,
wonen, recreatie en natuurontwikkeling; 

• Projecten voor winning van bouwgrondstoffen moeten ruimtelijke meerwaarde
bieden. 

De provincie moedigt de marktpartijen aan samen met de gemeenten met plannen
te komen die passen in het provinciale landschaps- en ruimtelijk beleid. Wel ziet de
provincie het als haar rol te bewaken en te stimuleren dat kansen voor zandwinning
met maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde worden gesignaleerd en waar
mogelijk benut. 

Beoordeling initiatieven
Voor de beoordeling van nieuwe initiatieven voor zand- of kleiwinning is in maart
2006 een kwaliteitsteam ontgrondingen opgericht. Het kwaliteitsteam bespreekt
vergunningaanvragen, maar ook initiatieven in een vroeg stadium.

Limburg
De provincie Limburg heeft de ambitie dat toekomstige ontgrondingen plaatsvinden
als onderdeel van projecten met een meervoudige doelstelling (zoals veiligheid,
natuurontwikkeling, waterberging en recreatie). Daarnaast moet spaarzaam worden
omgegaan met de grondstoffen omwille van een zuinig gebruik van de natuurlijke
voorraden.

Beschermen geologische voorraden
Om ook voor toekomstige generaties het gebruik van geologische voorraden
mogelijk te maken moet bij de afweging omtrent nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
rekening gehouden worden met deze voorraden. Door de provincie Limburg is aan
twee gebieden een specifieke status toegekend: een ruimtelijke reservering voor het
gebied Heihof en de aanduiding strategisch delfstoffengebied bij Lottum. 
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Taakstellingen en afspraken enkele specifieke grondstoffen 
Bij de vergunningverlening voor de winning van beton en metselzand wordt tot en
met 2008 de met het Rijk en de overige provincies afgesproken taakstelling
gehanteerd. Deze taakstelling is al grotendeels gerealiseerd. 

In een bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de Provincie Limburg is in 1990
afgesproken dat de grindwinning in Limburg voor de landelijke voorziening
geleidelijk zal worden verminderd en uiteindelijk beëindigd. In 1997 hebben Rijk en
Provincie vervolgens vastgelegd dat de hoeveelheid nog te winnen grind in Limburg
maximaal die hoeveelheid zal zijn die de uitvoering van de deelprojecten Grensmaas
en Zandmaas/Maasroute samen zullen opleveren. In de POL-aanvulling Grensmaas
is aangegeven dat tot 2022 circa 53 miljoen ton grind zal vrijkomen. In de POL-
aanvulling Zandmaas is opgenomen dat via maatregelen in het winterbed tot 2018
4,8 miljoen ton grind zal vrijkomen. 

Uitbreiding van bestaande groeves of aanleg van nieuwe groeves met winning van
ophoogzand als enige doel wordt niet meer toegestaan. De redenen hiervoor zijn,
het al eerder genoemde streven naar maatschappelijk verantwoorde
multifunctionele projecten, het overschot aan ophoogzand in de rest van Nederland,
de mogelijke perspectieven van het invaren van ophoogzand, de beschikbaarheid
van alternatief ophoogmateriaal en de ruimtelijke kwaliteiten van Limburg en met
name van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

In de POL-aanvulling Zandmaas zijn zones voor rivierverruiming- en
natuurontwikkeling aangegeven waarbinnen bij realisering Maasklei vrijkomt. Het
streven is dat de vrijkomende kwalitatief geschikte klei ten goede komt aan de
grofkeramische industrie. De grofkeramische industrie zal hieraan moeten bijdragen
door zelf projecten te initiëren en ontgrondingsvergunningen aan te vragen.
Vanwege de specifieke kwaliteit van de kleivoorkomens in het gebied
Lateraalkanaal-west is dit gebied in de POL-aanvulling Zandmaas aangewezen als
zoekgebied voor de winning van grofkeramische klei. 

