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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  

Plaats: Provincie Brabant 

 

Datum: 23 oktober 2007 

 

Aanwezig: Dennis Keeman (Provincie Brabant) 

Ad van Bokhoven (CSO) 

  

 

 

Vragen en antwoorden huidige situatie 

 

1. In welk opzicht heeft u binnen uw organisatie te maken met ontgrondingen? 

 

Dennis Keeman is de beleidsmedewerker/coördinator ontgrondingen. Hij toets of initiatieven passen binnen 

wettelijke kaders.  

 

 

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? 

 

Beleid voor ontgronden, winning en hergebruik van grondstoffen  

Productie van zand, klei en grind zijn niet langer het belangrijkste doel. De overheid wijst niet meer aan waar en 

hoeveel zand, grind en klei uit de bodem gehaald moeten worden. De vraag naar deze grondstoffen en de prijs 

zullen gaan bepalen of en waar ontgrond gaat worden.  

In december 2006 is de ’Actualisatie van het Brabantse grondstoffenbeleid’ vastgesteld. Bij het opstellen van de 

beleidsnota zijn alle belanghebbenden betrokken, zowel mensen uit de zand- en klei-winningsbranche, burgers, 

andere overheden, milieu- en natuurbeschermingorganisaties en de recyclingbranche bouw- en sloopafval.  

   

De nota zegt dat in de komende jaren de uitgangspunten van het Brabantse bouwgrondstoffenbeleid zijn:  

-          kwaliteit realiseren door functies te combineren;  

-          een maximaal hoogwaardig rendement van schaarse grondstoffen bij zandwinning;  

-          zuinig omgaan met bouwgrondstoffen;  

-          marktwerking en draagvlak;  

-          deregulering en administratieve lastenverlichting.  

 

Met andere woorden pure delfstofwinning wordt niet toegestaan. Delfstofwinning mag alleen plaatsvinden als 

nevenfunctie van andere projecten. In dit kader zijn er  natuurontwikkelingsprojecten of rivier verruimde 

projecten. Natuurontwikkelingsprojecten vallen onder de Ecologische hoofdstructuur (EHS) of de Groene 

Hoofdstructuur. Verder zijn er in het streekplan van de provincie Brabant geen gebieden aangewezen t.b.v. 

delfstofwinning. Dus als er andere initiatieven zijn die niet als natuurontwikkeling of rivierverruimend kunnen 

worden gezien zal er een wijziging van het streekplan moeten plaatsen.    

Verder mag er alleen dat deel worden ontgraven dat nodig is voor de realisatie van het hoofddoel van het project 

en is de geldigheidsduur van de vergunning, afhankelijk van de omvang tussen de 5 tot 10 jaar na afgifte geldig. 

 

Een ontgrondingvergunning is overigens niet altijd verplicht, de criteria voor vrijstelling zijn opgenomen in 

bijlage A.   

 

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

 

Het aangeleverde bestand is voor 100% betrouwbaar ten aanzien van historische ontgrondingen binnen het 

rivierengebied. Het bestand dient echter wel aangevuld te worden met de huidige aanvragen en toekomstige 

initiatieven. Een deel van deze bestanden zijn aanwezig in het PKB-bestand. Verder is het bestand vervaardigd 

in 1998.  



 

 

uitwerking interview ” inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning”  met mevr. Dijkstra en dhr. Pieters (Provincie 

Gelderland) 

 

4. Kunt u aanvullende informatie leveren voor zover niet opgenomen in het bestand?    

          

Ja, de heer Keeman levert een Excel-tabel met de huidige en toekomstige initiatieven, voor zover bekend. De 

aangeleverde gegevens zijn verder allemaal historisch en in dit kader dus minder van belang. Voor deze 

historische gegevens is het overigens niet mogelijk dat er aanvullende gegevens worden geleverd, hiervoor zal 

namelijk het archief ingedoken moeten worden. 

 

Vragen toekomstige initiatieven 

 

5. Zijn er (toekomstige) initiatieven die nog niet zijn opgenomen in het ontgrondingenbestand /verkeren in de 

fase van vergunningaanvraag?  

