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Stand van zaken beleid
In de vorige nieuwsbrief heb ik al gemeld dat de

langs deze weg de redactie hartelijk danken voor

wijziging van de Ontgrondingwet goed op schema

het werk gedurende de afgelopen 11 jaar.

ligt. Op 4 november 2005 is het wetsvoorstel naar
de Tweede Kamer gezonden. We verwachten nu

Jos van Dalen, DGW (070-35 18 973),

een Verslag, de schriftelijke reactie van de Kamer

e-mail: jos. van.dalen©minvenw.nl

op het wetsvoorstel.
Tijdens het algemeen overleg in maart heeft de

Objectieve weergave economisch belang

Kamer de staatssecretaris gevraagd om meer

bedrijfstak
Sectorstudie naar bouwgrondstoffenvoorziening

inzicht in de planning van de overgangslocaties
Over de Maas en Geertjesgolf. Deze projecten
zijn van groot belang voor de continuïteit van de

Provincie Limburg
Vanwege haar specifieke bodemgesteldheid is de
provincie Limburg een belangrijke leverancier van

landelijke zandwinners. Op 26 september heeft
ze de Kamer hierover per brief geïnformeerd

bouwgrondstoffen voor Nederland. Dat geldt met

(TK 2005-2006, 30 300 Xl, nr. 3). Het project

name voor de winning van grind en mioceenzand.

Over de Maas ligt goed op schema en de productie

Daarnaast beschikt Limburg ook over aanzienlijke
hoeveelheden beton-, metsel- en ophoogzand.

kan naar verwachting in 2007 starten. De planning
van het project Geertjesgolf is kritischer, maar

Van oudsher treedt de overheid in deze bedrijfstak

het is mogelijk dat de vergunningen nog in 2007

sterk regulerend op. Nu het Rijk heeft aangegeven

verleend worden. Ze kondigt ook aan dat ze het

de bouwgrondstoffenvoorziening meer aan de

project Geertjesgolf aandachtig zal volgen. Een

markt' over te willen laten, dient de Provincie

belangrijke mijlpaal is de totstandkoming van een

Limburg zich te heroriënteren op haar rol. Inzicht in

uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente

de economische betekenis van de sector is daarbij

en de landelijke winners, die de grond in bezit

noodzakelijk.

hebben. Als het project veel vertraging oploopt
en er geen zicht is op spoedige totstandkoming

Mat Vestjens is Gedeputeerde Ontgrondingen.

zal de minister van VROM beslissen welke meest

Hij legt het belang van het onderzoek uit. We

passende juridische procedure kan wordt ingezet.

zijn bezig een nieuw grondstoffenbeleid te
ontwikkelen. Om zorgvuldige beleidsbeslissingen

van 2006 anders vormgegeven. Door DGW wordt

over de grondstoffenwinning te kunnen maken,
is inzicht nodig in de structuur en het sociaal-

een specifiek communicatietraject ingezet met

economisch belang van deze bedrijfstak. Om de

internet en nieuwsspecials. Omdat er hierdoor te

economische betekenis van de ontgrondingen voor

weinig nieuws overblijft, houdt de Nieuwsbrief

onze provincie bloot te leggen, moet je de zaak

De communicatie over het beleid wordt met ingang

Bouwgrondstoffen in haar huidige vorm op te

eerst nauwkeurig onder de loep nemen. Daarom

bestaan. Rijkswaterstaat is momenteel bezig haar

hebben we ETIN Adviseurs opdracht gegeven een

eigen communicatieplan op te stellen; hierover

sectorstudie uit te voeren naar deze bedrijfstak.

meer aan het eind van deze Nieuwsbrief. Ik wil

de vergunning is een voorschrift opgenomen

Vooruitblik
In de studie staan de winners van grondstoffen,

dat de specie moet worden afgezet in Noord-

zeg maar de ontgronders, centraal" licht

en Midden Limburg. Levering aan een andere

Marcel van der Westerlaken toe. Hij voerde

locatie kan alleen na schriftelijke toestemming

als projectleider van ETIN Adviseurs de studie

van de provincie. Vergunninghouder wil een

uit. Met de vergunningverlening heeft de

deel van de klei in Bracht (Duitsland) afzetten

Provincie Limburg direct invloed op deze

en heeft beroep ingesteld tegen het betreffende

doelgroep. Inzicht in het economisch belang

vergunningsvoorschrift omdat het voorschrift

van deze groep voor Limburg is dus van groot

in strijd zou zijn met artikel 29 van het Verdrag

belang. We hebben eerst voor Limburg en

tot oprichting van de Europese Gemeenschap

de referentiegebieden Nederland, Noord-

(hierna EG).

Brabant en Gelderland een aantal economische
grootheden in beeld gebracht. Denk hierbij aan

De Afdeling constateert dat volgens de
Ontgrondingenwet een dergelijk voorschrift

de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de
productieomvang, de toegevoegde waarde en

kan worden opgenomen. In de Memorie van

de exportomvang. Daarna hebben we verder

Toelichting van de Ontgrondingenwet wordt

ingezoomd op de sector en gekeken naar de

daarbij opgemerkt dat het stellen van een dergelijk

verschillende subsegmenten, de bedrijven die

voorschrift geen strijd mag opleveren met het

hierin actief zijn en de samenwerkingsverbanden.

EG-recht. Artikel 20 EG verbiedt kwantitatieve

Met een vooruitblik hebben we vervolgens de

uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van

randvoorwaarden waar de sector in Limburg mee

gelijke werking tussen de lidstaten. Ingevolge
artikel 30 EG vormt artikel 29 EG geen beletsel

te maken krijgt, inzichtelijk gemaakt."

voor verboden of beperkingen van invoer,

belangrijkste

ontwikkelingen

en

de

uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn
Degelijk houvast

uit hoofde van bescherming van de openbare

Met duidelijke aanbevelingen zijn aan de Provincie
Limburg handvatten gegeven voor de inrichting

zedelijkheid, de openbare orde, de openbare
veiligheid, de gezondheid en het leven van

van het toekomstig beleid. Gedeputeerde Vestjens

personen, dieren of planten, het nationaal

is bijzonder tevreden met het resultaat. Vooraf

artistiek historisch en archeologisch bezit of

waren mijn verwachtingen over de bruikbaarheid

uit hoofde van bescherming van de industriële

van het onderzoek laag. Maar om eerlijk te zeggen

en commerciële eigendom. Deze verboden of

is het mij heel erg meegevallen. ETIN Adviseurs

beperkingen mogen echter geen middel tot

heeft goed werk geleverd en het economisch

willekeurige discriminatie noch een verkapte

belang van de sector objectief en helder in beeld

beperking van de handel tussen de lidstaten

gebracht. Het rapport gaan we daarom zeker

vormen.

gebruiken bij de ontwikkeling van ons nieuwe
beleid. Het biedt ons een degelijk houvast."

De Afdeling is van oordeel dat, voor zover het

Bron: ETIN nieuws, uitgave 2005-2

een voorschrift opneemt waarin de afzet van
maasklei naar een EG lidstaat afhankelijk wordt

Nadere in formatie:

beleid ziet op het tot stand brengen van een

Robert Enge/en, Provincie Limburg,

kwantitatieve uitvoerbeperking als bedoelt in

afde/ing Milieu- en Waterbe/eid (043-3897 536)

artikel 29 EG.

provinciale beleid het toestaat dat de provincie

gesteld van toestemming van de provincie, dit

De Afdeling stelt vast dat het beleid van de
provincie Limburg erop is gericht om enerzijds

Jurisprudentie

de regionale markt en de daarvan afhankelijke
werkgelegenheid te beschermen en anderzijds
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Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de

te garanderen dat specifieke klei ter beschikking

Raad van State d.d. 9 november 2005, nummer

blijft van de Limburgse keramische industrie. Dit

200502469/1

beleid betreft daarom uitsluitend de bescherming

De provincie Limburg heeft vergunning verleend

van economische belangen en deze vormt geen

voor het ontgraven van 122.000 m3 specie,

rechtvaardigingsgrond in de zin van artikel 30 EG.

waarvan 89.000 m3 bestaat uit maasklei. In

De provincie Limburg had haar beleid, dat in strijd

is met artikel 29 EG, niet ten grondslag mogen

Van de Redactie

leggen aan de vergunning. Het beroep wordt
gegrond verklaard.

Laatste Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
Zoals u hiervoor heeft lezen is dit de laatste

Nadere informatie: Con van der Werff,

Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen. Wij hebben

Provincie Gelderland (026-3599 579)

de afgelopen 11 jaar met veel plezier al het
nieuws omtrent beleid, kennis en stand van
zaken op het gebied van primaire en secundaire
bouwgrondstoffen opgenomen in de Nieuwsbrief

Recente Publicaties

Bouwgrondstoffen. Wij willen iedereen die hieraan
een bijdrage heeft geleverd hartelijk danken voor

Richtlijn Ophogen met klei uit baggerspecie.

deze inzet.

Publicatienummer DWW-2005-072,
Publicatiereeks grondstoffen 2005/07.
Kostenstudie hergebruik baggerspecie uit

Naast het eerder genoemde corn mu nicatietraject
van DGW via internet en nieuwsspecials wordt bij

Noordzeekanaal in vergelijking met zeezand.

DWW-afdeling Bodem en Grondstoffen gewerkt

Publicatienummer DWW-2005-073,

aan een communicatieplan voor hetverspreiden van

Publicatiereeks grondstoffen 2005/08.

informatie over ontwikkelingen op het gebied van
bodem en grondstoffen. De aandacht zal daarbij

Bovenstaande DWW-rapporten zijn te bestellen

blijven uitgaan naar het verspreiden van kennis en

via Marja Schomaker, (015-2518 308) of e-mail:

onderzoeksresultaten, de vertaling van beleid naar
de uitvoeringspraktijk en jurisprudentie. Informatie

m .a.schomaker-vrijsbergen©dww.rws.minvenw.nl

zal in de toekomst worden verspreid via internet
en e-mail nieuwsbrieven, en slechts incidenteel via

Flitsen

gedrukte media zoals deze nieuwsbrief.

Nieuws van de Commissie Tommel

Graag vernemen wij van u via een e-mail aan
h.a.rijnsburger©dww.rws.minvenw.nl of u prijs

De Commissie Tommel is bezig met het opstellen

blijft stellen om via e-mail of andere manieren op

van het inmiddels 4e advies. De opdracht aan de

de hoogte te blijven.

commissie loopt tot en met 2005 en dit zou dus
het laatste advies kunnen worden. De commissie

Senta Modder, V&W/DGW,

ziet echter een taak voor zichzelf weggelegd tot

Ingrid Roelse, Provincie Noord Brabant,

het einde van de overgangsperiode (2009). De

Hester Rijnsburger, V&W/DWW

opdrachtgevers V&W en IPO zullen binnenkort
beslissen over verlenging.
Op 9 december 2005 organiseert de commissie
een symposium voor beleidsmakers uit de
ontgrondingensector waarin een aantal sprekers zal
ingaan op het huidige beleid. Daarvoor zijn onder
andere de gesprekspartners van de commissie in
de afgelopen jaren uitgenodigd.
Ruud van der Klooster, die de commissie de
afgelopen jaren als (co-)secretaris terzijde heeft
gestaan, is met vervroegd pension gegaan. Joris
Broers volgt hem in die functie op.
Joris Broers, DWW (015-2518 203)
j. w. broers@dww.rws.minvenw.nl
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Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis
en stand van zaken op het gebied van
primaire en secundaire bouwgrondstoffen te
verspreiden.
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Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
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Stand van zaken beleid
Belangrijke moment voor het dossier bouwgrondstoffen dit jaar was het algemene overleg
in de Tweede Kamer van eind maart 2005 en de
toezeggingen die door de staatssecretaris zijn
gedaan. Ik zal ze even langslopen.
Allereerst de Ontgrondingenwet. De staatssecretaris heeft toegezegd dat deze nog in 2005
naar de Kamer wordt gestuurd. Inmiddels is de
gewijzigde Ontgrondingenwet behandeld door
ministerraad en is ook het advies van de Raad
van State ontvangen. Hiermee liggen we goed
op schema om het wetsvoorstel dit jaar af te
ronden. Ook is inmiddels gestart met een nader
onderzoek door de Universiteit van Groningen in
samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht
naar de mogelijkheden om de Ontgrondingenwet
geheel in te trekken. Resultaten zullen aan het
einde van dit jaar beschikbaar komen. Direct
betrokken partijen als provincies, Rijkswaterstaat
en het ontgrondend bedrijfsleven zijn nauw
betrokken bij dit onderzoek.
Het belangrijkste thema tijdens het algemeen
overleg van maart was waarschijnlijk de
voortgang bij de overgangslocaties voor de
winning van beton- en metselzand in Gelderland,
te weten Geertjesgolf en Over de Maas. Beide
projecten zijn in de Nota Ruimte opgenomen
en zijn voor de landelijke winners van beton- en
metselzand van groot belang. De staatssecretaris
heeft over Geertjesgolf een gesprek gehad met de
provincie Gelderland en de gemeente Beuningen.

Dit gesprek is constructief verlopen en heeft als
conclusie opgeleverd dat de vergunningen in
2007 verleend kunnen zijn mits er geen verdere
vertraging optreedt. Dit wordt binnenkort ook in
een brief aan de Tweede kamer gemeld door de
staatssecretarissen van V&W en VROM.
Jos van Dalen, DGW (070-3518 973),
e-mail: /05. van. dalen©minvenw. ni

Nieuwe Afdeling Bodem en Grondstoffen DWW
Op 1 september is na een reorganisatie de
nieuwe afdeling Bodem en Grondstoffen
gestart bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde
van Rijkswaterstaat. De voormalige Afdeling
Grondstoffen is samengevoegd met de
productgroep Waterbodems, waarmee een nieuwe
afdeling is gevormd die zich zal gaan focussen
op bodemregelgeving (Bouwstoffenbesluit,
Amvb grond en bagger, Actief bodem beheer,
Ontgrondingenwet), de optimalisatie rondom
grondverzet (denk aan Ruimte voor de Rivierprojecten), relevante aspecten binnen het RWSinkoopproces, waarbij sprake is van primaire- en
secundaire grondstoffen (in samenwerking
met Expertisecentrum Opdrachtgeverschap,
ECO) en het beheer van RWS-werken waarin
rest- en afvalstoffen worden of zijn toegepast
(bv. AVI-bodemas, immobilisaten, asbest). Het
Directoraat Generaal Water wordt ondersteund op
bovenstaande gebieden, maar dan meer vanuit een
beleidsmatige insteek. Tenslotte wordt het VIBO
-

programma (zie verderop) uitgevoerd namens
DGW en IPO.
De DWW gaat zich concentreren op haar taak als
backoffice van de nieuwe Rijkswaterstaat.
Kerntaken Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat (RWS) heeft de dagelijkse zorg
voor vier kerntaken: (1) Nederland beschermen
tegen overstroming, (2) zorgen voor schoon en
voldoende water voor alle gebruikers, (3) zorgen
voor vlotte en veilige doorstroming van het
verkeer over weg en water en (4) zorgdragen
voor betrouwbare en bruikbare informatie.
RWS regisseert de uitvoering van het nationale
waterbeleid. RWS zorgt verder voor het aanleggen,
beheren en onderhouden van de rijkswegen
en rij ksvaarwegen. Tevens zorgt zij ervoor dat
waterkeringen worden aangelegd en in stand
worden gehouden. Tegelijkertijd heeft RWS de
continue zorg voor voldoende en schoon zout
en zoet water voor alle gebruikers: de natuur,
de drinkwatervoorziening, de langbouw, de
visserij, scheepvaart, recreatie en industrie. Het
milieuvriendelijk beheren van de watersystemen
gebeurt in goed samenspel met collega-ministeries,
provincies en waterschappen. RWS zoekt naar
de veiligste, milieuvriendelijkste en efficiëntste
manieren om de bestaande infrastructuur optimaal
en duurzaam te benutten.
Rijkswaterstaat in de toekomst
De Organisatie en werkwijze van Rijkswaterstaat
veranderende komende jaren ingrijpend.
Rijkswaterstaat wil zich ontwikkelen tot het
meest publieksgerichte overheidsbedrijf. Het
waarom en hoe van de veranderingen ligt vast
in het ondernemingsplan Rijkswaterstaat, dat in
januari 2004 is verschenen. Het is het spoorboekje
voor de vernieuwing van Rijkswaterstaat in
de periode 2004-2008. Aanleiding voor het
vernieuwingsproces zijn maatschappelijke
ontwikkelingen die Rijkswaterstaat in de kern
van zijn functioneren raken: klimatologische
veranderingen en een dichtslibbend wegennet,
bijvoorbeeld. Bovendien stelt de burger
andere eisen aan de overheid en streeft het
kabinet Balkenende-Il naar een meer efficiënte
overheidsorganisatie: meer dienstverlenend,
goedkoper, kleiner en slagvaardiger.
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Het zijn ontwikkelingen die Rijkswaterstaat
uitdagen op een nieuwe manier te gaan
werken: Nauwer samenwerkend met provincies,
gemeenten en overige partners, bijvoorbeeld.