Overijssel
De provincie Overijssel heeft in 2005 haar beleid t.a.v. ontgrondingen gewijzigd.
Daartoe heeft Provinciale Staten op 22 juni 2005 “Over winnen in Overijssel,
Beleidskader Bouwgrondstoffen” vastgesteld. De provincie wil onder andere:
• ontgrondingen multifunctioneel maken: winlocaties moeten naast de functie

oppervlaktedelfstoffenwinning één of meer andere functies krijgen, die vanaf het
begin medebepalend zijn voor inrichting en beheer; 

• meer alternatieven ter vervanging oppervlaktedelfstoffen: o.a. het uitvoeren van
een verkenning naar een verbeterde afstemming van vraag en aanbod van
grondstromen: (licht verontreinigde) grond en baggerspecie; 

• de functionaliteit vergroten door het ondieper maken van ontgrondingen. Hiervoor
is een overzicht van beleid en regelgeving beschikbaar; 

• meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers: zandwinbedrijven dienen voortaan
zelf te komen met goede projectvoorstellen voor multifunctionele ontgrondingen.
Zij kunnen dit overigens het beste doen in samenwerking met anderen; 

• vergroting draagvlak in de omgeving voor multifunctionele ontgrondingen door:
bieden van passende compensatie, goede regeling inrichting en beheer residu
ontgronding en verbeteren veiligheid diepe ontgrondingen; 

• winbaar maken oppervlaktedelfstoffen: aangegeven wordt, welke
ontgrondingenprojecten binnen de bestaande “winzones oppervlaktedelfstoffen”
volgens het streekplan nog in ontwikkeling zijn; 

• verbetering doeltreffendheid en doelmatigheid van het vooroverleg door: een
door GS vast te stellen “Leidraad uitvoering multifunctionele ontgrondingen”. 
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Utrecht
Gedeputeerde staten van Utrecht hebben de "Ontgrondingenverordening provincie
Utrecht 2001" opgesteld. Deze is aangepast op 6 september 2004. In deze
verordening staan onder andere vrijstellingen van de vergunningplicht van de
Ontgrondingenwet. 

Meldingsplicht
Voor de ontgrondingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht kan wèl een
meldingsplicht (door middel van een meldingsformulier) gelden.
Meldingsplichtig (zie artikel 4. van de verordening) zijn ontgrondingen waarbij
10.000 m3 of meer materiaal vrijkomt of 2000 m3 klei of meer, als de vrijgekomen
klei geschikt is voor dijkverzwaring of de grofkeramische industrie.
Valt de ontgronding vrijstellingen of meldingen, dan moet vergunning aangevraagd
worden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

Brabant
De Provincie Brabant staat grootschalige ontgrondingen, waarbij primair het doel is
zand, grind of klei te winnen, niet toe. Functioneel ontgronden is wel toegestaan.
Een functionele ontgronding is in zijn geheel afgestemd op de functie en inrichting
en het beoogde maatschappelijke doel, zoals recreatie, natuurontwikkeling,
jachthavens of visvijvers. Het Provinciaal beleid is op dit punt fors aangescherpt om
duurzaam ruimtegebruik te waarborgen. Deze aanscherping was nodig omdat in het
verleden het accent bij een ontgronding vaak vanuit economische motieven te veel
op de zandwinning werd gelegd in plaats van op de optimale inrichting van de
functie. 

Beschermen van de geologische voorraad
De Provincie Brabant stimuleert de ontgronders om zoveel mogelijk zand vanuit de
zee te winnen. Daarnaast wordt het gebruik van secundaire grondstoffen voor de
bouw gestimuleerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan grondstoffen die
uit afvalstoffen worden gemaakt, zoals gebroken puin dat kan dienen als
funderingslaag onder een weg.

Zuid-Holland 
In het kader van de taakstelling is destijds voor de provincie Zuid–Holland
opgenomen dat er in totaal 8,5 miljoen ton beton- en metselzand tot en met 2008
zou moeten worden gewonnen. Deze taakstelling zou worden ingevuld door 6
miljoen ton uit de Noordzee en 2,5 miljoen ton uit landwinningen. Echter, het
rijksbeleid met betrekking tot de grondstoffenvoorziening is gewijzigd in de zin dat
het rijk het beleid ten aanzien van tijdige en voldoende voorziening van
bouwgrondstoffen overlaat aan de markt (marktwinning). Het gevolg is dat de
provincie Zuid–Holland geen taakstelling meer heeft. Om die reden werkt de
provincie Zuid-Holland kaderstellend en richt het zich op de daadwerkelijke
vergunningverlening. 

De provincie ziet erop toe dat de wininitiatieven die voortkomen vanuit de markt
een (neven)doel zijn van ruimtelijke ingrepen (functionele winningen). Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende projecten: 

• Uitbreiding, verdieping of aanleg van recreatieplassen, voorraadbergingen voor
water en/of nieuwe natuurplassen en vogelplassen;

• Woningbouwlocaties waar sprake is van een combinatie van bouwen aan nieuw
water;

• Ruimtelijke buffers in combinatie met natuurbouw en recreatie;
• Omputten in het kader van Ruimte voor de Rivier.
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Aan elk van deze ingrepen wordt door de Provincie een verplichting gekoppeld om
de winbaarheid van het aanwezige beton- en metselzand in technisch en
economisch opzicht te onderzoeken. Wanneer hieruit blijkt dat winning mogelijk is,
moet dit expliciet worden afgewogen, vóór de gewenste eindbestemming wordt
gerealiseerd. 