 

Ja, zie vraag 4 en hieronder voor de lijst met projecten: 

 

OBJECTNAAM STATUS

Overdiepse Polder Toekomstig

Noordwaard toekomstig

De Gijster verlengingsverzoek vergunning

Hemelrijkse Waard Toekomstig

Diedensche Uiterdijk Toekomstig

Keent 2e fase Toekomstig  
 

 

6. Wat gaat er mogelijk worden ontgraven? (grind, beton- en metselzand, ophoogzand of klei)  

 

veelal ophoogzand en een deel klei en of beton- en metselzand 

 

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

 

Naast de Ruimte voor de Rivier projecten of natuurontwikkelingsprojecten zullen er niet of nauwelijks nog 

initiatieven ontstaan aangezien de uiterwaarden in het Brabantse gedeelte van het rivierengebied niet delfstofrijk 

meer zijn. 
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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  
Plaats: Projectbureau de Maaswerken te Roermond 

 
Datum: 22 oktober 2007 

 
Aanwezig: Jasper van de Hoef (projectbureau de Maaswerken) 

Ad van Bokhoven (CSO) 
  

 
 

Vragen en antwoorden huidige situatie 
 

1. In welk opzicht heeft u binnen uw organisatie te maken met ontgrondingen? 

 
De heer Van de Hoef is werkzaam als specialist grondverzet binnen het projectbureau de 
Maaswerken. Hij beoordeelt ontgrondingsvergunningen, bestekken en particuliere initiatieven en kijkt 
of deze niet conflicteren met de beleidskaders, zoals het Tracé besluit of Streekplan van de 
Grensmaas. Kortom hij is de vraagbaak binnen de Maaswerken als het gaat om grondverzet.  
 
2. Wat is het beleid binnen de organisatie ten aanzien van ontgrondingen in het rivierengebied?  
 
Het projectbureau de Maaswerken maakt zelf geen beleid, maar voert alleen projecten uit. Belangrijke 
documenten met betrekking tot ontgrondingen waaraan ontgrondingen getoetst worden zijn het Tracé 
besluit voor de Zand-Maas en het Streekplan voor de Grensmaas.  
 
 

Vragen en antwoorden toekomstige initiatieven 
 
3. Zijn er initiatieven die nog niet verkeren in de staat van vergunningaanvraag?  

 
Ja, er zijn verschillende initiatieven die gepland staan voor de nabije toekomst. Deze initiatieven zijn 
onder te verdelen in de volgende groepen: 

- Maatregelen pakket 1, 3-tal maatregelen gericht op hoogwaterbescherming: Sambeek 
zomerbed verlaging km 109-120 Zandmaas. Grave zomerbed verlaging vanaf Gennep tot 
en met km 175, uitvoering +/- 2009-2015. De gegevens worden in shapefile formaat door 
de heer Van de Hoef aangeleverd; 

- Maatregelen pakket 2, 15-16 initiatieven gericht op natuurontwikkeling. Alle initiatieven 
(zowel overheid als particulier) zijn in de planfase. Gegevens hierover worden in shapefile 
formaat door de heer Van de Hoef aangeleverd; 

- Daarnaast bestaat er een studie genaamd het CDA-plan. In deze studie zijn de Pakket 2 
maatregelen opgenomen met daarbij een aantal particuliere initiatieven. Navragen bij de 
provincie Limburg. 

- Verder is er een plan opgesteld voor de verre toekomst (omstreeks 2040-2050) genaamd 
Integrale Verkenning Maas (IVM).   