Bovendien gaat Rijkswaterstaat minder zelf doen
en zich naar marktpartijen ontwikkelen tot een
professioneel opdrachtgever, waarbij haar rol, en
de samenwerking of werkrelatie met zowel burgers
als marktpartijen op sommige terreinen ingrijpend
zal veranderen.
Voor de afdeling Bodem en Grondstoffen
betekenen deze ontwikkelingen dat wij ons meer
dan voorheen gaan opstellen als brede backoffice
voor de Uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat. Dit
gaan we doen op het gebied van ondersteuning
bij de toepassing van grond regelgeving en
belangbehartiging namens Rijkswaterstaat bij
relevante grondstoffen en bodem regelgeving.
Nadere in formatie:
Wim Hoogenboom, DWW (015-2518 452),
Hans Pietersen, DWW (015-25 18 385),
Roy Ringeling, DWW (015-25 18 580)

VIBO programma 2005-2007
Het VIBO-programma staat voor de Verkeer en
Waterstaat 1 P0 Bouwgrondstoffen samenwerkin
govereen komst, en is na ondertekening door de
voorzitter van het IPO, de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat en de Hoofdingenieurdirecteur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde
in 2004 van start gegaan. Het programma kent een
looptijd van 4 jaar, en concentreert zich met name
op onderzoek naar alternatieven voor (op het land
gewonnen) beton- en metselzand.
De afgelopen 1,5 jaar is gestart met de monitoring
van grondstoffen, in het bijzonder beton- en
metselzand en haar alternatieven.
Daarnaast zijn - in samenwerking met diverse
aannemers en de CUR - een viertal pilotprojecten
in voorbereiding waarbij fijn zand zal worden
toegepast ter gedeeltelijke vervanging van
traditioneel beton- en metselzand. Het voornemen
is dat CUR een praktijkboek fijn zand in beton
uitbrengt waarin op de uitvoeringstechnische
aspecten en de kosten van het gebruik van fijn
zand wordt ingegaan. Inmiddels is het 1e pilotproject met fijner zand bij de Wildtunnel onder
rijksweg A59 uitgevoerd.
Ook aan alternatieven vanuit secondaire hoek
wordt aandacht besteed, in nauwe afstemming
met Senter/Novem (VROM/EZ). Zo wordt een
bijdrage geleverd aan het reeds lopende Kringbouw onderzoek, onder auspiciën van TNO-MEP.
Het potentieel aan zandvervangers afkomstig
van de recycling van sloopafval in Nederland

is zeer aanzienlijk (> 10%) en neemt zelfs toe.
Toch blijft de toepassing in de praktijk ver achter.
Nagegaan wordt welke oorzaken hieraan ten
grondslag liggen. Door de TU-DeIft zijn diverse
stakeholders benaderd, met als voorlopige
uitkomst dat de kwaliteit van secondair zand
weliswaar voldoet aan onze (inter)nationale
normen maar dat er in de praktijk toch nog te
veel variatie in de eigenschappen blijkt te bestaan,
die verantwoordelijk zijn voor een afwachtende
houding bij marktpartijen. Gericht onderzoek naar
onder andere het waarom van deze variatie moet
recycelaars beter inzicht gaan verschaften of, en
zo ja, hoe dit valt te voorkomen. Het voornemen
is om in de loop van 2006 op basis van verworven
inzicht pilot- en demonstratieproeven uit te laten
voeren door marktpartijen.
Last but not least is door TNO-NITG nader
gekeken naar ruimtelijke aspecten (Rapport:
TNO NITG 05-035-A). In eerste instantie is
geïnventariseerd wat stakeholders verwachten
van de in de Nota Ruimte aangekondigde
Bouwgrondstoffentoets. Aan bevolen wordt onder
andere de bouwgrondstofenvoorziening te blijven
monitoren met het oog op de beoogde betere
marktwerking, en daarnaast te voorzien in een
goede voorziening van ondergrondinformatie.
Door TNO wordt aanbevolen om een
laagdrempelig en breed toegan kelijk informatiesysteem voor (alle) bouwgrondstoffen op te zetten,
met bij voorkeur de inzet van internet.
Het VIBO-programma staat open voor creatieve
initiatieven vanuit de markt, passend bij de
programmadoelstelling.
Meer informatie: Hans Pietersen,
Programmamanager VIBO, (015-2518 385),
Peter Ivens, secretaris VIBO (015-2518 274)
VIBO-Rapporten zijn verkrijgbaar bij
Rijkswaterstaat DWW, Marja Schomaker
(015-2518 308) of e-mail:
m .a.schomaker-vrijsbergen@dww.rws. m invenw. n1

Praktijkproject fijner zand in beton
Wildtunnel onder Rijksweg A59, KW3
in Nederland wordt reeds enige jaren gesproken
over het gebruik van fijner zand in beton
als alternatief voor het gebruik van grof
betonzand. Uit technisch onderzoek is gebleken
dat het gebruik van fijner zand zoals b.v. een
15/75 zand in beton op korte termijn zeker
tot de mogelijkheden behoort. De huidige

beton regelgeving werpt geen belemmeringen op
tegen het gebruik van fijner zand in beton.
Uit een eerder door VIBO (Verkeer en Waterstaat,
IPO, Bouwgrondstoffen Onderzoeksprogramma
(1 P0; Inter Provinciaal Overleg)) uitgevoerde
verkennende studie 'Hoe fijner zand in beton te
stimuleren" kwam de wens naar voren een aantal
praktijkprojecten uit te voeren, waarbij dan de
gehele bouwkolom wordt betrokken. Op deze
wijze kunnen alle betrokken partijen kennis en
ervaring opdoen rondom beton met fijner zand.
Het doel van de praktijkprojecten is meer inzicht te
verkrijgen in de mogelijke praktische knelpunten en
kostenconsequenties die bij het gebruik van fijner
zand in beton optreden.
Hiertoe is in opdracht van VIBO onder begeleiding
van DWW met projectorganisatie Poort van den
Bosch, aannemerij BAM, Van Nieuwpoort R&D,
betonmortelcentrale Den Bosch en INTRON B.V.
een eerste praktijkproject uitgevoerd. Het betreft
een speciaal aangelegd talud aan de zuidzijde
(een zogenaamde "kom") van een Wildtunnel
onder Rijksweg A59, KW3. De omvang van de
betonstort was circa 235 m3, sterkteklasse B 35.
Naast het referentie mengsels zijn vier verschillende
mengselsamenstellingen met fijner zand, tot zelfs
100 % vervanging, toegepast.
70% zand vervanging (het zandmengsel is
dan een 12/79 zand) levert zowel na correctie
met superplastificeerder als verhoging van het
cementgehalte een stabiel en goed mengsel
betonmengsel op. Beide mengsels worden door
alle betrokken partijen als goed tot uitstekend
ervaren.
Vervanging met 100% (het zandmengsel is dan
een 1/75 zand) leverde iets instabiele mengsels op
wat door de betrokken partijen als niet wenselijk is
ervaren.
Met de actuele marktconforme grondstofprijzen
komt 70% vervanging met compensatie door het
extra toevoegen van cement bij dit project uit op
een verhoging van circa € 0,95/m3 en met het
gebruik van de superplastificeerder circa € 040/
m3. Dit komt t.o.v. het referentiemengsel neer op
een verhoging van resp. 1,8 en 0,7 %. Ten aanzien
van de voorbereidings- en uitvoeringskosten wordt
een toename van de kosten ingeschat van 0,5%1,0% bij storts van vergelijkbare omvang als de
praktijkstort (235 m3). Het betreft voornamelijk
meerwerk in de afwerking van het beton. De
verwachting is dat deze extra kosten zullen dalen
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wanneer er meer ervaring is met dit soort mengsels (DWW-2005-044) is te verkrijgen bij
en wanneer de stort-omvang toeneemt.
Rijkswaterstaat DWW, Marja Schomaker
(01 5-2518 308) of e-mail:
m .a.schomaker-vrijsbergen©dww. rws. m invenw. n 1
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de samen
werkingsovereenkomst VIBO dat zich richt op
een duurzame grondstoffenvoorziening. Het
Industriezand uit de Noordzee
onderzoeksprogramma heeft als belangrijkste
Cubiq Square heeft in opdracht van de provincie
doel het bijdragen aan de ontwikkeling van
Flevoland een onderzoek uitgevoerd naar de
alternatieven voor de winning van beton- en
mogelijkheden van de winning van industriezand
metselzand in landlocaties. De resultaten van
uit de bodem van de Noordzee. Het onderzoek
deze praktijkproef zijn opgenomen in het rapport:
is gebaseerd op het onderzoek van de PIA
Toepassing fijner zand in beton; Praktijkproject:
subwerkgroep Zeezand Beton- en metselzand
Wildtunnel onder Rijksweg A59, KW3". De
uit de Noordzee?" uit 2004 en op de in 2003
resultaten van dit project samen met nog een
aantal nog uit te voeren praktijkprojecten zullen
verschenen publicatie Koppeling van beton- en
metselzandwinning met winning van suppietie- en
door Stichting CUR in een handboek Uitvoering
ophoogzand".
praktijkprojecten fijner zand in beton" worden
Op basis van dezelfde boorgegegevens en in
opgenomen.
hetzelfde studiegebied als in het rapport Betonen metselzand uit de Noordzee?", maar aan de
Nadere in formatie: Hester Rijnsburger, DWW
hand van andere randvoorwaarden, komt het
(015-2518 316)
onderzoek van Cubiq Square uit op een 45 maal
groter voorkomen van winbare reserves, hetgeen
Rapport: Toepassing fijner zand in beton;
neerkomt op het Nederlandse verbruik aan
Praktijkproject: Wildtu nnel onder Rijksweg A59,
industriezand in 115 jaar.
KW" Achtergrondrapport t.b.v. CUR-Handboek
De andere randvoorwaarden betreffen:
Uitvoering praktijkprojecten fijner zand in beton"

-

de gestelde eisen aan de win laagdiktes van
het voorkomen (minimale windikte is 5 m,
maar niet alleen de beste 5 m);
- de gestelde eisen aan het eindproduct
(eindproduct industriezand zoals dat
gemiddeld afgezet wordt en niet het zgn PIA
zand, het zand uit het bovenste segment van
de markt);
- de methode van opbrengstberekening
(opbrengstberekening zoals in de classeerinstallatie en niet volgens het computerprogramma OPBRENGST, geen beperking op
te weinig fijn zand per monster en meetellen
van eindproduct grind);
- de geostatistische werkwijze.
De kosten van de winning van industriezand uit
de meeste kansrijke gebieden op zee zijn 20%
meer dan de kosten van industriezand gewonnen
in het oosten en zuiden van het land. Meer dan
de helft van de meerkosten ontstaat door de
concurrentie met separaat gewonnen ophoogzand
In het onderzoek worden maatregelen voorgesteld
waarmee de meerkosten beperkt kunnen worden
en zelfs tot nul kunnen dalen.
Meer in formatie: Leen Bakker, Provincie Flevoland
(0320-265432)

Jurisprudentie
Uitspraken van de AbRvS d.d. 4 mei 2005 inzake
zaaknummers 200403730/1 en 200403894/1
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
heeft twee vergunningen op grond van de
Ontgrondingenwet verleend voor het winnen van
6 miljoen m3 respectievelijk 2 miljoen m3 zeezand
in de Noordzee. Deze vergunningen zijn verleend
onder toepassing van de verkorte procedure.
Tegen deze vergunningen is beroep ingesteld door
de Stichting de Noordzee te Utrecht.
In 1993 heeft de Minister van Verkeer en
Waterstaat het Regionaal Ontgrondingenplan
Noordzee (RON) vastgesteld. Tegelijkertijd is
een milieueffectrapport (MER) gemaakt. Het
RON/MER is een regionale beleidsnota waarin
gebieden zijn aangegeven waar in de planperiode tot 2000, met een doorkijk naar 2010,
oppervlaktedelfstoffen kunnen worden gewonnen
In 2004 is het RON 2 uitgebracht als opvolger
van het RON/MER. Het doel van deze nota is
duidelijkheid te geven over de vraag waar een
ontgronding niet of slechts onder het stellen van

voorwaarden kan plaatsvinden.
In het RON 2 is aangegeven dat een korte
procedure voor vergunningverlening kan worden
gevolgd bij ontgrondingen van eenvoudige
aard. Dit betreft slechts reguliere kleinschalige
ontgrondingen. Tevens staat in het RON 2 dat
in het RON/MER alle betrokken belangen zijn
bekeken en dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben gehad bedenkingen in te dienen.
De Afdeling stelt dat volgens de verleende
ontgrondingsvergunningen over een oppervlakte
van 300 tot meer dan 500 hectare respectievelijk
over ongeveer 100 hectare kan worden ontgrond.
De Afdeling is van mening dat de Staatssecretaris
zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld
dat hier sprake is van een ontgronding van
eenvoudige aard en vernietigt de vergunningen.
Verder overweegt de Afdeling het volgende.
De Staatssecretaris stelt dat het MER is gemaakt
in het kader van het besluit tot aanwijzing
van winplaatsen. De vergunningen zijn hierop
gebaseerd. Er was geen reden om het MER
aan te vullen of te concretiseren omdat er geen
veranderingen zijn opgetreden.
De Afdeling stelt dat in het RON/MER
zandgebieden zijn aangewezen voor winning
van zeezand. Het gaat om een strook met een
breedte van ca. 30 km en een lengte van ca. 300
km, zijnde ca. 900.000 hectare. De Afdeling is
van mening dat de aanwijzing in het RON/MER
niet kan worden gezien als een aanwijzing van
een winplaats in de zin van het Besluit-m.e.r.,
maar als de aanwijzingen van een zoekgebied
voor zandwinning. In dat geval is een MER niet
verplicht. Het opgestelde MER is een onverplicht,
vrijwillig opgesteld MER. Dit had kunnen
worden geactualiseerd en geconcretiseerd. In
de besluitvormingsprocedures vinden dan de
belangenafwegingen plaats.
Nadere informatie: Gon van der Werff, Provincie
Gelderland (026-3599 579)

Recente Publicaties
Verbruik van beton- en metselzand en
(gebroken) grind 2003; Stand van het
Zand IX/Lint aan het Grind VII. Publicatie
nummer DW\V-2004-1 01, Publicatiereeks
grondstoffen 2004/11 ISBN 90-369-5586-6.
Prijsopbouw en ontwikkeling beton- en
metselzand en grind: Periode 1999-2004.
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Publicatie nummer DWW-2005-017,
Publicatiereeks grondstoffen 2005/03 ISBN
90-369-5583-1.
Jaarverslag Helpdesk Bouwstoffen besluit
2004: Publicatienummer DWW-20050014,
Publicatiereeks Grondstoffen 2005/02
De duivel groef een paradijs; Boek over
afgravingen bij 't Rooth, het verhaal van een
Zuid-Limburgs dorpje aan de rand van de
afgrond. Auteur: Nanne Dorren, uitgeverij:
Lemniscaat, ISBN nummer: 90-5637-694-2
Bovenstaande DWW-rapporten zijn te bestellen
via Marja Schomaker, (01 5-2518 308) of e-mail:
m .a.schomaker-vrijsbergen@dww. rws.minvenw.nl

Flitsen
Oplevering project HEESWIJKSE KAMPEN
Op 1 juli 2005 was het zover. Na acht jaar
uitvoering en vele jaren voorbereiding werd het
ontgrondings- en herinrichtingproject Heeswijkse
Kampen te Cuijk opgeleverd. Op vrijdag 1 juli
was er een officiële ontvangst en op zaterdag 2
juli was er een uitgebreid wijkfeest met heel veel
activiteiten.