4.2 (Bron)bestanden ontgrondingen

In tabel 1 is al een overzicht gepresenteerd van alle organisaties die bestanden
hebben aangeleverd. Een aantal van deze aangeleverde (bron)bestanden worden
hier nader toegelicht.

Het aangeleverde bestand van de Provincie Noord–Brabant bevat alleen gegevens
over de ligging van historische ontgrondingen waaraan een archiefnummer is
gekoppeld. Van deze historische gegevens is geen andere informatie beschikbaar
gekomen. Later is het bestand middels een uitgevoerde digitalisatie aangevuld met
huidige en toekomstige initiatieven. Hiervan zijn wel de belangrijkste gegevens
bekend.

Het aangeleverde bestand van de Provincie Gelderland is niet geheel openbaar. Er is
afgesproken dat het bestand alleen gebruikt mag worden ten behoeve van
onderhavig project.

Het aangeleverde bestand van de Provincie Overijssel is volgens de
vergunningverlener dhr. Vliek voor 100% betrouwbaar ten aanzien van historische-
en lopende ontgrondingen binnen het rivierengebied.

De Provincie Zuid-Holland houdt geen digitaal bestand bij van de afgegeven
ontgrondingsvergunningen. Desalniettemin is er maar 1 mogelijk toekomstig
initiatief en analoog aangeleverd. Het betreft hier een mogelijke ontgronding nabij
industrieterrein Avelingen die valt onder de PKB-locaties.

Ook de Provincie Utrecht houdt geen digitaal bestand bij van de afgegeven
ontgrondingsvergunningen. De provincie heeft echter wel analoge kaarten en
informatie opgestuurd die door CSO zijn gedigitaliseerd en opgenomen in het
bestand “ontgrondingen”         

Daarnaast zijn er digitale (ArcGIS) gegevens verkregen van de projecten die vallen
onder de PKB-RvdR en de Maaswerken. 

4.3 ArcGIS bestand “ontgrondingen”

4.3.1 Opbouw bestand
Om het bestand “ontgrondingen” te vervaardigen zijn alle genoemde
(bron)bestanden uit paragraaf 4.1 samengevoegd in een zo uniform mogelijk
bestand. Dit is echter niet zo eenvoudig gebleken aangezien ieder (bron)bestand in
een ander formaat is aangeleverd. Daarom is in overleg met de opdrachtgever ook
een schaduw bestand “ontgrondingen” gecreëerd waarin de onbewerkte ruwe
aangeleverde data is gebundeld. Desalniettemin is voor het origineel opgeleverde
“ontgrondingen” bestand getracht om een zo uniform mogelijk bestand te creëren.
Er is op basis van informatiebeschikbaarheid per bronbestand en een bedachte
prioritering in het kader van belangrijkheid van informatie voor ontgrondingen,
gekozen voor de volgende indeling van de attributetabel:
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• Per ontgrondingslocatie in het ArcGIS-bestand zijn in de attributentabel waar
mogelijk de volgende gegevens aangegeven:

– ID;
– Objectnaam;
– Status;
– Datum afgifte;
– Datum verval;
– Aanvrager;
– Type delfstof;
– Hoeveelheid delfstof (m3);
– Percentage gereed;
– Projectomschrijving waarbinnen ontgronding plaatsvindt;
– Projectdoel (bv natuurontwikkeling, depot, onderhoud …);
– Eindfunctie(s) van het gebied;
– Bevoegd gezag / Bron;
– Code, nummer zoals die terug te vinden is in de bronbestanden;
– Shape_length;
– Shape_area; 
– (Overige gegevens, zoals documentnummer, betrokken beleidsmedewerker etc.

alleen aanwezig in het ruwe schaduw bestand.) 

In de kolom ID is per ontgrondingslocatie een unieke waarde toegevoegd in de
attributetabel op basis van ligging in combinatie met een uniek cijfer. 

De objectnaam is de naam of omschrijving van de ontgrondingslocatie. 