 
4. Waar zullen deze initiatieven gaan plaatsvinden? 
 

De ligging van de, bij vraag 3 genoemde initiatieven, zijn opgenomen in de door de heer 

Van de Hoef te leveren shapefiles. Verder moet er goed gekeken worden in het 

streekplan POL en dan met name in de kaarten atlas van zowel de maaswerken als de 

grensmaas. Daarnaast adviseert de heer Van de Hoef om eigendomskaartjes te maken 

van alle uiterwaarden. Als je een lijst hebt met winners, kun je zeer gemakkelijk 

achterhalen waar zij zogenaamde strategische winlocaties hebben aangekocht. Op deze 

locaties proberen de winners vaak ruimtelijke plannen te ontwikkelen.  
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5. Wat gaat er mogelijk worden ontgraven? (grind, beton- en metselzand, ophoogzand of klei)  
 
De winning van delfstoffen langs de Maas kan grofweg worden onderverdeeld in:  

- in het gebied ten zuiden van Roermond wordt vooral grind gewonnen; 
- in het gebied ten noorden van Roermond wordt vooral industriezand gewonnen; 
- daarnaast zijn er over het gehele gebied wel klei winlocaties te vinden. 

  
6.Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontgrondingen?  
 
Er zal voorlopig nog veel gewonnen gaan worden. Naast de genoemde initiatieven bij vraag 3 is het 

handig om eigendomskaartjes te maken van de uiterwaarden. Als je een lijst hebt met winners, 

kun je zeer gemakkelijk achterhalen waar zij zogenaamde strategische winlocaties 

hebben aangekocht. Op deze locaties proberen de winners vaak ruimtelijke plannen te 

ontwikkelen. 
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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  

Plaats: N.V.T 

 

Datum: 7 november 2007 

 

Aanwezig: Dhr. Gerard Hutten (Provincie Utrecht) 

Ad van Bokhoven (CSO) 

  

 

 

Vragen en antwoorden huidige situatie 

 

1. In welk opzicht heeft u of uw organisatie te maken met ontgrondingen? 

 

De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van ontgrondingenvergunningen.  

In kader van de vergunningverlening worden al de belangen afgewogen.  

 

2. Wat is het beleid binnen de organisatie ten aanzien van ontgrondingen in het rivierengebied? 

 

Wij hebben geen actief beleid voor ontgrondingen in de uiterwaarden. We  beoordelen aanvragen voor 

ontgrondingen  in de uiterwaarden op de multifunctionaliteit. Zijn ze van belang voor  de delfsstoffen 

voorziening  (klei, beton- en metselzand e.d.) Is het een verbeterring van uiterwaarden gebied e.d. 

 

3. Wat is het beleid ten aanzien van de hoeveel die er in totaal mag worden ontgraven?  

 

Geen 

 

4. Wat is de gemiddelde geldigheidsduur van een nieuw af te geven ontgrondingsvergunning? 

 

5 tot 10 jaar 

 

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

zijn analoog gegevens aangeleverd, ik ga ervan uit dat dit alle gegevens zijn omtrent de ontgrondingen binnen de 

provincie Utrecht, klopt dit? 

 

Ja 

 

6. Zijn er initiatieven die nog niet verkeren in de staat van vergunningaanvraag?  

 

Ja 

 

Waar zullen deze initiatieven gaan plaatsvinden? 

 

Bosscherwaarden. 

Elsterbuitenwaard-Palmerswaard. 

Uiterwaarden onder Vianen. 

 

7. Wat gaat er mogelijk worden ontgraven? (grind, beton- en metselzand, ophoogzand of klei)  

 

Klei, ophoogzand en industriezand 

 

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

 

 

Als het bedrijfsleven met multifunctionele plannen komt, die maatschappelijk draagvlak hebben dan zijn mijn 

verwachtingen positief. 
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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  

Plaats: N.V.T 

 

Datum: 4 oktober 2007 

 
Aanwezig: Dhr. Philip Beenen (RWS Limburg) 

Ad van Bokhoven (CSO) 

  

 

 

Vragen en antwoorden huidige situatie 

 

1. In welk opzicht heeft u of uw organisatie te maken met ontgrondingen? 
 

Rijkswaterstaat is v.w.b. de natte infrastructuur beheerder van rivieren en kanalen. Voor wat betreft de 

rivier de Maas strekt zich het beheersgebied uit over de Provincie, Limburg, N-Brabant en Gelderland; 