----w .---- '
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Foto's gemaakt door Falco Ebben, Heeswijk

ni

Op vrijdag 1 juli hebben de staatssecretaris Verkeer
en Waterstaat, mevrouw M. Schultz van Haegen,
en gedeputeerde mevr. A. Moons van NoordBrabant in hun toespraken zich lovend uitgelaten
over het project. Vervolgens is het project
ceremonieel geopend door de staatssecretaris
met behulp van de fantastische zandmachine.
De overdracht van het project aan de gemeente
vond plaats vanaf twee historische sleepboten.
De burgemeester van Cuijk, dhr. L. Schoots,
overhandigde een enorme gulden aan de hr.
Dan kers van de brancheorganisatie IZGP en kreeg
een symbolische spade retour.

Monitoring bouwgrondstoffen, hoe verder na
2004?
Als gevolg van de beleidswijziging zal de markt
(werking) nog sterker bepalend worden voor
onder meer de voorraadvorming en het verbruik
van de bouwgrondstoffen. Dit maakt dat voor
verschillende partijen een verandering zal komen
in de wens en/of noodzaak om bouwgrondstoffen
te monitoren. Voor een verantwoorde afbouw zal
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
tijdens de overgangsperiode blijven monitoren.
Daarnaast vindt monitoring plaats door de
bouwgrondstoffensector (brancheverenigingen),
de Provincies, Rijkswaterstaat (beide
vergunningverlenende instanties voor de
Ontgrondingenwet) en VROM.
Aan DHV is gevraagd een project uit te voeren
waarin scenario's voor monitoringsplannen na
2004 worden opgesteld en een besluitvormingstraject voorbereid en ondersteund wordt.
De resultaten zijn in onderstaand rapport
weergegeven.
Nadere informatie: Hans Pietersen,
DWW (015-2518 385)
Rapport: Monitoring bouwgrondstoffen, hoe
verder na 2004? DWW-2005-065, Publicatiereeks
Grondstoffen 2005/06, ISBN 90-369-5600-5
is te verkrijgen bij Rijkswaterstaat DWW,
Marja Schomaker (015- 2518 308) of e-mail:
m .a.schomaker-vrijsbergen@dww. rws.minvenw. nI

Congres over zand en grindwinning op zee
De European Marine Sand and Gravel Group
(EMSAGG) organiseert op 23 en24 februari 2006
een congres over zand- en grindwinning op zee.
Op dit congres zullen de volgende aspecten van
zeezandwinning aan de orde komen: markten

en materialen, exploratie, techniek, ecologische
gevolgen, monitoring en wetgeving en beleid. Het
congres vindt plaats in Londen. Een locatie bezoek
maakt onderdeel uit van het programma.

WaterWinnAward
Op 18 mei jongstleden ontving de grondmeester
van de provincie Groningen, Bert van der Moolen,
uit handen van Bert Polak, Program manager
Innovatieve projecten bij Rijkswaterstaat voor de
eerste keer de WaterWinnAward. Deze prijs is
een teken van waardering voor het werk van de
grondmeester in het stimuleren van het hergebruik
van grond en baggerspecie, in het bijzonder gericht
op wierden herstel.

Hergebruik van baggerspecie en ruimtelijke
ordening
Het slim inzetten van her te gebruiken
grondstromen vergt allereerst een (regionale)
analyse van projecten waar grondstromen bij
vrijkomen of waar ze kunnen worden ingezet.
De resultaten van een dergelijke analyse dienen
vervolgens te worden gecommuniceerd met
opdrachtgevers van werken en projecten en
met de projectleiders daarvan. Zij zullen aan
hun eigen ontwerpers en planners of die van
stedenbouwkundige bureaus opdracht geven om
in hun ontwerp en bij de uitvoering uit te gaan van
her te gebruiken grondstromen.
In de provincie Groningen wordt op dit moment
het project Ketenbeheer grond en ruimtelijke
ordening door Royal Haskoning en Bügel/Hajema
- uitgevoerd in opdracht van de provincie. Met
behulp van film, interviews en een Tipboek
hergebruik worden de resultaten van dit project
tijdens een bijeenkomst op 19 september a.s.
kenbaar gemaakt.

om een pilot overheidsgestuurde grondbank
te organiseren. Gedurende het pilotjaar dat
tot voorjaar 2006 loopt kan ervaring worden
opgedaan door deelnemende overheden met
deze vorm van gerichte stu ring van hergebruik
van grond en baggerspecie. Voor de praktische
begeleiding is medewerking verkregen van de
Grondbank Midden-Gelderland, eveneens een
overheidsgestuurde grondbank.

Registratie en monitoring
De provincie Groningen heeft in 2004 een
start gemaakt met het bepalen van het
hergebruikspercentage van grond en baggerspecie
in de eigen werken. Op grond van een speciaal
hiervoor door Syncera GeoData geschreven
softwareprogramma, is een percentage berekend
van 30%. Het zou de moeite waard zijn als er een
uitwisseling van dergelijke gegevens zou komen.

Het vervolg van Terpen van Baggerspecie
De provincie Groningen werkt samen met
het WinnTeam van Rijkswaterstaat aan een
bijeenkomst op 28 september, speciaal voor
ruimtelijke ordenaars en ontwerpers en
milieukundigen van provincies. Het doel van de
bijeenkomst is om tot een landelijk netwerk te
komen met kennis van hergebruik van grond en
baggerspecie in de ruimtelijke ordening.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Ir. Jan Dirk
van Duijvenbode van het WinnTeam (030-2857
378) en bij dr. Bert van der Moolen, grondmeester
provincie Groningen (050-3164 766)

Voor informatie over dit project kan contact
worden gezocht met de grondmeester van de
provincie Groningen, Bert van der Moolen
(050-3164 766)

Pilot provinciebrede grondbank Groningen
Vanaf het voorjaar van 2005 is de pilot provinciebrede grondbank Groningen gestart. De provincie
werd met grote regelmaat gebeld door gemeenten,
waterschappen en het bedrijfsleven om de
functie van grondmeester uit te bouwen tot een
grondbankfunctie. De provincie heeft daarop
besloten op grond van goede ervaringen elders
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Voortgangsrapportage bouwgrondstoffen aan
de Tweede Kamer
Op 8 november heeft de minister van Verkeer
en Waterstaat mede namens haar ambtgenoten
van EZ, VROM en LNV een rapportage over
de afbouw van de regierol door het rijk aan de
Kamer gestuurd. In de brief van 23 mei 2003
was namelijk aangekondigd dat V&W jaarlijks
over de voortgang zal rapporteren. De rapportage bestaat uit een brief met als bijlagen
een plan voor verbetering marktwerking" van
V&W en EZ en een rapport over de nut en
noodzaak van de Ontgrondingenwet". Tevens is
het jaarlijkse advies van de Commissie Tommel
bijgevoegd. De brief is te vinden op de internetsite van Verkeer en Waterstaat.
De essentie van de brief is dat de uitvoering
van de acties ten behoeve van het overgangsbeleid in gevorderd stadium is. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij blijft de continuïteit van
de landelijke winners van beton- en metselzand
Om deze te borgen is het nodig dat projecten
die in de pijplijn zitten ook daadwerkelijk
doorgaan. Daarom zijn de grote projecten
Geertjesgolf en Over de Maas opgenomen in
de Nota Ruimte. Overigens is gebleken dat het
betrokken bedrijfsleven op dit punt nog niet
tevreden is. VNO-NCW schrijft in een brief
aan de Tweede Kamer dat Rijk en provincies te

weinig doen. Hoewel ook de overheid bezorgd is
over de voortgang van projecten als Geertjesgolf
en Over de Maas, ben ik van mening dat er
alles aan gedaan wordt om deze projecten in
productie te krijgen. Zo organiseerde de provincie
Gelderland samen met de gemeente Beuningen
een geslaagde excursie naar de beoogde locatie
van Geertjesgolf en naar een gerealiseerde project
met veel draagvlak bij de bevolking (Marspolder).
Hieruit bleek dat ook Geertjesgolf zo kan worden
ingericht dat het na definitieve inrichting goed
in het landschap kan passen en toch voldoende
zand oplevert. Voor nieuwe projecten is het
bedrijfsleven nu zelf aan zet. Hierbij zal het Rijk
nieuwe overheidsplannen en regelgeving op het
gebied van ontgrondingen toetsen op mogelijke
marktbelemmerende elementen.
Acties die de komende tijd nog in gang worden
gezet zijn een communicatietraject over met
name de paragraaf over bouwgrondstoffen
in de Nota Ruimte en de wijziging van de
Ontgrondingenwet. Tevens zal komende maanden een nader onderzoek worden gedaan naar de
mogelijkheden de Ontgrondingenwet uiteindelijk
geheel in te trekken.
Jos van Dalen, DGW (070-3518 973),
e-mail: /.p.vdalen©dgw.minvenw.n/

Winnende ontwerpen prijsvraag
'De reinigende weg'
In december 2003 heeft het innovatieprogramma
Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat
bedrijven en kennisinstituten met een prijsvraag
uitgedaagd om de weginfrastructuur in te zetten
voor het toepassen en reinigen van baggerspecie.
Het uitschrijven van de prijsvraag leverde ruim
twintig inzendingen op waarvan vier winnaars
werden gekozen. Aan de vier consortia met een
veelbelovende inzending werd een ontwerpbeurs
beschikbaar gesteld om hun idee tot een gedetailleerd ontwerp uit te werken.
De kwaliteit van de ontwerpen was zodanig dat
Rijkswaterstaat niet een maar twee ontwerpen
heeft geselecteerd om te beproeven in de praktijk
Tijdens de Wegen naar de Toekomst manifestatie
op 14 oktober 2004 heeft Rijkswaterstaat de
beide winnaars bekend gemaakt:
'De Ri/ksweg-Sawa' van Tauw en Reef lnfra
In dit ontwerp staan de seizoenen van het jaar
centraal. In de zomer breken de organische verontreinigen af. In de winter mobiliseert strooizout
de anorganische verontreinigingen, welke vervolgens door het regenwater afgevoerd worden
naar een filter bestaande uit bermmaaisel. In het
bermmaaisel slaan de metalen neer zodat schoon
water overblijft, het bermmaaisel wordt vervolgens gestort.
'De Baggerspeciematras' van GeoDeift en
Boskalis Westminster Dredging
In dit ontwerp wordt vlak voor het aanbrengen
van de baggerspecie in een werk een aantal
additieven toegevoegd. Door deze toevoegingen
krijgt de baggerspecie kort na aanbrengen in het
werk draagvermogen. Het materiaal blijft echter
doorlatend en licht van gewicht. De verontreinigingen in de baggerspecie worden met behulp
van regenwater uitgeloogd. In een ecologische
bermzone bestaande uit een filterconstructie van
turf of veen, een zuurstofarme sloot en een moerasgebied met riet en biezen worden de verontreinigingen vervolgens afgebroken of vastgelegd
(waarna deze verwijderd kunnen worden).
Het is de bedoeling dat 'De Rijksweg Sawa' in
2005 in Noord-Holland zal worden aangelegd en
'De Baggerspeciematras' in Oost-Nederland. De
beide proefvakken zullen nauwlettend gevolgd en
beproefd worden.
2

De ruim twintig vernieuwende ideeën die
Rijkswaterstaat heeft ontvangen bij de prijsvraag
De reinigende weg zijn in het boekje 'Prijsvraag
De reinigende weg - De inzendingen' verzameld.
Het boekje geeft een eerste indruk van het
innovatieve karakter en de hoge kwaliteit van
de ingezonden ideeën. Prijsvraag De reinigende
weg - De inzendingen, publicatienummer DWW2004-070 is te verkrijgen bij Rijkswaterstaat
DWW, Marja Schomaker. Tel 01 5-2518 308 of
e-mail M.A.Schomaker-vRijsbergen©dww.rws.
minvenw.nl
Margriet Kruiderink, DWW (015-2518 224)
pilotleider De reinigende weg, Wegen naar de
Toekomst
Voor meer informatie. www.reinigendeweg.nl of
www.wegennaardetoekomst.nl

Over winnen in Overijssel
De provincie is van plan haar beleid met betrekking tot ontgrondingen te wijzigen. Daartoe heeft
Gedeputeerde Staten in juni 2004 de nota "Over
winnen in Overijssel, Ontwerp Beleidskader
Bouwgrondstoffen" vastgesteld.
Centraal in het nieuwe beleid staan multifunctionele ontgrondingen: winlocaties moeten naast
de functie oppervlaktedelfstoffenwinning één of
meer andere functies krijgen, die vanaf het begin
medebepalend zijn voor inrichting en beheer.
Ontgrondingen worden daarmee een element van
ontwikkelingsplanologie en kunnen zo bijdragen
aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.
Ter ondersteuning van bovenstaande gaat de provincie in hoofdlijnen van het volgende uit:
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 andere bedrijven en/of instanties. En in het
bijzonder partners, die iets toevoegen aan hun
eigen inbreng.
Vergroting draagvlak in de omgeving voor multifunctionele ontgrondingen door: bieden van
passende compensatie, goede regeling inrichting
en beheer van het residu van de ontgronding en
verbeteren veiligheid van diepe ontgrondingen
door o.a. het opstellen van een landelijke CURaan beveling.