De status van een ontgronding geeft aan in welke fase een ontgronding zich
bevindt. Er kan onderscheid worden gemaakt in toekomstig, vooroverleg, aanvraag,
verlengingsverzoek vergunning, vigerend, voltooid, geweigerd, ingetrokken, melding
en uitzondering. De precieze betekenis van deze type statussen zijn: 

• Toekomstig: de status toekomstig wil zeggen dat er plannen in ontwikkeling zijn
waar delfstofwinning / ontgronding mogelijk een onderdeel zal gaan uitmaken van
het totale plan/project. De plannen zijn echter nog niet in stadium van
vooroverleg over vergunningen. In deze categorie vallen vooral
rivierverruimingsprojecten (RvdR en Zandmaas pakket II). Vanuit het
bedrijfsleven zijn geen toekomstige projecten aangeleverd;

• Vooroverleg: de status vooroverleg wil zeggen dat er in de planfase van een
bepaald initiatief al in overleg wordt getreden met de
ontgrondingsvergunningverlener om te kijken op welke manier ontgrondingen in
het te ontwikkelen project eventueel kan worden ingepast;

• Aanvraag: de status aanvraag staat voor een aanvraag van een
ontgrondingsvergunning;

• Verlengingsverzoek vergunning: voor een lopende / vigerende vergunning wordt
een verzoek ingediend voor de verlenging van deze vergunning;

• Vigerend: een lopende vergunning, waarbij ontgrondingswerkzaamheden
plaatsvinden;

• Voltooid: een afgeronde / voltooide ontgronding;
• Geweigerd: een aanvraag op een ontgrondingsvergunning die is afgewezen;
• Ingetrokken: een lopende vergunning die is ingetrokken door het bevoegd gezag;
• Melding: niet voor ieder grondverzet in het zomer- of winterbed is een

ontgrondingsvergunning noodzakelijk, bij een ontgronding waarvoor geen
vergunning nodig is, maar waar meer dan 10.000 m³ aan grond wordt verzet,
dient een melding te worden ingediend bij de bevoegdhebbende instantie;
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• Uitzondering: een project waarbij er geen ontgrondingsvergunning dient te
worden afgegeven als gevolg van een ander beleidskader. Zo heeft er in het
verleden in het kader van Deltawet Grote Rivieren veel grondverzet
plaatsgevonden, waarvoor nooit ontgrondingsvergunningen zijn afgegeven.    

Figuur 5 is een voorbeeld van een kaart waarin de status van de ontgrondingen
inzichtelijk is gemaakt.

In de kolommen datum_afgifte en datum_verval is opgenomen wanneer
respectievelijk een ontgrondingsvergunning is afgegeven of is vervallen.

In de kolom aanvrager is per ontgronding aangegeven wie de initiatiefnemer of
vergunningaanvrager is geweest.

De kolommen Delfstof en Totaal_M3 geven weer welke delfstof er is / wordt
gewonnen (Klei,industriezand, grind, ophoogzand) en in welke hoeveelheid. 

Het %_gereed geeft op een andere manier de status weer van een ontgronding en
is met name van belang voor de vigerende vergunningen. Er is door de bevoegd
hebbende vergunningverleners en handhavers een zo goed mogelijke inschatting
gemaakt van het percentage gereed van de in uitvoering zijnde ontgrondingen. 

De kolommen Project, Doel en Eindfunctie omschrijven in welk kader de ontgronding
wordt uitgevoerd. Een ontgronding kan bijvoorbeeld plaats vinden in het kader van
natuurontwikkeling. 

De kolommen Bron en Code geven aan wie het bevoegd gezag is en onder welke
code deze is terug te vinden in de bronbestanden.

De kolommen Shape_Length en Shape_Area geven aan wat de lengte en het
oppervlak is van de desbetreffende ontgronding.

In het “Ruwe ontgrondingen” bestand zijn naast de bovengenoemde gegevens alle
overige gegevens opgenomen die mee zijn gekomen met de afzonderlijke
bronbestanden. Het betreft hier bijvoorbeeld gegevens over de betrokken
vergunningverlener of projectleider. 

Verder dient opgemerkt te worden dat als gevolg van het samenvoegen van de
verschillende bestanden er een kans bestaat op mogelijke overlappingen in het
bestand “Ontgrondingen”. Deze overlappingen zijn voor zover gesignaleerd eruit
gehaald.
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Figuur 5. Een voorbeeld van een kaart waarin de status van de verschillende
ontgrondingen is weergegeven
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4.3.2 Beschrijving bestand
In totaal zijn er 1418 ontgrondingen opgenomen in het bestand. Deze afzonderlijke
ontgrondingen zijn, op basis van de Status van de ontgronding, onder te verdelen in
de volgende groepen:

Daarnaast is er per ontgronding, afhankelijk van het bronbestand, in meer of in
mindere mate informatie beschikbaar in de overige velden van de attribute tabel.
Wanneer er geen informatie bekend is, is dit aangegeven met Onbekend’  De
complete attribuuttabel behorende bij het bestand “ontgrondingen” is opgenomen in
Bijlage C.