 

2. Rijkswaterstaat heeft op een 3-tal manieren met ontgrondingen te maken:  

 

a. als belanghebbende;  

b. in het kader van de overeenstemming als bedoeld in artikel 8 lid 3 Ow, tweede volzin 

(ontgrondingen in rijksrivieren); 

c. als bevoegd gezag in kader vergunningverlening  

 

3. ontgrondingen in de rivier en kanaal zijn zeldzaam en voor zover ze al plaatsvinden hebben ze een 

ander doel: verandering/verbetering infrastructureel werk. Daarmee vrijgesteld in kader WVO. 

 

4. ontgrondingen vinden veelal plaats in Maasplassen of het droge rivierbed.  

 

5. In het droge rivierbed is Provincie bevoegd. In kader 8 lid 3 Ow geeft rws wel/niet instemming 

(beoordelign ziet toe op functioneren waterstaatswerk). RWS geeft max 10 instemmingen per jaar af; 

 

6. In de Maasplassen die in open verbinding staan met het hoofdoppervlaktewater de Maas is RWS op 

grond van de wet (8 lid 3 eerste volzin) en bevestigd in jurisprudentie (Lithse ham) bevoegd gezag 

vergunningverlening. Met de Provincie Limburg heeft hierover discussie plaatsgevonden, omdat zij 

tot de datum van de rechterlijke uitspraak bevoegd gezag waren en afspraken met de omgeving 

hebben gemaakt over beëindigingen ontgrondingen ter plaatse. Dit heeft geleid tot werkafspraken en 

een wetsvoorstel waarbij de bevoegdheid in die Maasplassen terug bij de Provincie wordt gelegd; 

 

7. het sluitstuk van de ontgrondingen in Limburg vormt de uitvoering van het Grensmaasproject. 

Hierbij wordt de stroomgeul van de Maas verbreed en de weerd verlaagd. De Provincie heeft de Ow-

vergunningen op 31-10-06 afgegeven. Het betreft een mega-ontgronding. Uivteroing heeft nog niet 

plaatsgevonden. Contactpersoon bij Provincie is Rob Creemers (043-3899999). 
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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  

Plaats: N.V.T 

 

Datum: 4 september 2007 

 
Aanwezig: Lou Vader (RWS Oost - Nederland) 

Ad van Bokhoven (CSO) 

  

 

 

Vragen en antwoorden huidige situatie 

 

1. In welk opzicht heeft u of uw organisatie te maken met ontgrondingen? 
 

In het rivierengebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland worden door Rijkswaterstaat geen 
ontgrondingen uitgevoerd. De enige werkzaamheden, die eventueel worden uitgevoerd, zijn 
onderhoudswerkzaamheden dan wel verbeteringswerkzaamheden. De hierbij vrijkomende delfstoffen 
worden weer teruggestort in het systeem. 
 

Buiten het zomerbed worden in het rivierbed wel ontgrondingen uitgevoerd, doch hiervoor worden 
vergunningen verleend door de desbetreffende provincies. 
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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  

Plaats: N.V.T 

 

Datum: 4 oktober 2007 

 
Aanwezig: Mvr. Marion Ellenbroek (RWS Dienst Utrecht) 

Ad van Bokhoven (CSO) 

  

 

 

Vragen en antwoorden huidige situatie 

 

1. In welk opzicht heeft u of uw organisatie te maken met ontgrondingen? 

 

RWS Dienst Utrecht is bevoegd gezag in het zomerbed van het rivierengebied. Echter binnen onze 

organisatie is er in het verleden maar 1 ontgrondingsvergunning bekend. Het betreft hier de 
ontgronding tpv de aansluiting Lekkanaal-Lek. Hier is een stuk uiterwaard omgetoverd in 
natuurvriendelijke oever en bevoegd gezag was Provincie Utrecht. 
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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  

Plaats: N.V.T 

 

Datum: 4 oktober 2007 

 
Aanwezig: Mvr.  Sharon ’t Zand (RWS Dienst Zuid - Holland) 