Verbetering doeltreffendheid en doelmatigheid
van het vooroverleg door een door GS vast te
stellen Leidraad uitvoering multifunctionele
ontgrondingen".
Voorts hebben Gedeputeerde Staten in de nota
aangegeven, welke ontgrondingenprojecten
binnen de bestaande winzones oppervlaktedelfstoffen" volgens het streekplan nog in
ontwikkeling zijn. Voor deze projecten geldt, dat
waar mogelijk multifunctionaliteit moet worden
nagestreefd.
In het kader van de presentatie van Over
winnen in Overijssel' heeft de portefeuillehouder
ontgrondingenbeleid, Gedeputeerde Rietkerk, een
bezoek gebracht aan het project Eeserwold. Hier
ontwikkelen een zandwinner en projectontwikkelaar in overleg met de gemeente een multifunctioneel project. Het gaat om de uitbreiding van
een bestaande diepe zandwinning samen met de
ontwikkeling van een bedrijventerrein, bouw van
luxe woningen, golfbaan en natuurontwikkeling.
Volgens de gedeputeerde laat het project zien,
dat er kansen zijn voor projecten met een bijzondere uitstraling.
Op 17 september 2004 heeft de provincie een
voorlichtings- en discussie bijeenkomst gehouden
over het beleidskader. Gedeputeerde Rietkerk
benadrukte in zijn inleiding, dat er in het kader
van ontwikkelingsplanologie kansen zijn voor
multifunctionele ontgrondingen. Dat veronderstelt wel ondernemerschap, samenwerken met
partners en een goede communicatie met de
omgeving.
In de discussie komt het volgende naar voren:
Er zijn goede kansen voor herontwikkeling van
oude zandwinputten voor natuur; soms in combinatie met andere functies;
Een heffing voor corn penserende maatregelen:
gedeputeerde Rietkerk merkt op, dat de heffing
compenserende maatregelen is bedoeld om de
provincie in staat te stellen een financiële deelbijdrage aan noodzakelijke maatregelen te verlenen. Hierbij wordt gedacht aan maatregelen
buiten het terrein van ontgrondingsvergunning,
maar ook extra maatregelen daarbinnen zijn
mogelijk.
Hoe verhoudt het nieuwe provinciale beleid zich
tot dat in het aangrenzende Duitsland, waar
kennelijk makkelijker en goedkoper kan worden

ontgrond? De provincie zal hierover overleg
voeren met Duitse overheden.
Betekent het nieuwe beleid inzake multifunctionele ontgrondingen, dat de provincie geen
enkele regie meer voert en dat het bundelingsbeleid vervalt? Gedeputeerde Rietkerk geeft
aan, dat het huidige bundelingsbeleid in de
vorm van streekplan-winzones vooralsnog blijft
gehandhaafd om het aantal multifunctionele
ontgrondingen, waarbij zandwinning mede de
financiële motor zal zijn, ruimtelijk naar tijd en
plaats te beheersen en zonodig te beperken.
Ook daar dient de provincie toetsend helder in
te zijn: andersoortige ontgrondingen, die nadelig zijn voor de realisering van een gebundelde,
multifunctionele ontgronding, worden geweerd.
De nota is ook via internet in te z/en:
www. prv- overijssel. nl/be/eidsthema 's/bodem/
ontgrondingen
Inlichtingen: Sekel Bennema, Provincie Overijssel
(038-4251 567)
E-mail: SJ.Bennema@prv-overijssel.nl

Communicatie over marktwerking
bouwgrondstoffen
De beleidswijziging van de Rijksoverheid als
het gaat om de winning van bouwgrondstoften
betekent een verschuiving van directief handelen
naar het stimuleren van initiatief door de markt
en lokale overheden. Er wordt ingezet op meer
marktwerking. Dit veranderingsproces vraagt een
andere rol van veel betrokkenen. Bovendien zorgt
de veelheid aan belangen en partijen voor de
nodige complexiteit. Communicatie speelt daarmee een cruciale rol.
Momenteel voert communicatiebureau
Maatschap voor Communicatie namens DG
Water inventariserende gesprekken met betrokkenen: met winners, vertegenwoordigers van
gemeenten, provincies en ministeries, landschapsbeheerders, milieudeskundigen en andere
(ervarings)deskundigen. Via de gesprekken gaat
het bureau na in welke mate men bekend is met
de beleidswijziging van het Rijk en met name
wat de beleidswijziging betekent voor ieders rol.
Voorts wordt geïnventariseerd in hoeverre betrokkenen denken dat de winning van bouwgrondstoffen een bijdrage kan leveren aan ruimtelijke
ontwikkeling. Denk aan het realiseren van recrea91

tiegebieden, woonlocaties, natuurgebiedontwik-

beroep gegaan.

keling en waterberging.

De belangrijkste feiten van deze zaak zijn de

De informatie uit de gesprekken vormen de basis

Uit cijfers van de vergunninghouder bleek dat de

voor het ontwikkelen van een communicatie-

producties in 2002 fors is gestegen ten opzichte

volgende.

aanpak. Centraal daarin staat de vraag met wie

van de periode 1999 tot en met 2001. Limburg

DG Water en het Rijk rond de beleidswijziging

concludeerde hieruit dat de afzet van beton- en

moeten communiceren. Bovendien geeft de

metselzand was toegenomen. Uit beschikbare

communicatieaanpak aan op welke manier dat

gegevens is geen blijk gevonden van een struc-

het beste kan gebeuren. Als er bijvoorbeeld veel

tureel overschot van beton- en metselzand op

kansen zijn om met behulp van de winning van

de markt. Tevens constateert Limburg dat op het

bouwgrondstoffen andere projecten te realiseren,

ontgrondingsterrein voldoende mogelijkheden zijn

dan biedt dat mogelijkheden om in de communi-

voor opslag van beton- en metselzand.

catie dt perspectief te schetsen en zo markt en

De provincie willigt verzoeken tot ontheffing van

lokale en regionale overheid op weg te helpen.

de regiobepaling in als sprake is van een struc-

Daarnaast is communicatie op rijksniveau een

tureel overschot van beton- en metselzand. De

aandachtspunt.

Afdeling acht dit niet onredelijk, maar dan moet
bij de beoordeling een langere periode worden

In de volgende nieuwsbrief kunt u terugvinden

betrokken. Naar het oordeel van de Afdeling

welke communicatieactiviteiten een plek krijgen

kan uit de stijging van de productie van vergun-

in de communicatieaan pak.

ninghouder niet direct worden afgeleid dat het

Maatschap voor Communicatie

afnemers is verkocht. De provincie gaat dan voor-

beton- en metselzand uitsluitend aan regionale
Voor meer informatie: Wil/em Fontein,

bij aan de rol van de zogenoemde tussenhandel

DWW (015-2518 277) of Senta Modder,

bij de verkoop van beton- en metselzand buiten

DGW (070-3518 526)

de vergunde regio's waarop de regiobepaling niet

Jurisprudentie

van toepassing is. Wat dit betreft acht de Afdeling
het besluit onvoldoende gemotiveerd.
Volgens vergunninghouder is het te ontgronden

Uitspraak ABRvS d.d. 1 september 2004,

terrein na 2002 volledig in productie en zal er een

zaaknummer 200308492/1

structureel overschot aan beton- en metselzand

Zie ook uitspraak ABRvS d.d. 20-08-2003,

zijn. Zonder ontheffing van de regiobepaling moet

zaaknummer 200300417/1, Nieuwsbrief

vergunninghouder dit overschot via de tussenhan-

Bouwgrondstoffen december 2003.

del buiten de regio Noord- en Midden Limburg

In de uitspraak van 20-08-2003 betrof het een

ninghouder kennelijk de bedoeling heeft gehad

verzoek van vergunninghouder om in afwijking

de ontheffing voor een aantal jaren te verkrijgen,

afzetten. De Afdeling constateert dat vergun-

van de voorschriften beton- en metselzand buiten

ook voor na 2002. De provincie heeft het besluit

de regio's Noord- en Midden Limburg af te

alleen gebaseerd op de cijfers over 2002 in

zetten. De provincie Limburg heeft geweigerd aan

vergelijking met de jaren daarvoor en heeft geen

dit verzoek te voldoen, o.a. omdat zij van mening

rekening gehouden met de mogelijkheid dat ver-

was dat de door appellant overgelegde gege-

gunninghouder ook na 2002 een overschot kan

vens inzake productie en aanbod van beton- en

hebben. Ook in dit opzicht acht de Afdeling het

metselzand niet geheel juist waren. De Afdeling

besluit onvoldoende gemotiveerd.

concludeerde dat deze mening onvoldoende was
onderbouwd en vernietigde het besluit van de

De Afdeling vindt tevens dat de provincie voorbij is

provincie.

gegaan aan het feit dat de winning van beton- en
metselzand voor de vergunninghouder secundair
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De provincie Limburg heeft daarop bij besluit van

is aan de winning van klei. Hierdoor kan de win-

4 november 2003 de tegen het besluit gemaakte

ning van beton- en metselzand slechts marginaal

bezwaren wederom ongegrond verklaard.

worden beïnvloed. Appellante heeft aannemelijk

Hiertegen is vergunninghouder wederom in

gemaakt dat de opslagmogelijkheden op het ter-

rein slechts beperkt zijn.
De Afdeling vindt dat het besluit niet berust op een
deugdelijke motivering en vernietigt het besluit.
Nadere informatie: Con van der Werf!,
Provincie Gelderland (026-3599 579)

Recente Publicaties
Bouwen met baggerspecie, dagelijkse praktijk!
Het boek Bouwen met baggerspecie, dagelijkse
praktijk' is met recht een praktijkboek. Het
betreft het toepassen van baggerspecie, zand
uit baggerspecie en baggerspecie in gebonden
vorm in Nederlandse werken. In het boek zijn
voorbeelden van bouwwerken als weg- en
terreinophogingen, geluidswallen, zandbed in
wegen, droge en natte natuur en recreatie, afdekken van stortpiaatsen, dijken en zeeweringen,
dijkbekledingen, oevers en kaden, wegfundering
en in de utiliteitbouw opgenomen. Het boek is te
verkrijgen bij DWW (Publicatienummer DWW2004-063)

hulpmiddel zijn bij een betere afstemming van
vraag- en aanbod van met name secundaire
bouwgrondstoffen. Het VASB biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze via het internet
partijen secundaire grondstoffen aan te bieden en
voor de vragers om via zoekopdrachten partijen
te selecteren.
In 2005 zal het systeem in Noord-Brabant verder
worden geïmplanteerd en zal samen met Zeeland
ook geprobeerd worden andere provincies zoveel
als mogelijk aan te laten sluiten, gelet op de meer
dan provinciale schaal van de bouwgrondstoffenmarkt.
Voor verdere informatie: Alfons Bouman,
provincie Noord-Brabant (073-6808 140)

Nadere informatie: Tommy Bolleboom,
DWW (015-2518 213)
Rapport Gebruik van secundaire grondstoffen
bij de Rijkswaterstaat, Evaluatie 2003".
Publicatienummer DWW-2004-058
Bovenstaande rapporten zijn te bestellen via
Marja Schomaker, tel: 01 5-2518 308 of
e-mail: M.A.Schomaker-vRijsbergen©dww.rws.
minvenw. nI
BOKS versie 6.0
De nieuwe versie BOKS 6.0 (Bouwstoffenbesluit
Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem
(DWW-2004-078) is uit en is te downloaden
van internet. Zie hiervoor de internetsite van de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde:
www.minvenw.ni./rws/dww/BOKS.

Flitsen
Vraag- en aanbodsysteem bouwgrondstoffen
(VASB)
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben
in navolging van de provincie Zeeland het VASB
aangekocht. Dit systeem kan een belangrijk
5

Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en
stand van zaken op het gebied van primaire en
secundaire bouwgrondstoffen te verspreiden
Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
samen met het Directoraat Generaal Water
(DGW) en met medewerking van de
provincies.
Redactie:
Senta Modder, V&W/DGW
070-3518 526
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073-6808 501
Hester Rijnsburger V&W/DWW
01 5-2518 316
Redacti ead res:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
tav. Mw. H.A. Rijnsburger
Postbus 5044
2600 GA Delft
E-mail: h.a.rijnsburger©dww.rws.minvenw.nl
Aanvragen/adreswijzigingen: E-mail:
y,nelisse-schouten©dww. rws.minvenw.nl
Verschijning: 4 keer per jaar
Oplage: 475 exemplaren
Op internet:
http://www.minvenw.nl/rws/dww/
bouwgrondstoffen/html/menul /
1300nbgrondstoffen.htm?3 of via het menu
Actueel" op de website
http://www.bouwgrondstoffen.info
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Stand van zaken beleidsontwikkelingen
bouwgrondstoffen
Het onderzoek naar nut en noodzaak van de
Ontgrondingenwet is afgerond en het rapport
is voor advies of commentaar toegestuurd aan
diverse gremia. Ook heeft inmiddels een commissie o.l.v. Winnie Sorgdrager een advies gegeven. Dit in het kader van een rijksbrede actie
om te bezien hoe de wetgeving kan worden
verbeterd (onderdeel van Programma de Andere
Overheid van het kabinet).
Het rapport Nut & Noodzaak Ontgrondingenwet
beschrijft drie varianten voor de wijziging van
de wet. De eerste variant is intrekking van de
Ontgrondingenwet, waarna de Wet Ruimtelijke
Ordening het primaire kader wordt voor de
beslissing over ontgrondingen op het land. Voor
ontgrondingen in de Rijkswateren zou de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken het kader kunnen
vormen. De tweede variant is versterking van
de Ontgrondingenwet, waarbij andere vergunningstelsels buiten toepassing worden verklaard.
Een derde variant is een snelle beperkte wijziging
van de Ontgrondingenwet, gericht op het
stroomlijnen van de procedures en schrappen
van passages die niet meer nodig zijn nu het Rijk
geen regierol meer heeft. Het Overlegorgaan
Oppervlaktedeifstoffen heeft zich inmiddels
uitgesproken voor het doorvoeren van de derde
variant. Op termijn wordt dan bekeken of gekozen kan worden voor één van de eerste twee
varianten. Dit hangt ondermeer samen met de

Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Postbus 5044. 2600 GA DELFT
Tel. 015- 2518 33364

totstandkoming van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening. Het zal nog enkele jaren duren voordat
deze van kracht is.
De komende maand zal V&W een besluit nemen
over de te kiezen variant.
Het plan "Meer marktwerking bij winlocaties voor
bouwgrondstoffen" is door het Overlegorgaan
Oppervlaktedelfstoffen becommentarieerd.
Hoewel er op een aantal punten op- en aanmerkingen waren, is de hoofdlijn niet gewijzigd. Het
plan richt zich op het oplossen van knelpunten
die er zijn bij de realisatie van nieuwe win locaties
voor bouwgrondstoffen. Het plan geeft aan wat
het Rijk zelf doet om deze knelpunten aan te
pakken en wat het verwacht van andere actoren.
Er worden vijf knelpunten beschreven. Ten eerste
is er het probleem van de continuiteit voor de
landelijke beton- en metselzandwinners. Spoedige
realisatie van de Gelderse projecten Geertjesgolf
en Over de Maas moet dit knelpunt oplossen. Een
tweede knelpunt is het imago van ontgrondingen;
hier zal met name de sector aan moeten werken.
Een derde knelpunt dat wordt beschreven is dat
enkele provincies vasthouden aan eisen die de
marktwerking belemmeren. Om dit knelpunt op
te lossen is het van belang dat het rijksbeleid zoals
verwoord in de Nota Ruimte goed wordt doorvertaald. Als vierde knelpunt worden de regelgeving
en procedures genoemd. Het Rijk werkt aan het
stroomlijnen van veel van de betrokken regels
(vooral Ontgrondingenwet).

Tot slot gaat het plan in op de Europese Richtlijn
Werken. Bepaalde inrichtingswerkzaamheden
zoals het aanleggen van recreatieve voorzieningen worden gezien als publiek werk en
moeten daarom worden aanbesteed conform
deze richtlijn. Ze kunnen niet zonder meer aan
de ontgronder worden opgedragen. Het is van
belang dat de richtlijn goed wordt gehanteerd bij
de vergunningverlening, waarbij zo min mogelijk
belemmeringen voor marktwerking worden geïntroduceerd.
Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van
een communicatietraject voor bouwgrondstoffen. Deze zal in een samenspel met de diverse
betrokkenen tot stand komen en is erop gericht
het beleid over bouwgrondstoffen, neergelegd in
de Nota Ruimte, helder te communiceren. Ook
wordt nader ingegaan op de rol en activiteiten
van V&W gedurende de afbouwperiode. In de
volgende nieuwsbrief zal ik hier dieper op ingaan.
Bij de behandeling van de Nota Ruimte in de
Tweede Kamer gaf de passage over bouwgrondstoffen tot dusver nauwelijks aanleiding tot op- of
aanmerkingen.
In oktober zal de jaarlijkse voortgangsrapportage
over de afbouwacties naar de Tweede Kamer
gestuurd worden.
Jos van Dalen, DGW (070-3518 973), e-mail.
/.p. vdalen@dgw.minvenw.nl
Bouwstoffenbesluit in beweging
Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) wordt de komende
jaren ingrijpend gewijzigd. Volgens de planning
moet op 1 januari 2007 het nieuwe Bsb in werking zijn. Door de Stuurgroep Bodem is op 24 juni
de notitie vastgesteld waarin de contouren van
het nieuwe Bsb worden beschreven.