Aangezien deze attribute tabel nogal groot en onoverzichtelijk is, zijn in
onderstaande tabellen het aantal ontgrondingen, de status en het oppervlak
opgenomen per provincie of organisatie.

Ontgrondingen totaal 

Status aantal Oppervlak (m2)
Toekomst 370 57216465
Vooroverleg 26 8274194
Aanvragen 7 1022099
Aanvragen teruggetrokken 1 79831
Verlengingsverzoek 1 3544352
Vigerend 90 52396348
Voltooid 836 115350023
Voltooid, niet afgesloten 26 8155218
Geweigerd 52 8620709
Ingetrokken 1 13698
Melding 7 50206
Uitzondering 1 28675

Totaal 1418 254751820

Provincie Brabant 

Status aantal Oppervlak (m2)
Toekomst 2 5108491
Verlengingsverzoek 1 3544352
Vigerend 4 9834340
Voltooid 118 24245552
Totaal 125 42732735

Provincie Gelderland

Status aantal Oppervlak (m2)
Aanvragen 7 1022099
Aanvragen teruggetrokken 1 79831
Vigerend 57 19096828
Voltooid 208 33116280
Voltooid niet afgesloten 26 8155218
Geweigerd 50 8490979
Melding 7 878862
Totaal 356 70011442
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Provincie Limburg

Status aantal Oppervlak (m2)
Vooroverleg 26 8274194
Vigerend 20 19117819
Voltooid 360 40363374
Geweigerd 1 43207
Ingetrokken 1 13698
Uitzondering 1 28675
Totaal 409 67840967

Provincie Utrecht

Status aantal Oppervlak (m2)
Toekomst 2 203498
Voltooid 22 2811953
Geweigerd 1 86523
Totaal 25 3101974

Provincie Overijssel

Status aantal Oppervlak (m2)
Vigerend 3 301002
Voltooid 115 9039309
Totaal 118 9340310

PKB - Ruimte voor de Rivier 

Status aantal Oppervlak (m2)
Toekomst 90 7437314
Vigerend 6 4046359
Voltooid 13 4404636
Totaal 109 15888310

Maaswerken

Status aantal Oppervlak (m2)
Toekomst 276 42634155
Totaal 276 42634155
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4.3.3 Grafische mogelijkheden
Op basis van het ArcGIS bestand “ontgrondingen” is het in ieder geval mogelijk om
onderscheid te maken in:  

• Ontgrondingen die in het verleden zijn uitgevoerd;
• Ontgrondingen waar een ontgrondingsvergunning is verleend en in uitvoering is;
• Ontgrondingen waarvoor een ontgrondingsvergunning is aangevraagd;
• Ontgrondingen waar een ontgrondingsvergunning is afgewezen;
• Ontgrondingen die zijn vrijgesteld van vergunningplicht;
• Potentiële winlocaties die verkeren in de planfase waarvoor mogelijk in de
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toekomst een ontgrondingsaanvraag voor zal worden ingediend;
• Potentiële winlocaties op basis van technische criteria (zoals dikte van het

winbare pakket, diepte van zandvoorkomen e.d.);
• Verschillende soorten delfstoffen zoals: grind, beton- en metselzand, ophoogzand

en klei; 
• Bevoegd hebbende instantie. 

In Bijlage D zijn een aantal voorbeeldkaarten opgenomen in A3 formaat zoals die
zijn te maken met behulp van het bestand “Ontgrondingen” en de bestanden met
het geologische voorkomen van respectievelijke klei, ophoogzand, grof zand en
grind. Binnen deze kaartseries is de focus gelegd op de opvallendste zaken van het
“ontgrondingen” bestand en de potenties voor de toekomst. Dit laatste wil zeggen,
dat er naar gebieden is gezocht waar geologisch gezien winbare delfstof aanwezig is
en ontgrondingstechnisch nog geen vergunning is afgegeven of toekomstig initiatief
is gepland. De volgende kaarten zijn gemaakt:

1. Kaartserie met overzicht van de status van alle ontgrondingen. De kaarten zijn
gemaakt op basis van het “ongrondingen bestand” en geven voor het
rivierengebied weer waar een ontgronding is gelegen en in welke status het
verkeert;

2. Kaartserie met alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen
van keramische klei. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden
Ontgrondingen.shp en klei.shp en geven een inzicht in onaangetaste locaties waar
mogelijk in de toekomstig kleiwinning zou kunnen plaatsvinden;