Ad van Bokhoven (CSO) 

  

 

 

Vragen en antwoorden huidige situatie 

 

1. In welk opzicht heeft u of uw organisatie te maken met ontgrondingen? 

 

RWS Dienst Zuid - Holland  is bevoegd gezag in het zomerbed van het rivierengebied. Echter binnen 

onze organisatie is er in het verleden maar 1 ontgrondingsvergunning afgegeven. Het betreft hier de 

volgende ontgronding: 

 

Bij brief van 29 augustus 2003, is door gemeente Hardinxveld-Giessendam een aanvraag ingediend 

voor een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor plaatsing van een 

kunstwerk, aan de rechteroever van de Boven Merwede  nabij   kmr 960.000 op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie C , nr. 4454.  
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Uitwerking interview “Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied tbv delfstoffenwinning” 

 

  

Plaats: N.V.T 

 

Datum: 4 oktober 2007 

 
Aanwezig: Dhr. Koster (Provincie Zuid - Holland) 

Ad van Bokhoven (CSO) 

  

 

 

Vragen en antwoorden huidige situatie 

 

1. In welk opzicht heeft u binnen uw organisatie te maken met ontgrondingen? 

 

De heer Koster is de vergunningverlener binnen de Provincie Zuid – Holland. Hij beoordeelt 

ontgrondingsvergunningen en initiatieven en kijkt of deze niet conflicteren met de gestelde 

beleidskaders.  

 

2. Wat is het beleid binnen de organisatie ten aanzien van ontgrondingen in het rivierengebied?  

 

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. Het gevolg is dat de provincies geen taakstelling meer zullen hebben voor de 

bouwgrondstoffenvoorziening. Om die reden werken wij thans meer kaderstellend en richten ons meer 

op de daadwerkelijke vergunningverlening. 

 

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

ontgrondingenbestand? 

 

Nee, hier volgt een overzicht van alle ontgrondingen binnen de provincie, maar die buiten het 

rivierengebied vallen: 

 

Valkenburgse Meer in Katwijk/Wassenaar: 

- kalkzandsteenwinning: 4,0 milj. m3 - besluit DGWM/2007/6317, dd. 20 april 2007, looptijd 

20 jaar. 

 

Munnikenplolder in Leiderdorp 

- beton- metselzand/ophoogzand: 1,5 milj. m3 - besluit DGWM/2005/10641, dd. 22 juli 2005, 

looptijd 2 jaar - aanvraag voor wijzigingsvergunning dd. 11 juni 2007; procedure is in 

behandeling. 

 

’t Joppe in Warmond 

- ophoogzand: 2,6 milj. m3 - besluit DGWM/2004/6238, dd. 15 april 2004, looptijd 6 jaar. 

 

Zevenhuizerplas in Rotterdam              

- ophoogzand: 12,5 milj. m3 -  besluit DWM/174975, dd. 6 juli 1999, looptijd 12 jaar. 

 

Delfgrond BV in Bodegraven            

- kleiwinning: besluit DWM/2002/821, dd. 22 januari 2002, looptijd 6 jaar.- aanvraag voor 

wijzigingsvergunning dd. 16 juli 2007; procedure is in behandeling.  
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Vragen en antwoorden toekomstige initiatieven 

 

3. Zijn er initiatieven die nog niet verkeren in de staat van vergunningaanvraag?  

 

Momenteel is ons in de provincie Zuid-Holland 1 initiatief bekend van nieuwe (grotere) ontgronding 

en dat betreft een planstudie in het kader van "Ruimte voor de Rivier" in Gorinchem, nabij 

bedrijventerrein Avelingen.   

 

 

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

 

Op jaarbasis verwachten wij circa 7 ontgrondingsvergunningen te verlenen waarbij het accent ligt op 

ontgrondingen ten behoeve van natuurbouwprojecten en specifieke civieltechnische werken. Vaak zijn 

deze gelegen buiten het rivierengebied. 

 
 

 

 

 