2

Die contouren zijn grofweg:
De doelstelling is bescherming van het milieu.
Mogelijkheden voor het hergebruik komen aan
de orde bij de normstelling.
Uitgangspunt is een productgerichte aanpak.
Dat wil zeggen dat een bouwstof die voldoet,
geschikt is voor alle mogelijke toepassingen.
Het heeft ook tot gevolg dat de aandacht verschuift van het toepassen naar het op de markt
brengen van bouwstoffen.
Vooralsnog worden alleen de steenachtige
bouwstoffen geregeld zoals in het huidige
Bsb. Wel wordt rekening gehouden met toe-

komstige uitbreiding met andere bouwstoffen
om aan te kunnen sluiten op de Europese
Bouwproductenrichtlijn.
De doelstelling om de administratieve lasten
te verlagen moet vooral worden bereikt door
de bewijslast te vereenvoudigen. Hiertoe zal
worden aangesloten op de niveaus van bewijsmiddelen die reeds zijn vastgesteld in het kader
van de Europese Bouwproductenrichtlijn.
Het voorstel is om bouwstoffen die niet voldoen bij toetsing volgens de standaard-wijze,
via het regime van een vergunning toepasbaar
te maken. Dit kan gaan gelden voor de huidige
categorie 2-bouwstoffen en de bijzondere
categorie AVI-bodemas, maar het biedt ook
de kans om bij overschrijding van de eisen een
toetsing op maat uit te voeren.
Onderzocht wordt wat de nieuwe kwaliteitseisen moeten worden. Hierbij zal een risicobeoordeling een grote rol spelen.
Bij de verdere uitwerking worden het bedrijfsleven
en andere overheden betrokken.
Door de Stuurgroep Bodem is op 24 juni ook
gekozen voor variant 3 die vanuit het project
Grond en bagger is voorgesteld. Dit houdt in dat
âlle grond uit het Bsb wordt gehaald en in een
nieuwe regelgeving wordt ondergebracht die
zowel ruimte biedt voor actief bodembeheer als
toepassing in werken. Bij de uitwerking van het
actief bodembeheer geldt de Beleidsbrief Bodem
als leidraad, zodat de beoordeling sterk gebiedsgericht en functiegericht zal zijn en het bevoegd
gezag de lokale bodemkwaliteitseisen vaststelt.
Bij de toepassing in werken is het uitgangspunt
dat wel landelijke kwaliteitseisen gelden, zodat
de afzetmogelijkheden van grond in werken niet
afhankelijk is van lokale omstandigheden. De
nieuwe regeling moet tegelijk met het nieuwe Bsb
in werking treden. Onlangs is een projectgroep,
bestaande uit overheden en bedrijfsleven, gestart
met het beschrijven van de contouren.
Voor de periode totdat de nieuwe regelingen in
werking zijn, is sinds 1 maart 2004 de Tijdelijke
vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie
van kracht en worden binnenkort de Tijdelijke vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 en de
Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit
2004 gepubliceerd. Belangrijkste punten zijn de
aanpassing van een aantal samenstellings- en
immissiewaarden en vrijstelling van de informatieplicht voor specifieke gevallen.
De beide voornoemde tijdelijke regelingen en

de (tijdelijke) Vrijstellingsregeling samenstel-

gen via abouman@brabant.nl. Deze quick scan

lings- en immissiewaarden uit 1999 gelden alleen

gaat met name in de op de knelpunten en de

voor toepassingen op of in de bodem en niet in

actuele stand van zaken met betrekking tot het

oppervlaktewater. Het opheffen van deze zeer

hergebruik in Noord-Brabant. Van de meest rele-

ongewenste situatie is juridisch alleen mogelijk

vante secundaire grondstoffen is een datasheet

door het Bsb zelf aan te passen. Daarom wordt

opgesteld. Vanuit de provincie Gelderland wordt

momenteel gewerkt aan een tussentijdse wijzi-

aangegeven dat binnenkort een Gelders Integraal

ging van het Bsb en vooruitlopend daarop een

grondstoffen plan 2004-2010 zal verschijnen.

gedoogbeleid.
Conclusies
Meer informatie:

Na afloop van de drie presentaties werden de

Project Bouwstoffenbesluit:
Martin Keve 015-2518 290

volgende voorstellen gedaan:

Project Grond en bagger:

over stimuleren van het hergebruik zal aansluiting

Voor het uitwisselen van kennis en informatie

Ariea Vermeulen 015-2518 202

worden gezocht bij bestaande overlegstructuren

Helpdesk Bouwstoffenbesluit (dinsdag en

en geen apart overleg over het stimuleren van

donderdag): 015-2518 205

hergebruik in het leven worden geroepen.
Een interprovinciaal standpunt ten behoeve van

Bijeenkomst Stimuleren hergebruik grond en

het IPO over hergebruik van grond en baggerspe-

bagger

cie op te stellen.
Spreektijd te vragen bij het Vakberaad

Introductie
Op initiatief van Ad Vos van de provincie

Ontgrondingen en het deskundigenberaad van

Zeeland en Bert van der Moolen van de provincie

Waterbodems en Bagger.
Onderzoeksvragen vanuit de provincies over het

Groningen zijn op 17 juni jongstleden een aantal
provinciale vertegenwoordigers bij elkaar gekomen
om te praten over het stimuleren van het herge-

hergebruik van grond en bagger zullen zoveel

bruik van grond en baggerspecie. De volgende

onder andere de Regieraad van het VIBO bena-

provincies waren aanwezig: Utrecht, Friesland,

derd voor mogelijke financiële ondersteuning.

mogelijk worden verzameld en wordt daarvoor

Gelderland, Brabant, Zeeland, Groningen. Enkele
andere provincies hebben aangegeven de 17e juni
jammer genoeg verhinderd te zijn, maar willen

Voor informatie kunt u contact opnemen met
de hiervoor genoemde contactpersonen via hun

verder wel geïnformeerd worden over en betrok-

email adres.

ken worden bij het verdere vervolg.
Bert van der Moolen, Provincie Groningen
Inhoud

(050— 3164 967)

Ad Vos hield een presentatie over het stimuleren
van hergebruik in Zeeland. Schriftelijke informa-

Bijeenkomst Extern Platform Ketenbeheer Grond

tie over het Informatiepunt Grondstromen, de
Nieuwsbrief Zeeuws Platform Bodembeheer en

in Groningen op 18juni 2004
Gedeputeerde Musschenga heet de 62 aanwezi-

een illustratie welke organisaties betrokken zijn bij

gen van zeer uiteenlopende organisaties namens

het in kaart brengen van het grondstromenver-

het provinciebestuur van harte welkom. Het is

keer is bij Ad Vos te verkrijgen (aj.vos@zeeland.

al weer de derde bijeenkomst van het externe

nI). Bert van der Moolen hield daarna een presen-

platform, waarbij overheden en marktpartijen

tatie over de nota Van Last naar Lust en de taken

bijeen komen om het hergebruik van secundaire

van de grond meester. Hij schetste vervolgens

bouwgrondstoffen te bevorderen. Het thema van

aan de hand van een concreet project - het

de derde bijeenkomst is het beheer van grond-

aanvullen van wierden met baggerspecie - een

stromen: wat is er beschikbaar (hoeveelheid, kwa-

beeld van de kansen en mogelijkheden hiervoor.

liteit) en wie heeft het nodig, wanneer en waar?

Geïnteresseerden kunnen een kopie van zijn bij-

Allerlei scenario's en constructies hieromtrent zijn

drage verkrijgen via

te bedenken, met elk voor- en nadelen. Eén van

B.vander. moolen@provinciegroningen.nl.

de mogelijkheden is bijvoorbeeld het oprichten

Daarna kwam Alfons Bouman van de provincie

van een provinciebrede grondbank, zoals bijvoor-

Noord-Brabant met een toelichting op het

beeld in Midden-Gelderland is gebeurd, waar de

Basisdocument secundaire bouwgrondstoffen

grondbank Midden-Gelderland opgericht is vanuit

provincie Noord-Brabant. Dit is bij hem te verkrij-

de behoefte van 22 gemeenten.
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In de provincie Groningen heeft reeds in 2003 een

een fase waarin realisatie wordt gestimuleerd.

inventarisatie naar de grondstromencyclus en de

Na enkele kritische vragen en een discussie, o.a.

tijdelijke opslag van grond plaatsgevonden. Het

met betrekking tot (Europese) regelgeving en

lastige hierbij blijkt echter telkens de afstemming

reacties burgers, wordt de presentatie afgesloten

tussen vraag en aanbod van de verschillende

met de stelling dat Groningen de ideale plek is

partijen te zijn. Een provinciebrede grondbank

voor het opzetten van een proefwierde.

zou hiervoor eventueel uitkomst kunnen bieden.
De vraag die hiermee aan de deelnemers en dan

Voor verdere in formatie (inclusief het aanmelden

vooral de deelnemers vanuit de gemeenten werd

voor een proefwierde) kunt u terecht bij de

gesteld was: herkent u zich in dit probleem en

grondmeester van de provincie Groningen, Bert

wat vindt u van de voorgestelde oplossing om

van der Moolen (tel: 050-3164 967 of via de

tot een provinciebrede grondbank te komen? En

mail: B. vander. moolen©provinciegronin gen. nl)

wie wil meedenken over de opzet van een grondbank? De reacties waren aanvankelijk voorzichtig.
Eén reactie was bijvoorbeeld, dat er in geval van

Jurisprudentie

de Gelderland vaak van forse projecten met zand
wordt gesproken. Groningen kent waarschijnlijk

Streekplan Zuid-HoIland West", uitspraak

minder projecten die bovendien van een kleinere

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

schaal zijn. Daarnaast komt er veel klei vrij en ook

State d.d. 21juli 2004, nummer 200301816/1.

dat is een verschil met Midden-Gelderland.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 19

Een alternatief op de provinciebrede grondbank

februari 2003 het streekplan Zuid-Holland West"

is, om een logistiek softwaresysteem in te

vastgesteld. Een van de concrete beleidsbeslis-

zetten, maar de vraag is dan wie moet dat gaan

singen die in het streekplan zijn opgenomen is de
uitbreiding van de zandwinning in de Ommedijkse

trekken en betalen. Vanuit de marktpartijen
komt de reactie dat de bereidheid zeker aanwezig is en dat er zelfs al (op beperkte schaal) aan
hergebruik wordt gedaan, maar dat de overheid

Polder. Hiertegen is beroep ingesteld.
De AbRvS heeft in haar uitspraak van 14 februari

(lees: de provincie) het initiatief moet nemen.

2000 de beroepen van appellanten tegen de
eerdere versie van de concrete beleidsbeslissing

Enkele gemeenten geven aan betrokken te

in het streekplan gegrond verklaard, met name

willen worden maar geven de aanjaagrol ook
aan de provincie.

omdat de aantasting van individuele belangen
niet bij het besluit betrokken was. Het ging hier

Eind augustus wordt verder over de haalbaarheid

o.a. om de aanwezige bedrijfsgronden. P5 hadden

van een provinciebrede grondbank gesproken.

zich een concreet beeld moeten vormen van de
mogelijkheden om de gevolgen van het verlies

Daarnaast stond nog een ander punt op de

aan gronden te beperken, bijv. door grondcom-

agenda: de aanleg van nieuwe wierden of terpen.

pensatie of bedrijfsverplaatsing.

Dhr. Ir. Dirk Jan van Duijven bode van de afdeling
Waterbouw van Rijkswaterstaat te Utrecht gaf

voerd naar de aanwezige natuurwaarden en de

project: Water als INNovatiebron - Terpen van

archeologische waarden. Tevens is bed rijfseco-

Bagger. In dit innovatieve project worden de

nomisch onderzoek verricht naar de gevolgen

mogelijkheden onderzocht om van baggerspecie

van de uitbreiding van de zandwinning voor de

nieuwe terpen te ontwikkelen. Deze terpen

bedrijfsvoering.

kunnen dan uitkomst bieden in geval van water-

* De Afdeling overweegt dat het ecologisch

overlast, dus als vluchtplaats. Daarnaast kunnen
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PS heeft vervolgens nadere onderzoeken uitge-

een presentatie over het zogenaamde WIN N-

onderzoek voldoende basis is om het bestreden

de terpen functioneren als recreatie- en/of

besluit te kunnen nemen.

natuurgebied of benut worden voor bewoning,
m.a.w. duurzame veiligheid. Daarnaast is het

Een ontheffing op grond van de Flora- en
Faunawet komt in principe aan de orde in

gebruik van baggerspecie gezien het grote en

de procedure op grond van de Flora- en

groeiende aanbod zeer gewenst. Bovendien past
dit goed in het kader van duurzaam bouwen.

Faunawet. Wel moet het volgens de Afdeling
bij het nemen van de concrete beleidsbeslissing

Binnen het project worden 3 fasen doorlopen:

voldoende duidelijk zijn dat er maatregelen

een soort inventarisatiefase (belevingsonderzoek,

getroffen kunnen worden, zodat de Flora- en

juridisch kader, technische haalbaarheid, marktbe-

Faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van de

nadering), een pilotfase (pilot groene terp") en

concrete beleidsbeslissing in de weg staat. Uit

*

*

*

het uitgevoerde onderzoek blijkt dat dit het
geval is.
Een strook van de zuidelijke oeverzone van het
Valkenburgse Meer zal, voorafgaande aan de
ontgrondingswerkzaamheden, worden ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling ter
compensatie van de natuurwaarden die verloren gaan. Appellanten stellen dat de concrete
inrichting en het tijdstip waarop dat gebeurt
nog niet vaststaat. De Afdeling is van mening
dat de concrete inrichting dan wel het gebruik
in detail aan de orde komt in de procedure
omtrent de ontgrondingsvergunning.
In het archeologisch onderzoek is de aanbeveling gedaan in twee van de drie archeologisch
waardevolle gebieden archeologische begeleiding te laten plaatsvinden ten tijde van de
ontgrondingswerkzaamheden. Hieruit is af te
leiden dat de ontgrondingswerkzaamheden
niet per definitie nadelige gevolgen zullen
hebben. Ter zitting is toegezegd dat in de ontgrondingsvergunning zodanige voorschriften
worden opgenomen dat de archeologische
waarden behouden blijven.
Uit het bed rijfseconomisch onderzoek blijkt
dat de voorkeur uitgaat naar aankoop van vervangend land, dat voor de bedrijfsvoering van
appellante op langere termijn meer zekerheid
biedt. Verwacht wordt dat binnen een straal
van 5 kilometer van de bedrijfsgebouwen in de
loop van de tijd wel grond zal kunnen worden
aangekocht. De Afdeling is van mening dat
verweerders zich niet een concreet beeld
hebben gevormd van de mogelijkheden om
de gevolgen van het verlies aan grond te
beperken. Verweerders hebben geen inzicht
gegeven in de vraag in hoeverre grondcompensatie binnen een straal van 5 kilometer
binnen afzienbare tijd eventueel mogelijk zal
zijn en, indien dit niet het geval zal zijn, in hoeverre appellante op andere wijze zou kunnen
worden gecompenseerd. Niet gebleken is dat
er zicht is op een redelijke mogelijkheid waarover overeenstemming kan worden bereikt.
Overleg tussen verweerders en appellanten
hebben niet tot concrete voorstellen geleid.
Ook is niet gebleken dat verweerders de door
appellante aangedragen mogelijkheden, anders
dan financiële compensatie, hebben bezien.