3. Kaartserie met alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen
van ophoogzand. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden
Ontgrondingen.shp en ophoogzand.shp en geven een inzicht in onaangetaste
locaties waar mogelijk in de toekomstig ophoogzandwinning zou kunnen
plaatsvinden;

4. Kaartserie met alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen
van grof zand. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden
Ontgrondingen.shp en grofzand.shp en geven een inzicht in onaangetaste locaties
waar mogelijk in de toekomstig industriezandwinning zou kunnen plaatsvinden;

5. Kaartserie met alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen
van grind. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden
Ontgrondingen.shp en grind.shp en geven een inzicht in onaangetaste locaties
waar mogelijk in de toekomstig grindwinning zou kunnen plaatsvinden.
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies
Op basis van de hoeveelheid beschikbare gegevens, in de vorm van
ontgrondingsbestanden die zijn aangeleverd door de verschillende bevoegd
hebbende organisaties, mag geconcludeerd worden dat de inventarisatie naar
historisch en vigerende ruimtelijke claims succesvol is verlopen. Naar alle
waarschijnlijkheid bevat het nieuwe bestand “ontgrondingen” 99% van alle
historische en vigerende ontgrondingen. Er kan dan ook geen gezaghebbende
organisatie worden aangewezen waar structureel ontgrondingen missen.  

Daarnaast is er veel informatie boven tafel gekomen rondom mogelijke toekomstige
ruimtelijke claims. Hierbij moet vooral gedacht worden aan projecten die worden
uitgevoerd in het kader van de PK –RvdR of de Maaswerken. 

Het verschaffen van inzicht in private initiatieven is echter moeilijker gebleken. Het
enige wat wel met zekerheid gezegd kan worden is dat de private sector druk bezig
is met de voorbereiding op een aantal nieuwe initiatieven. De ligging daarvan kan
niet op een kaart worden weergegeven. Echter, er bestaat een mogelijkheid om op
basis van de kadastrale gegevens eigendomskaartjes te maken. Op deze manier
wordt namelijk zichtbaar waar de winners strategische winlocaties hebben
opgekocht.   

Met betrekking tot het geologisch voorkomen van delfstoffen, mag geconcludeerd
worden dat een groot deel van de informatie is opgenomen in de bestanden
grind.shp, grofzand.shp, klei.shp, ophoogzand.shp en zandbanenkaart.shp. Echter
op sommige plekken mist informatie, met name in het deel van de Maas waar deze
grenst aan de noordkant van de provincie Noord-Brabant. Om deze missende
gegevens te kunnen aanvullen, wordt verwezen naar de DINO –database die in het
beheer is van TNO.     

Een ander opvallend aspect dat naar voren is gekomen tijdens de inventarisatie, is
dat de afzonderlijke gegevenseigenaren allen op een verschillende wijze hun
ontgrondingsdata/administratie beheren. 

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om in de toekomst te kiezen voor een uniforme manier voor het
beheren van de ontgrondingsdata. De voorgestelde en gebruikte legenda/attribute
tabel die is opgenomen in het bestand “ontgrondingen” kan mogelijk als
uitgangspunt dienen voor een definitieve opzet van de legenda/attribute tabel.
Mogelijk dat deze aangevuld dient te worden met het totale volume per delfstof.

Op basis van de verzamelde informatie over zowel de geologische ondergrond als de
ontgrondingen kan een eerste aanzet worden gegeven over de criteria waaraan,
vanuit het perspectief van delfstofwinning, zou moeten worden voldaan, voordat er
daadwerkelijk wordt overgegaan op planvorming. Let wel, deze eerste aanzet geeft
alleen een indicatie, voor harde uitspraken over de criteria zal nader onderzoek
noodzakelijk zijn. 

Zandwinning
Delfstofwinners proberen initiatieven te ontwikkelen op plaatsen waar vanuit de
streekplannen of omgevingsplannen ruimte is voor het ontwikkelen van een locatie.
De kaarten met het voorkomen van grind en grof zand, en vooral ook de dikte van
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de deklaag (diepte van de bovenkant van het zand/grindpakket) geven een eerste
indicatie van mogelijk interessante locaties. Locaties met een deklaag van minder
dan 5 meter dikte zijn het meest geschikt.