De Afdeling vernietigt het bestreden besluit voorzover het de daarin als concrete beleidsbeslissing
aangemerkte uitbreiding van de zandwinning
betreft omdat verweerders bij het voorbereiden
van het bestreden besluit op dit punt niet de

nodige kennis omtrent de relevante feiten en
de af te wegen belangen hebben vergaard. Het
besluit is in strijd met artikel 3:2 van de Algemene
wet bestuursrecht.
Nadere informatie: Gon van der Werff, Provincie
Gelderland (026-3 599 579)

Recente Publicaties
- Monitoring Ophoogzand, Productie en gebruik
2001 -2002; Vraag en aanbod 2003-2010.
Publicatienummer DWW-2004-054
DWW- rapport is te bestellen via Marja
Schomaker, tel: 01 5-2518 308 of e-mail:
M.A.Schomaker-vRijsbergen©dww. rws.minvenw. nI
Jolt Vos van de Economie faculteit van de R.U.
Groningen, stagiair bij Provincie Groningen, heeft
zijn afstudeerrapport Hergebruik van grond en
bagger in Groningen: een kosten-baten indicatie", afgerond. In dit onderzoek, uitgevoerd in
opdracht van het Interne Platform Keten beheer
Grond van de provincie Groningen, wordt aan
de hand van drie verschillende projecten gekeken welke kosten en baten zoal relevant zijn bij
hergebruik van grond en bagger. Het rapport is
te downloaden van de website van de provincie
Groningen. (www.provinciegroningen.nl)
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Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en
stand van zaken op het gebied van primaire en
secundaire bouwgrondstoffen te verspreiden.
Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwku nde van de Rijkswaterstaat,
samen met het Directoraat Generaal Water
(DGW) en met medewerking van de provincies.
Redactie:
Senta Modder, V&W/DGW
070-3518 526
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073-6808 501
Hester Rijnsburger V&W/DWW
015-2518 316
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Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
t.a.v. Mw. H.A. Rijnsburger
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Aanvragen/adreswijzigingen:
E-mail: y.nelisse-schouten ci dww.rws.minvenw.nl
Verschijning : 4 keer per jaar
Oplage: 475 exemplaren
Op internet:
http://www.minvenw.ni/rws/dww/
bouwgrondstoffen/htm 1/men ul /
1300nbgrondstoffen.htm?3 of via het menu
Actueel" op de website http://www.
bouwgrondstoffen .info

Dienst Weg- en Watebouwkunde
ci

lii

II

ît

FLJ

4,

1

Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
In samenwerking tussen V&W en de provincies
Jaargang: 10

Uitgave: juni 2004

Nummer: 2

In dit nummer
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Bouwgrondstoffenplan Flevoland, NoordHolland en Zuid-Holland vastgesteld

Stand van zaken beleidsontwikkelingen
bouwgrondstoffen
In het afgelopen kwartaal is de Nota Ruimte verschenen, waarin onder andere het rijksbeleid op
het gebied van bouwgrondstoffen is uiteengezet
U vindt de integrale tekst over dit onderwerp
elders in deze nieuwsbrief.
In maart 2004 is het advies Marktwerking
voor winlocaties" van het Overlegorgaan
Oppervlaktedelfstoffen (OOD) ontvangen.
Dit vormt een belangrijke basis voor het inmiddels
samengestelde concept van een plan voor marktwerking, dat in juni in het OOD wordt behandeld.
Gaandeweg is steeds duidelijker geworden dat
voor een goede marktwerking vooral goed overgangsbeleid nodig is. Het overgangsbeleid houdt
in dat het Rijk bevordert dat enkele projecten
voor de winning van beton- en metselzand die in
voorbereiding zijn op korte termijn aanbaggerbaar
worden gemaakt. V&W maakt zich daarom sterk
voor het realiseren van de projecten Geertjesgolf
en Over de Maas. Mede daarom zijn deze projecten specifiek genoemd in de Nota Ruimte. Dit
beperkt het risico dat de continuiteit van de sector
in gevaar komt.
In het kader van het onderzoek naar nut en noodzaak van de Ontgrondingenwet heeft met diverse
partijen overleg plaatsgevonden. Het onderzoek is
goeddeels afgerond en er zal binnenkort een advies
worden uitcehracht aan de staatssecretaris.

Overige rubrieken
Jurisprudentie
Recente publicaties
Flitsen
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(bibliotheek en documentatie)
Dienst Wegen Wterhouwkuflde
POstt us 5044, 2600 GA DanTel. 075- 251e 363'6

Op 14 mei 2004 heeft de laatste bijeenkomst
plaatsgevonden van de projectgroep PIA (Project
Implementatie Alternatieven beton- en metselzand). Het werk onder PIA heeft veel kennis en
inzicht opgeleverd over de alternatieven. Een en
ander heeft geresulteerd in een eindrapport. In de
zomer volgt een bijeenkomst van de stuurgroep
waarna dit project kan worden afgesloten. Als
de stuurgroep het eindrapport accordeert, zal dit
breed worden verspreid.
Jos van Dalen, DGW (070-3518 973),
e-mail: /.p.vdalen©dgw.minvenw.nl
PKB Nota Ruimte vastgesteld
Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota
Ruimte vastgesteld en naar de Tweede Kamer
gezonden. De status is kabinetsstandpunt
(deel 3') van de planologische kernbeslissing
(PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid. De passage
over bouwgrondstoffen in de Nota Ruimte
komt in de plaats van het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen. Over deze passage heeft
breed overleg plaatsgevonden met betrokken
organisaties. De tekst over bouwgrondstoffen
luidt als volgt:
Inleiding en doelen
Voor de bouw van wegen en woningen is er in
Nederland jaarlijks behoefte aan circa 150 miljoen
ton (primaire en secundaire) bouwgrondstoffen.
Zuinig en hoogwaardig gebruik is een eerste

uitgangspunt. Ook is een maximale inzet nodig
van alternatieve materialen (secundaire bouwgrondstoffen of vernieuwbare bouwgrondstoffen
zoals hout) De rijksoverheid en andere overheden
vervullen hierbij een voorbeeldfunctie. Ondanks
deze beleidsinzet blijft er behoefte aan een aanzienlijk en continu aanbod van oppervlaktedelfstoffen, die gepaard gaat met een ruimtevraag.
Winning in Nederland beperkt de afwenteling
van de ruimtelijke problemen op buurlanden en
de afwenteling op andere milieuthema's, zoals de
transporthinder en extra energiegebruik die optreden bij aanvoer over grote afstanden. Voorheen
werd de ruimtevraag gestuurd via het structuurschema oppervlaktedeifstoffen. Deze regierol
bij het afstemmen van vraag en aanbod zal
worden afgebouwd als aangekondigd in de brief
28-600X11 nr. 114 aan de Tweede Kamer d.d.
23-5-2003 van de staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat. De winning van bouwgrondstoffen wordt aan de markt overgelaten. Het kabinet
zal indien nodig en mogelijk maatregelen nemen
om onnodige marktbelemmeringen in beleid en
regelgeving weg te nemen. Dit geschiedt in een
plan over de randvoorwaarden voor een optimaal
functionerende markt, op te stellen door V&W en
EZ, in overleg met de relevante partijen.
Zoals aangegeven in deze brief zal deel

3 van het Tweede Structuurschema
Oppervlaktedeifstoffen niet meer worden
uitgebracht. Voor de overgangsperiode worden
de taakstellingen voor beton— en metselzand,
zoals die ook vermeld werden in deel 1 van
het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen voor de periode 1999-2008 uitgevoerd. Voor een goede overgang naar meer
marktwerking is het noodzakelijk dat reeds in
voorbereiding zijnde projecten voor de winning
van beton- en metselzand zo spoedig mogelijk
in uitvoering worden gebracht. In dit verband is
met name van belang dat de Gelderse projecten
Geertjesgolf' en Over de Maas' in de geplande
omvang en onder de met het rijk afgesproken
voorwaarden doorgang vinden.
Doelstelling
Doel van het beleid ten aanzien van bouwgrondstoffenvoorziening is de winning van deze stoffen
in Nederland te stimuleren op een maatschappelijk aanvaardbare wijze.
Specifieke beleidskeuzen
Winning van oppervlaktedeifstoffen is van nationaal belang.

Het is belangrijk dat de maatschappelijk aanvaardbare mogelijkheden voor winning van
oppervlaktedelfstoffen daadwerkelijk worden
benut. Van het ontgrondend bedrijfsleven wordt
verwacht dat het zich richt op de ontwikkeling
van kwalitatief goede en maatschappelijk verantwoorde projecten in nauwe samenwerking met
de betrokken partijen. Het kabinet is van mening
dat winning van bouwgrondstoffen op land en
in de rijkswateren waar mogelijk multifunctioneel moet zijn. Dit betekent dat bij winning
gebruik gemaakt moet worden van de kansen
die ontgrondingen bieden voor het realiseren
van andere gewenste maatschappelijke functies,
zoals natuurontwikkeling, recreatie, wonen aan
het water, waterbeheer, aanleg vaargeulen. Zo
kunnen projecten gerealiseerd worden die de
ruimtelijke kwaliteit verhogen en Nederland van
grondstoffen voorzien.
Winning van ophoogzand in de Noordzee is van
nationaal belang. Diepe winning van beton— en
metselzand en van ophoogzand is in beginsel
toegestaan. Winning van bouwgrondstoffen
kan in beginsel plaats vinden zeewaarts van de
doorgaande NAR -20 meter lijn. Landwaarts
van deze lijn mag geen winning plaats vinden.
Uitzondering daarop vormen in beginsel winning
uit vaargeulen, het aanleggen van overslagputten, winning waarbij het verwijderen van
oppervlaktedeifstoffen uit de winlocatie bijdraagt
aan de kustverdediging en het in oorspronkelijke
staat brengen van de zeebodem van voormalige
stortgebieden. In het Iisselmeergebied en de
uiterwaarden van de rivieren is diepe winning ten
behoeve van de beton— en metselzandvoorziening
in beginsel toegestaan voor zover mogelijk binnen
de beperkingen van VHR en EHS. In de uiterwaarden heeft koppeling met andere riviergerichte
projecten (rivierverruiming en natuurontwikkeling)
de voorkeur.
Nadere voorwaarden voor winning van bouwgrondstoffen in de Noordzee worden opgenomen
in het Tweede Regionaal Ontgrondingenplan
Noordzee.
De winning van mergel op het plateau van
Margraten zal worden afgebouwd. De bestaande
groeves zullen niet worden uitgebreid. Voor de
groeve t Rooth geldt dat is vastgelegd dat een
laatste beperkte uitbreiding mogelijk is. Het rijk
laat de instemming met de omvang van deze uitbreiding afhangen van de nadere motivering door
de provincie.

Bouwgrondstoffentoets
Voor nieuwe ruimtelijke plannen buiten het
bestaande bebouwde gebied gelden voor initiatiefnemers de volgende uitgangspunten:
De effecten op de bouwgrondstoffenvoorziening
moeten worden betrokken in de afweging;
Er moet rekening worden gehouden met de
geologische voorkomens van schaarse bouwgrondstoffen als beton— en metselzand, grind,
kalksteen, klei voor de grofkeramische industrie
en zilverzand, om zo de winningmogelijkheden
voor toekomstige generaties niet te belemmeren;
Er moet worden afgewogen of in combinatie met
andere functies winning van oppervlaktedelfstoffen mogelijk is (multifunctionele winning). Hierbij
wordt het dieper maken van de ontgronding dan
strikt noodzakelijk is voor de gewenste functie of
eindbestemming niet uitgesloten.
Vera ntwoordeli/kheidsverdeling
Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling geldt het volgende. De minister van VROM
is verantwoordelijk voor ruimtelijk beleid en
duurzaam grondstoffenbeleid. De minister van EZ
is aanspreekpunt voor de sector vanwege diens
verantwoordelijkheid voor goede marktwerking.
De minister van V&W blijft verantwoordelijk
voor de Ontgrondingenwet tot duidelijk is hoe
de wet— en regelgeving voor ontgrondingen zijn
definitieve vorm krijgt. Verder zijn de provincies
vergunningverlener voor ontgrondingen op landlocaties en is Rijkswaterstaat vergunningverlener
voor ontgrondingen in de rijkswateren.
Meer in formatie: Jos van Dalen, DGW (0703618 973), Senta Modder DGW (070-3518
526) of Joris Broers DC W-dinsdag en donderdag
(070-3518 643) Zie ook http://www2. vrom. nl/
notaruimte/
Winnaars prijsvraag De reinigende weg
bekendgemaakt
Eind vorig jaar heeft het innovatieprogramma
Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat,
een Europese prijsvraag uitgeschreven, om
externe partijen te vragen mee te denken en
werken aan de realisatie van De reinigende weg.
De reinigende weg is een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor het reinigen van
verontreinigde baggerspecie.
Zeer innovatieve ideeën
Rijkswaterstaat heeft 24 inzendingen ontvangen.
De jury, onder voorzitterschap van prof. dr. ir. Ch
F. Hendriks, was enthousiast over de kwaliteit

en het innovatieve gehalte van de inzendingen.
Die mening wordt gedeeld door Rijkswaterstaat.
Gezien de hoge kwaliteit en mede op advies
van de onafhankelijke jury heeft het pilotteam
besloten vier (in plaats van twee) inzendingen te
belonen met een ontwerpbeurs van 40.000.
Woensdag 28 april zijn de geselecteerde inzendingen en partijen bekend gemaakt. Met de
ontwerpbeurs stelt Rijkswaterstaat de winnaars in
de gelegenheid om hun idee tot een volwaardig
ontwerp uit te werken. In het najaar van 2004
kiest Rijkswaterstaat uiteindelijk één ontwerp,
om daadwerkelijk op locatie in Nederland uit te
voeren.
De vier winnaars zijn:
Baggerwegwerken van BAM lnfra/
Multiconsult BV, DHV Milieu en Infrastructuur
BV, Hak Milieutechniek BV, Van Oord en
Wageningen Universiteit en Researchcentrum,
sectie Milieutechnologie.
Het idee is om baggerspecie onder of naast
de weg te reinigen met electro(bio)reclamatie,
een techniek waarbij baggerspecie met
gelijkstroom kan worden gereinigd van zware
metalen en door temperatuurstijging van
organische verontreinigingen. Onder de weg
komt een wapeningsconstructie van kunststof
of een dragende constructie van baggerspecie
die daartoe versneld ontwaterd wordt.
Sawa-systeem voor reiniging van baggerspecie
langs Rijkswegen van Tauw BV en Reef lnfra
BV. In dit idee staan de seizoenen van het jaar
centraal. s Zomers wordt organisch materiaal
biologische afgebroken s Winters mobiliseert
strooizout zware metalen wat met afstromend
regenwater uitspoelt. Het water gaat vervolgens door bermmaaisel dat dient als buffer
voor de metalen.
Dura Vermeer Milieu BV, Dura Vermeer
Infrastructuur BV, Advin West BV en Intron
BV hebben het idee Langs de duurzame weg
ingezonden. In een bermsloot langs de weg
scheiden zij baggerspecie door gravitatie/sedimentatie in een zandfractie en een slibfractie.
De nauwelijks verontreinigde zandfractie kan
worden toegepast in een ophoging of aanvulling. Het slib moet vervolgens schoon worden
door toevoeging van additieven of beplanting.
Tot slot het Baggerspeciematras van GeoDelft
en Boskalis Westminster Dredging BV. Door
toevoeging van add itieven krijgt baggerspecie
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kort na aanbrengen in het werk draagvermogen. Het materiaal blijft echter doorlatend
en licht van gewicht. Regenwater zorgt voor
uitloging van de verontreinigingen, waarna het
water in zogenaamde ecologische zones naast
de weg terechtkomt.
Margriet Kruiderink, DWW (015-2518 224)
pilotleider De Reinigende weg, Wegen naar de
Toekomst.
Voor meer informatie: www.reinigendeweg.nl of
www.wegennaardetoekomst.nl.
Grond en delfstoffen in Ruimte voor de Rivier
De projectgroep Grond in Ruimte voor de Rivier
houdt zich bezig met de aspecten grond en
delfstoffen voor de PKB/MER Ruimte voor de
Rivier. De werkgroep bestaat uit mensen van de
betrokken RWS directies, provincies en deskundigen vanuit RWS (Bouwdienst, RIZA en DWW).
De projectgroep heeft als taak om voor grond en
delfstoffen de beoordeling op te stellen voor de
PKB/MER Ruimte voor de Rivier die eind 2004
moet verschijnen.
Door de Projectbureaus zijn twee Basisalternatieven samengesteld uit de in totaal ca.
600 mogelijke waterstan dsverlagende maatregelen die er de afgelopen jaren zijn ontworpen. Het
betreft een kosten effectief' alternatief met veel
dijkversterking- en verhoging (vooral langs de
Rijn) en kribverwijdering (langs de Waal) en een
duurder alternatief dat meer is gericht op ruimtelijke kwaliteit (met bijna uitsluitend uiterwaardverlagingen en nevengeulen). Daarnaast zijn
voor de verschillende riviertrajecten regiomodules
ontwikkeld waarin bijvoorbeeld dijkverleggingen
en groene en blauwe rivieren zijn opgenomen.

El

De projectgroep Grond heeft voor deze alternatieven en regiomodules grondbalansen opgesteld
waarin de bestemmingen voor de vrijkomende
grond wordt beschreven. Verwerkings- en bergingsopties zijn hergebruik binnen het ontwerp
van een maatregel (bijvoorbeeld voor de aanleg
van dijken, terpen of als afdeklaag), binnen
andere maatregelen of buiten het project,
vermarkten (m.n. keramische klei en zand) en
het verondiepen van bestaande plassen binnen
de maatregelen. Ernstig vervuild materiaal kan
ook worden afgevoerd naar een grootschalige
bergingslocatie (zoals lisseloog, de Slufter, de
Kaliwaal of het Hollandsch Diep). Voor gebiedseigen materiaal bestaat ook nog de mogelijkheid
om dit conform de beleidslijn ABR te bergen in
bestaande of nieuw te graven zandwinputten in

het rivierengebied (omputten').
Op basis van de grond balans zijn de belangrijkste
effecten voor grond en delfstoffen te beoordelen:
de markteffecten van vrijkomende keramische
klei, ophoogzand en beton- en metselzand (uit
om putten);
het gebruikte volume in de grootschalige bergingsdepots voor klasse 3 en 4 materiaal;
de verandering van de bodemkwaliteit en het
aantal saneringen van puntbronnen (ernstige
bodemverontreinigingen).
in de opgestelde grond balansen is de totale
vergraving binnen Ruimte voor de Rivier bepaald:
30 mln. m3 in Basisalternatief 1 en 65 mln. m3 in
Basisalternatief 2.
In Basisalternatief 1 kan ongeveer 30% van de te
vergraven grond worden hergebruikt of worden
vermarkt. Overtollig (niet herbruikbaar of afzetbaar) materiaal kan grotendeels worden geborgen
in bestaande putten of in grootschalige bergingsdepots voor klasse 3/4 materiaal. De aanleg van
omputlocaties is niet of nauwelijks nodig wat
langdurige vergunningstrajecten voorkomt en het
project beter uitvoerbaar maakt. Het betekent
echter ook dat kansen voor de koppeling tussen
rivierverruiming en beton- en metselzandwinning
niet worden benut.
Basisalternatief 2 kent een aanmerkelijk groter
probleem met overtollige grond. Na afzet en
hergebruik van materiaal resteert nog zoveel
grond dat er, behalve van een groot aantal op te
vullen bestaande putten, ook gebruik zal moeten
worden gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe
putten te graven en vervolgens op te vullen met
overtollig materiaal. Hierbij zou zo'n 10 mln. m3
beton- en metselzand vrij kunnen komen. Ook
van grootschalige depots wordt meer gebruik
gemaakt wat m.n. bij lisseloog problematisch kan
worden. De grote hoeveelheid vergraving, de
aanleg van nieuwe omputlocaties en de (te) grote
hoeveelheid klei die er in dit alternatief vrij dreigt
te komen (m.n. langs de IJssel), maken dit alternatief nauwelijks uitvoerbaar v66r 2015.
Binnen de regiomodules tenslotte zitten diverse
maatregelen die een gunstig effect kunnen
hebben op de totale grondbalans. Zo bieden
dijkverleggingen kansen voor een gesloten grondbalans op trajectniveau. Daarnaast bevatten de
regiomodules een aantal uiterwaardplannen langs
de Rijn, de Waal en de IJssel waarvoor vanuit
het bedrijfsleven reeds interesse is getoond voor
rivierverruiming in combinatie met zandwinning.

Meer informatie:
T/eerd Koopmans, DWW, WG Grond, 06-28775
906, t.koopmans©worldonline.nl
Peter Karssemei/er,
, Bouwdienst, AKWA/
WAU, trekker WG Grond, 030-2858 566,
pl.karssemeifer@bwd.rws.minvenw.nl
Eindrapport Zilverzand, voorkomens,
producteisen en toetsingsprotocol
Zilverzand is een oppervlaktedelfstof die
wordt gebruikt in de glasindustrie, de chemie,
de keramische industrie en in ijzergieterijen.
Gewonnen ruwe zanden" worden middels
opwerking geschikt gemaakt voor de diverse
toepassingen. Hoewel de bekende, winbare
hoeveelheid zilverzand in Zuid-Limburg groot
genoeg is om nog jaren te kunnen winnen, moet
de in Nederland winbare voorraad zilverzand als
eindig worden beschouwd. Vanuit dat besef zijn
in het kader van het toenmalig Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen twee zaken onderzocht:
Geologische voorkomens van zanden in
Nederland waaruit zilverzand gewonnen zou
kunnen worden afgezien van de reeds bekende
hoogwaardige zilverzandvoorkomens in ZuidLimburg.
De mogelijkheid van een standaard toetsingsprotocol om ruwe zanden op uniforme wijze
te beoordelen op hun geschiktheid voor de
productie van zilverzand.
Op basis van een inventarisatie van bestaande
bodemgegevens is vastgesteld dat er naast de
reeds bekende hoogwaardige zilverzandvoorkomens in Zuid-Limburg lokaal nog in NoordLimburg en Noord-Brabant zandvoorkomens
aanwezig zijn die kunnen worden opgewerkt tot
de relatief laagwaardige zilverzandtoepassingen
gieterijzand en vlakglas. Het zand is echter minder
hoogwaardig dan de huidige gewonnen zanden
rond Heerlen.
In het eindrapport wordt een nieuwe toetsingsprotocol gepresenteerd en geverifieerd door
middel van een ringonderzoek. Het protocol blijkt
een waardevol hulpmiddel bij voorraadkwalificatie van ruwe zanden. Aanbevolen wordt om
het toetsingsprotocol als standaard methode te
gaan gebruiken en indien er draagvlak voor is
te standaardiseren, bijvoorbeeld als Nederlands
Technische Afspraak.
Dit onderzoek is nog uitgevoerd vanuit de
beleidstaak van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat op het gebied van de nationale bouwgrondstoffenvoorziening. Toen duidelijk werd dat

het beleidsveld bouwgrondstoffen door het Rijk
zou worden afgebouwd is besloten om de studie
af te ronden en uit te brengen in rapportvorm
zodat het toetsingsprotocol en de opgedane kennis
wordt overgedragen en geborgd. Het is nu verder
aan de industrie en het bevoegd gezag van ontgrondingenvergunningen voor zilverzand exploraties om vast te stellen hoe en in welke mate men
de aanbevelingen van deze studie verder vorm wil
geven. Het toetsingsprotocol voor zilverzand biedt
de mogelijkheid om onafhankelijk vast te stellen
of zandvoorkomens bruikbaar zijn voor opwerking
tot zilverzand. Het wordt daarmee aanbevolen
als praktisch hulpmiddel om de grondstoffentoets
zoals deze nu is opgenomen in de Nota Ruimte
(april 2004) vorm te geven.
Rapport: Zilverzand in Nederland, geologische
voorkomens, producteisen en toetsingsprotocol. Publicatiereeks Grondstoffen 2004/5.
Expertisecentru m Bouwstoffen, Rijkswaterstaat,
DWW, Delft. 150 p.
In formatie bij Tjeerd Koopmans of Max van
Hei/st, DWW (015-2518 312 /469)
Bouwgrondstoffenplan Flevoland, NoordHolland en Zuid-Holland vastgesteld.
Provinciale staten van Zuid-Holland en
Noord-Holland hebben dit voorjaar het
Bouwgrondstoffen plan (BGP) vastgesteld.
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben dit
midden vorig jaar al gedaan. In het plan geven de
provincies invulling aan een duurzaam grondstoffenbeleid en in het bijzonder aan de taakstelling
voor het winbaar maken van beton- en metselzand voor de periode tot en met 2008. Daarnaast
is in het plan het toetsingskader voor vergunningverlening ontgrondingen opgenomen.
In hoofdlijn zijn de belangrijkste speerpunten uit
het plan:
winning van ophoogzand op land is in principe
alleen toegestaan uit secundaire winningen
(werk met werk') en zoveel mogelijk in combinatie met de winning van beton- en metselzand;
het stimuleren van (onderzoek naar) fijner zand
in beton en toepassing van secundaire (hergebruik) en vernieuwbare grondstoffen
het stimuleren van winning van beton- en metselzand op het IJsselmeer en de Noordzee.
Inmiddels is gestart met het opstellen van
een gezamenlijk uitvoeringsprogramma van
dit beleidsplan. Het Grondstoffen Regulerend
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Implementatie Programma (GRIP) komt naar
verwachting dit jaar gereed. Daarnaast hebben de
provincies afzonderlijk initiatieven genomen om
kansen voor de bouwgrondstoffenvoorziening te
benutten (werk met werk).
Het rapport is mede als gevolg van lange doorloopprocedures niet op alle onderdelen meer
actueel. Onder andere de afbouw van het grondstoffendossier, de nota Ruimte en onderzoeken
naar alternatieven voor beton- en metselzand
missen nog hun doorwerking in dit rapport.
Zowel de uitvoering van het BGP als de doorwerking van recente ontwikkelingen krijgen nog een
vervolg in deze nieuwsbrief.
Een gedrukte versie van het Bouwgrondstoffenplan is beschikbaar vanaf juni en op te
vragen bij onderstaande contactpersonen.
Bert Deege, provincie Zuid- Holland
(070-4417 014), e-mail: deege@pzh.nl
Leen Bakker, provincie Flevoland
(0320-265 432), e-mail: leen.bakker@flevoland.nl
Eddy Steenbergen, provincie Noord-Holland
(023 -5143 610), e-mail: steenbergenm@noordholland.nl

Flitsen
Uitwisseling kennis en ervaringen stimulering
hergebruik grond en bagger.
Op 17juni a.s. wordt op initiatief van Ad Vos
(provincie Zeeland) en Bert van der Moolen (provincie Groningen) een bijeenkomst georganiseerd
voor provinciale vertegenwoordigers, die zich
specifiek bezig houden met het stimuleren van
hergebruik van grond en baggerspecie. Vanuit
onze kant willen we graag in een breder verband
verslag doen van onze inspanningen. Dat richt
zich onder andere op het invoeren van een goed
registratie en monitoringsmodel voor grondstromen, het vinden van afzetmogelijkheden voor
baggerspecie, initiatieven om tot een provinciale
grondbank te komen, behoefte aan onderzoek
naar succes- en faalfactoren voor hergebruik e.d.
We willen graag horen wat er in de andere provincies op dit vlak gebeurt. En wellicht valt er op
het gebied van uitwisseling van kennis en informatie tot afspraken te komen. In een volgende
nieuwsbrief zal hierop worden teruggekomen.
Voor verdere informatie, Ad Vos, provincie
Zeeland (0118-631 011), of Bert van der Moolen,
provincie Groningen (050 - 3164 967).

- Voorstudie Monitoring Zuinig, Hoogwaardig,
Vernieuwbaar, Publicatienummer DWW-2003 -099
- Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatie gegevens 1989-2002,
Publicatienummer DWW-2004-017
- Verbruik van beton- en metselzand en (gebroken) grind 2002, Stand van het zand VlIl/Lint
aan het grind VI. Publicatienummer DWW2004-025

Tijdelijke Opslagplaatsen
In opdracht van de provincie Groningen heeft
Grontmij een onderzoek uitgevoerd naar de actuele situatie van tijdelijke opslagplaatsen van grond
binnen gemeenten in de provincie Groningen. Het
onderzoek is bedoeld om gemeenten te helpen
in het maken van een goede afweging voor het
wel of niet inrichten van een TOP of een meer
permanente locatie voor de inname van grond. In
het kader van de uitvoering van de nota Van Last
naar Lust, wil de provincie verder onderzoek naar
TOP's faciliteren. Wie een samenvatting van het
rapport wil ontvangen, kan contact opnemen met
de grondmeester van de provincie, Bert van der
Moolen. Tel: 050-3164 967 of mobiel, 06-5125
356). Via de -mail kan ook de belangstelling
kenbaar worden gemaakt: b.vander.moolen©prov
in ciegron i nge n. n 1.

DWW-producten zijn te bestellen via Marja
Schomaker, tel: 015-2518 308 of e-mail:
M.A.Schomaker-vRijsbergen©dww. rws. minvenw. nI

Hergebruik van grond en bagger op de website
provincie Groningen
Op de website van de provincie Groningen

Jurisprudentie
Voor deze rubriek zijn geen bijdragen binnengekomen.

Recente Publicaties

(www.provinciegroningen.nI) staat onder de titel
Land en Water en het subkopje Grondstromen
informatie over Van Last naar Lust. Daarbij wordt
ingegaan op onder andere het interne en externe

platform en op ketenbeheer grond. Zo wordt
er informatie gegeven over het hergebruik van
grond en bagger aan de hand van voorbeeldprojecten. Ook de presentatie van de provincie
Groningen tijdens het nationale congres De
Baten van Baggeren van 7 april jongstleden in
Rotterdam wordt weergegeven.
Verdere informatie: Bert van der Moolen
(050 — 3164 967)
of b.vander.moolen©provinciegroningen.nl.
Integraal Grondstoffenplan Gelderland
De provincie Gelderland werkt aan een integraal
grondstoffenplan (IGP) Dit plan is gericht op het
stimuleren van secundaire grondstoffen en het
verminderen van de benodigde primaire grondstoffen. Het plan gaat uit van een belangrijke
stimulerende rol van de provincie bij het realiseren
van een duurzame bouwgrondstoffenvoorziening
en streeft de volgende doelstellingen na:
het zo veel mogelijk toepassen van secundaire
bouwgrondstof±en voor zover milieuhygiënisch
verantwoord;
het generen van kennis t.a.v. de toepassingsmogelijkheden van secundaire materialen en
het uitdragen van deze kennis met name naar
gemeenten;
het verkrijgen van inzicht in de hoeveelheden
primaire en secundaire materialen die worden
toegepast binnen de provincie.
IGP resulteert in een uitvoeringsprogramma,
waarin voorbeeldprojecten worden opgenomen.
Het gaat hierbij om projecten die binnen enkele
jaren resultaat kunnen opleveren, waar de provincie een duidelijke rol in speelt, maar waar tevens
andere partners een rol in spelen. Een voorbeeld
hiervan is het zoeken naar mogelijkheden om
(geïmmobiliseerde) baggerspecie in bij de aanleg
van provinciale wegen als bouwstof toe te
passen. De verwachting is dat het IGP nog voor
de zomer wordt vastgesteld.
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Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en
stand van zaken op het gebied van primaire en
secundaire bouwgrondstoffen te verspreiden.
Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
samen met het Directoraat Generaal Water
(DGW) en met medewerking van de provincies.
Redactie:
Senta Modder, V&W/DGW
070-3518 526
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073-6808 501
Hester Rijnsburger V&W/DWW
01 5-2518 316
Redactieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
t.a.v. Mw. H.A. Rijnsburger
Postbus 5044
2600 GA Delft
E-mail: h.a.rijnsburger@dww.rws.minvenw.nl
Aanvragen/ad reswijzigingen:
E-mail: y. nelisse-schouten@dww. rws. minvenw.nl
Verschijning: 4 keer per jaar
Oplage: 475 exemplaren
Op internet:
http://www.minvenw.ni/rws/dww/
bouwgrondstoffen/html/menul /
1300nbgrondstoffen.htm?3 of via het menu
ActueeI" op de website http://www.
bouwgrondstoffen.info
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Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
In samenwerking tussen V&W en de provincies
Jaargang: 10
In dit nummer

Stand van zaken beleidsontwikkelingen
bouwgrondstoffen, DGW
2e Jaarlijkse advies Commissie Taakstellingen
en flankerend beleid betonen metselzandvoorziening
Workshop Marktwerking voor winlocaties
VIBO
Het Expertise Centrum Bouwstoffen bij de
DVVW
Koppeling beton- en metselzandwinning met
de winning van suppletie- en ophoogzand op
de Noordzee
Onderzoek aan de Formatie van Kreftenheye
in Midden-Nederland