Gezien de grote marktbehoefte aan grind en beton- en metselzand, hebben
commerciële winningen vaak een omvang van meerdere miljoenen m3. Echter, in
uiterwaarden is het beschikbare oppervlak een beperkende factor, aanzien
commerciële zandwinning vaak een oppervlak van vele tientallen hectares beslaan.
Bij Ruimte voor de Rivier is onderzocht in hoeverre kleinschaliger zandwinning,
gecombineerd met bergen van rivierverruimingsgrond interessant is (omputten).
Daaruit kwam een minimaal winvolume van ca 750.000 m3 beton en metselzand,
maar een voorkeur voor winvolumes van > 1 miljoen m3.  Een dergelijke
omputlocatie heeft een oppervlak van 15-20 ha, afhankelijk van de dikte van de
deklaag. Gezien het geologisch voorkomen, de dikte van de deklaag en de grootte
van de uiterwaarden zijn de mogelijkheden het grootst langs de Maas, de Waal
(bovenstrooms Zaltbommel), het Pannerdensch kanaal en de bovenloop van de
IJssel. Ook elders kunnen echter interessante zandvoorkomens liggen. 

Naast technische criteria spelen er bij het realiseren van zandwinningen nog veel
andere factoren mee, zoals de beschikbaarheid van gronden, de aanwezige
infrastructuur, de ligging van bebouwing en het draagvlak in de omgeving. Voor
pakket II van de Zandmaas is door de Maaswerken een dergelijke analyse reeds
uitgevoerd.

Kleiwinning
Bij kleiwinning is de vraag vanuit de markt vrijwel constant, maar kleiner dan de
vraag naar industriezand of grind. In de basisbestanden is aangegeven in welke
gebieden potentieel interessante klei voorkomt. Een volgend criterium is de dikte en
homogeniteit van de klei. Deze informatie is op het schaalniveau van complete
riviertakken niet beschikbaar. Tot slot zijn er grote verschillen in de aard van de klei.
Voor de keramische industrie wordt een grote voorkeur gegeven aan roodbakkende
klei. Deze kleisoorten komen vooral langs de Waal en NederRijn voor. Voor dijkenklei
is vooral de plasticiteit en erosiebestendigheid van belang. Ook deze informatie is in
de huidige bestanden niet voorhanden.

Het voor kleiwinning geschikte pakket heeft meestal een maximale dikte van 2
meter. Daaronder komt voor delfstoffenwinning minder interessant ophoogzand
voor. Gezien de marktbehoefte aan klei kan ervan worden uitgegaan dat kleiwinning
in uiterwaarden een omvang heeft van circa 1 miljoen m3 op jaarbasis. Door
uitvoering van grote kleivragende projecten (zoals dijkverleggingen en –
versterkingen) kan deze behoefte in enige mate toenemen. Een eenvoudige
rekensom leert dat dit kan leiden tot een omvang van de kleiwinning in
uiterwaarden van jaarlijks 50-70 ha. 

Op basis van deze criteria en de kaartseries in bijlage D (kaartserie 2) kan worden
verwacht dat er in de toekomst mogelijk meer beslag zal worden gelegd op de
ruimte langs de IJssel. Langs de IJssel zijn namelijk nog vrij veel gebieden met
geschikte klei aanwezig en zijn in de afgelopen jaren, mede door een terughoudend
beleid, relatief weinig ontgrondingsvergunningen afgegeven. Langs de IJssel speelt
wel mee dat veel gebieden een hoge natuur- en landschapswaarde hebben, en
bovendien de kleiverwerkende industrie vrijwel verdwenen is. 
Langs de Waal en de Nederrijn liggen ook nog veel locaties met potentieel geschikte
klei. Uit de bestanden met vergunningen is af te leiden dat nieuwe kleiwinningen
vaak aansluiten op gebieden waar in het verleden al kleiwinning heeft
plaatsgevonden (uitbreidingen). 
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Vragenlijst ‘Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied t.b.v.
delfstofwinning’

Opgesteld door:  CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek, te Bunnik  05-10-2007
Contactpersonen: Peter Karssemeijer & Ad van Bokhoven
Tel. 030-6594321

In opdracht van:

Rijkswaterstaat RIZA
Afdeling WIW 
Postbus 17
8200 AA Lelystad
Telefoon: 0320 – 298752
Telefax: 0320 – 249218
Contactpersonen: dhr. M. van Buuren & B. van de Pas
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Context
In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA voeren wij een inventarisatie uit naar
delfstofwinning in het (buitendijkse gedeelte van het) rivierengebied. Deze
inventarisatie is nodig om een Ruimtelijke Rivierkundige Visie te kunnen
ontwikkelen. Deze visie zal worden gebruikt bij het verder uitwerken en uitvoeren
van het beleid voor het toelaten van ruimtelijke activiteiten in het winterbed van de
rivieren. 

Doel interview
Doormiddel van dit interview proberen we de bestaande gegevens mbt
delfstoffenwinning (vergunningen en potenties) zo compleet mogelijk te krijgen. Dit
betekent dat we graag met u de aangeleverde gegevens controleren en eventueel
aanvullen, met bijvoorbeeld gegevens over het stadium van uitvoering. Daarnaast
zal de nadruk met name liggen op initiatieven die nog niet in het stadium van een
vergunningaanvraag verkeren en de verwachtingen ten aanzien van toekomstige
ontgrondingen in het gebied. 

Vragen huidige situatie

1. In welk opzicht heeft u binnen uw organisatie te maken met ontgrondingen?
2. Wat is het beleid binnen de organisatie ten aanzien van ontgrondingen in het

rivierengebied? Wat is het beleid ten aanzien van de hoeveel die er in totaal mag
worden ontgraven? Wat is de gemiddelde geldigheidsduur van een nieuw af te
geven ontgrondingsvergunning?  

3. Zijn alle bekende ontgrondingen weergegeven op de kaart of opgenomen in het
ontgrondingenbestand?

4. Kan u aanvullende informatie leveren voor zover niet opgenomen in de Excellijst?
Dus de kolommen waar mogelijk invullen.

• Wat is de status van de ontgronding?
• Wanneer is de vergunning afgegeven en wat is de vervaldatum van de

vergunning?   
• Wie is de initiatiefnemer/aanvrager van de ontgronding?
• Wat wordt er ontgraven? (grind, beton- en metselzand, ophoogzand of klei) 
• Hoeveel mag er in totaal worden ontgraven? Wat is het percentage gereed? Of

in welk stadium van de ontgronding verkeert het project?
• Is er iets bekend over de achtergrond van de ontgronding? Of binnen welk

project/programma wordt de ontgronding uitgevoerd?
• Zijn er binnen dit project/programma nog andere (neven)doelen van de

ontgronding? (bv. Natuurontwikkeling, depot, onderhoud..).
• Wat is de eindfunctie van het gebied? 

Vragen toekomstige initiatieven

5. Zijn er initiatieven die nog niet verkeren in de staat van vergunningaanvraag? 
6. Waar zullen deze initiatieven gaan plaatsvinden? Mogelijk dat er een shapefile

aanwezig is met de maatregelen pakket 1, pakket 2 het CDA plan en het IVM.
7. Wat wordt er in de provincie Limburg ontgraven in termen van volumes en

delfstoffen? Hierbij kan naast grind, beton- en metselzand, ophoogzand en klei
ook gedacht worden aan speciale delfstoffen zoals mergel. 

8. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontgrondingen? 

Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied ten behoeve van Delfstofwinning

Pagina 38 van 44

D_Inventarisatie Delfstofwinning:Delfstofwinning  08-12-2009  11:01  Pagina 38



Bijlage B:

Verslagen interviews
Zie op de DVD in de Box.
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Bijlage C:

Attribuuttabel bestand “Ontgrondingen”
Zie op de DVD in de Box.
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Bijlage D:

Voorbeeldkaarten “Ontgrondingen” 

Kaartserie 1: overzicht van de status van alle ontgrondingen. De kaarten zijn
gemaakt op basis van het “ongrondingen bestand” en geven voor het rivierengebied
weer waar een ontgronding is gelegen en in welke status het verkeert;

Kaartserie 2:  alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen van
keramische klei. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden
Ontgrondingen.shp en klei.shp en geven een inzicht in onaangetaste locaties waar
mogelijk in de toekomstig kleiwinning zou kunnen plaatsvinden;

Kaartserie 3: alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen van
ophoogzand. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden
Ontgrondingen.shp en ophoogzand.shp en geven een inzicht in onaangetaste
locaties waar mogelijk in de toekomstig ophoogzandwinning zou kunnen
plaatsvinden;

Kaartserie 4: alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen van
grof zand. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden Ontgrondingen.shp
en grofzand.shp en geven een inzicht in onaangetaste locaties waar mogelijk in de
toekomstig industriezandwinning zou kunnen plaatsvinden;

Kaartserie 5: alle ontgrondingen in combinatie met het geologische voorkomen van
grind. De kaarten zijn gemaakt op basis van de bestanden Ontgrondingen.shp en
grind.shp en geven een inzicht in onaangetaste locaties waar mogelijk in de
toekomstig grindwinning zou kunnen plaatsvinden.

Zie op de DVD in de Box.
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