Stand van zaken beleidsontwikkelingen
bouwgrondstoffen
Sinds het algemeen overleg van 1 oktober 2003
en de vorige Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen van
december 2003 is weer het nodige gebeurd op
het gebied van het bouwgrondstoffen beleid.
Eind december is het eerste nummer van de
Beleidsspecial Bouwgrondstoffen door DGW
uitgebracht. In deze special wordt uitgebreid
ingegaan wat de wijzigingen op dit beleidsveld
zijn en hoe deze worden uitgevoerd. Ook komen
diverse betrokkenen aan het woord. Indien u de
Special nog niet heeft ontvangen kunt u deze
krijgen via onderstaand e-mailadres.
Eind december is ook het 2e jaarlijkse advies van de
Commissie Tommel over de beton- en metselzandvoorziening verschenen. Hieraan wordt verderop in
deze Nieuwsbrief aandacht besteed.
De tekst voor de Nota Ruimte over de winning
van bouwgrondstoffen begint steeds meer vorm
te krijgen dankzij de afstemming met de betrokken partijen.
Verder heeft op 28 januari j.I. een workshop
plaatsgevonden georganiseerd door het
Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen (00 D).
Met alle betrokkenen is nagegaan wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor marktwerking en
wat de mogelijke oplossingen zijn. Het advies van
het OOD zal door DGW en het ministerie van EZ
worden gebruikt om te komen tot een plan voor
een goede marktwerking. Verwachting is dat dit
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plan medio 2004 gereed zal zijn. Verderop in deze
Nieuwsbrief vindt u een verslag van de OODworkshop.
Het onderzoek naar nut en noodzaak van de
Ontgrondingenwet loopt. Er worden diverse opties
onderzocht, waarover met de meest betrokken partijen komende maanden gesproken wordt.
Verder wordt gewerkt aan de afronding van PIA
(het onderzoek naar alternatieven voor beton- en
metselzandwinning). In maart zal waarschijnlijk
de laatste bijeenkomst van de projectgroep (PIA)
plaatsvinden en enkele maanden later ook de
laatste bijeenkomst van de Stuurgroep (SlA).
Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een eindrapport over de verschillende onderzoeken die in het
kader van PIA zijn uitgevoerd. De bedoeling is
om dit eindrapport tijdens een afsluitend symposium in het najaar te presenteren. Voortbouwend
op de resultaten van het PIA-onderzoek zal de
komende vier jaar door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en de provincies gezamenlijk
gefinancierd onderzoek worden uitgevoerd.
Ook over dit zogenaamde VIBO (V&W-IPOBouwgrondstotfen-Overeen komst) vindt u meer
informatie verderop in de Nieuwsbrief. Het VIBO
stelt tevens de monitoring van productie en verbruik van beton- en metselzand voor de komende
vier jaar veilig.
Jos van Dalen, DGW (070-3518 973), e-mail.j.p.vdalen@dgwminvenw.nl

2e Jaarlijkse advies Commissie
Taakstellingen en flankerend beleid beton- en
metselzandvoorzien ing
Eind december is het 2e jaarlijkse advies van de commissie Taakstellingen en flankerend beleid beton- en
metselzandvoorziening (Commissie Tommel') verschenen. Deze commissie monitort de wijze waarop
de taakstellingsafspraken worden uitgevoerd en
alternatieven tot stand komen.
Het advies van de Commissie richt zich in eerste
instantie op de invulling van de taakstellingen voor
beton- en metselzand voor de periode 1999-2008.
Uit de jongste monitoringsgegevens blijkt dat de
invulling van de gezamenlijke taakstelling van 170
miljoen ton onzeker is. Als voorgenomen projecten
vertraging oplopen wordt de taakstelling niet ingevuld. Ook het Rijk blijft zoals voorzien achter bij
de oorspronkelijke taakstelling, maar minder dan
eerder gedacht. De Commissie maakt zich zorgen
over de bedrijfscontinuïteit van de landelijke winners, ook voor de periode na 2008.
Voor wat betreft de implementatie van alternatieven
ziet de Commissie met name mogelijkheden voor
de toepassing van meer fijner zand in beton en in de
ontwikkeling van hoogwaardige, multifunctionele
projecten die op meer draagvlak kunnen rekenen.
Met name bij het project Ruimte voor de Rivier
zijn kansen die benut dienen te worden. Daarnaast
zal de import van beton- en metselzand (m.n. uit
Duitsland en van het Engelse Continentale Plat), die
de afgelopen jaren fors is gestegen, in belangrijke
mate noodzakelijk blijven om in de Nederlandse
behoefte te kunnen voorzien.
Pas op de lange termijn lijken andere alternatieven,
zoals winning op het Nederlandse deel van het
Continentaal Plat en uit het lisselmeergebied, de toepassing van meer secundaire materialen en import
uit verder weg gelegen landen serieuze
alternatieven.
De belangrijkste aanbevelingen van de commissie
zijn dan ook, behalve de daadwerkelijke en spoedige doorgang van de grote landelijke projecten in
m.n. Gelderland, om het gebruik van fijnere zandmengsels maximaal te stimuleren, en om aandacht
te besteden aan het bevorderen van grondstoffenwinning bij ingrepen in het landschap zoals waterberging, recreatieprojecten, natuurontwikkeling,
veiligheid en specieberging.
Meer informatie: Ruud van der Klooster,
DGW (070-3518 385), e-mail:
r. t. vdklooster©dgw minvenw.nI

Workshop Marktwerking voor win locaties
Het Overlegorgaan Oppervlaktedelf stoffen, aan gevuld met enkele deskundigen, heeft op 28
januari 2004 in Nieuwegein gebrainstormd
over het verbeteren van de marktwerking
bij oppervlaktedelfstoffenwinning. De
Staatssecretaris van V&W heeft in mei 2003
aan de Tweede Kamer toegezegd om samen
met de Minister van Economische Zaken een
plan op te stellen om randvoorwaarden te
scheppen voor het ontstaan van een optimaal
functionerende markt. De workshop droeg bij
aan dit plan door de belangrijkste knelpunten
voor marktwerking in kaart te brengen en
daarvoor oplossingen te genereren.
Er zijn in totaal 33 knelpunten geïnventariseerd. De lijst omvat zowel knelpunten in het
beleid als in de regelgeving en de praktijk.
De deelnemers aan de workshop hebben de
belangrijkste geselecteerd voor verdere discussie. Een belangrijk knelpunt vormt het slechte
imago van ontgrondingen en het ontgrondend
bedrijfsleven. Dit leidt tot een NIMBY-houding bij omwonenden en - daardoor - tot
koudwatervrees bij de bestuurders. Ook zijn
er nog restanten van het plan matige denken
in het beleid van bepaalde provincies en in de
Ontgrondingenwet. Vergunningsprocedures
zijn langdurig, er zijn veel betrokken partijen
en het afwegingskader is weinig helder. De
natuurbeschermingsregelgeving beschermt de
status quo, ook als projecten op termijn tot een
betere natuurkwaliteit leiden. Specifiek bij de
rivierverruimende projecten in de grote rivieren
speelt tot slot dat ontgronders van mening zijn
dat Rijkswaterstaat teveel in detail plant en te
weinig aan de markt overlaat.
De oplossingen voor de belangrijkste knelpunten liggen sterk in de lijn waarlangs inmiddels gedacht wordt door het Ministerie van
V&W en het georganiseerde bedrijfsleven.
Marktpartijen zullen kwalitatief hoogwaardige
projecten moeten gaan ontwikkelen in goed
overleg met de lokale gemeenschap en de vergunningverlenende overheden. Daardoor kan
men groeien naar een beter imago. Overheden
zullen moeten durven loslaten zodat initiatieven van marktpartijen een kans krijgen.
Enkele wetsbepalingen zouden geschrapt
moeten worden. Verder bestaat de wens om
de vergunningen te kunnen aanvragen bij één
overheidsloket, of nog beter één vergunning te
krijgen voor een project.

Meer informatie: Joris Broers, DG Water,
070-3518 643 (dinsdag/donderdag), e-mail:
joris. broers©dgw. min venw. n 1 of Overlegorganen
Verkeer en Waterstaat, Ingeborg de Bruin,
tel. 070-35 19 542, e-mail:
ingeborg.dbruin@overlegvenw.nl
VIBO
In januari 2004 is de gezamenlijke onderzoeksovereenkomst tussen de provincies en Verkeer
en Waterstaat m.b.t. bouwgrondstoffen, VIBO
genaamd, van kracht geworden. VIBO staat voor
V&W- 1 P0- Bouwgrondstoffen-Overeenkomst.
Het onderzoeksprogramma vormt voor een belangrijk deel een vervolg op het onderzoek dat in de
periode 1998-2004 in PIA-verband is uitgevoerd
en heeft als belangrijkste doel het bijdragen aan de
ontwikkeling en implementatie van alternatieven
voor de winning van beton- en metselzand uit landlocaties. Daarmee past het in de huidige afbouw van
de regierol door het Rijk.
Het onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd
door de provincies en door het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. In de periode 2004 t/m
2007 zullen deze partijen gezamenlijk ca. 2,5 miljoen euro bijdragen aan onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van mogelijke alternatieven. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde
van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het onderzoeksprogramma. Bij de
uitvoering zullen de provincies nauw betrokken
worden via begeleidingscommissies en ook het
bedrijfsleven zal tijdens de voorbereiding, de uitvoering en de begeleiding kunnen bijdragen aan
de diverse projecten.
Het onderzoeksprogramma zal zich vooral richten op
de volgende thema's:
- een adequate en goed toepasbare, gezamenlijke
monitoring van de winning en het gebruik van
bouwgrondstoffen in Nederland (met name
beton- en metselzand);
- de toepassing van fijn(er) zand in beton;
- het bevorderen van zuinig, materiaalarm en
vernieuwbaar bouwen t.b.v. het verminderen van
de vraag naar primaire bouwgrondstoffen;
- optimalisatie van de winbaarheid van schaarse
bouwgrondstoffen in een ruimtelijk kader.
Daarnaast zal het onderzoek zich bezighouden
met de toepassing van minder hoogwaardige,
minder schaarse en secundaire grondstoffen,
beton- en metselzandwinning op de Noordzee en
in het lJsselmeergebied en relevante EU-ontwikkelingen. Het onderzoeksprogramma wordt aange-

stuurd door het VIBO-regieteam dat bestaat uit drie
vertegenwoordigers van provincies (waaronder de
voorzitter), en drie vertegenwoordigers van V&W
(waaronder de programmamanager). Deze laatste is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Ook zullen bedrijfsleven, andere
ministeries (m.n. VROM) en overige belanghebbenden bij de uitvoering van het onderzoeksprogramma
betrokken worden.
De komende tijd zal het onderzoeksprogramma
verder worden uitgewerkt en zullen voor de verschillende thema's concrete projecten worden opgestart.
Meer in formatie via de secretaris/
programmamanager VIBO:
T/eerd Koopmans (DWW), 015-2518 312,
e-mail: t.p. f. koopmans©dww. rws. minvenw. ni
Of via de overige leden van het VIBO-regieteam:
Marcel de Bolster (Zuid-Holland; voorzitter)
Sekel Bennema (Overijssel)
Leen Bakker (Flevoland) / Ingrid Roelse (NoordBrabant) / Bert Deege (Zuid-Holland)
Ruud van der Klooster (V&W/DGW)
Arie Reij (V&W/RWS/DWW)
Het Expertise Centrum Bouwstoffen bij de DWW
Vanaf het jaar 2004 heeft Rijkswaterstaat een
expertisecentrum Bouwstoffen ingesteld om voor
Rijkswaterstaat te voorzien in de behoeften van
deskundigheid, ten aanzien van alle aspecten van
bouwstoffen. De continuïteit van deze deskundigheid
dreigde namelijk verloren te gaan, door het besluit
van het DG-Water, over te gaan tot afbouw van haar
regierol bij de grondstoffen-vooriening.
De behoefte aan dit expertisecentrum is vooraf
binnen Rijkswaterstaat uitvoerig onderzocht. De
gebleken behoefte is na de oprichting van het expertisecentrum nogmaals bevestigd door de reacties die
zijn gevolgd vanuit alle regionale directies en uit de
enthousiaste deelname aan de workshop op
2 december 2003 in Baarn. Deze workshop markeerde in feite de formele start van het expertise
centrum, na een ruime periode van voorbereiding en
overleg over de noodzaak van een expertise centrum.
De feitelijke start kon pas gemaakt worden, nadat
begin 2004 de budgetten ter beschikking kwamen.
De workshop in Baarn had als hoofddoel de
inhoudelijke programmering van het expertisecentrum voor de komende periode vast te leggen.
Bij deze workshop waren een 50-tal vertegenwoordigers van vooral Regionale directies en het
Hoofdkantoor bijeen, om de richting van het
werkplan van het Expertise Centrum Bouwstoffen
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(ECB) te bepalen. Aan de hand van een aantal
thema's en daarbinnen geformuleerde probleemstellingen, werd in drie stickersessies de behoefte
van RWS aan ondersteuning op het gebied van
bouw(grond)stoffen in kaart gebracht.
Binnen het expertisecentrum is kennis van alle
facetten van bouwstoffen aanwezig, zoals: winning,
ontgronding en grondverzet, transport en logistiek,
vraag en aanbod, marktwerking, wet- en regelgeving, beschikbaarheid en bruikbaarheid van alternatieven, recycling en hergebruik, milieuaspecten
en duurzaam bouwen. De ondersteuning wordt in
verschillende vormen geleverd. Zo is er de helpdesk
Bouwstoffenbesluit, waar op alle vragen aangaande
de toepassing en de interpretatie van het BSB een
antwoord wordt gegeven. Voor alle mogelijke
andere urgente vragen, is een reservering gemaakt,
om Regionale directies en het Hoofdkantoor van
RWS zonder lastige administratieve procedures adhoc te kunnen ondersteunen met een kortlopend
advies. Voor vraagstukken, die een meer structurele
aanpak met het daarbij behorende uitzoekwerk
vragen, wordt een onderzoeksprogramma opgezet.
De aanzet daartoe is gegeven in de hierboven
genoemde workshop. De eerste onderzoeksprojecten zijn opgezet en er wordt hard gewerkt aan
het inrichten van een begeleidingsstructuur, die de
betrokkenheid van de belanghebbenden moet waarborgen. Om intern de afstemming met verwante
projecten te waarborgen, worden de onderzoeken
geclusterd in de thema's: Hergebruik bouwstoffen",
"Duurzaam bouwen & markt", "Vraag en aanbod
bouwstoffen", 'Ontgrondingen" en "Toepassing
baggerspecie". Deze thema's sluiten goed aan bij de
productgroepen van de afdeling, zodat van daaruit
de aansturing kan plaatsvinden.
De volgende speerpunten kwamen in de workshop
naar voren:
belangenbehartiging en vertegenwoordiging
van RWS, bij de ontwikkeling van regels en
voorschriften, bijvoorbeeld de herijking van het
bouwstoffenbesluit
'duurzaam aanbesteden"; het borgen van duurzaamheidscriteria bij innovatieve contractvormen
RWS standpunt ten aanzien van hergebruik in
het algemeen en de afzet en hergebruik van baggerspecie in het bijzonder
Imago van RWS, samenhangend met het gebruik
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van tropisch hardhout
Grondmanagement bij grote projecten.
Voor al deze onderwerpen zijn of worden projecten
opgezet, waarbij de regionale directies worden
betrokken als voogd", op een vergelijkbare manier

als ook bij projecten binnen de 'natte" Waterstaat
gebeurt. Een uitzondering vormt het grondmanagement vraagstuk bij grote projecten (zoals
Maasproject en Ruimte voor de Rivier) Dat wordt
direct in de projecten zelf opgepakt, door detachering van ECB-medewerkers naar die projecten.
Heeft u vragen of suggesties voor projecten, bel
of mail dan naar: Arie Reij; DWW, afdeling
Bouwgrondstoffen (015-2518 207), e-mail:
a. w. f. rei/©dww. rws. minvenw. nl
Koppeling beton- en metselzandwinning met de
winning van suppietie- en ophoogzand op de
Noordzee
In opdracht van DC Water heeft de Directie
Noordzee van Rijkswaterstaat door de Dienst Wegen Waterbouwkunde onderzoek laten verrichten
naar de mogelijkheden om de winning van betonen metselzand op de Noordzee te combineren
met de winning van suppietie- en ophoogzand.
Voorafgaand aan en tijdens de eventuele winning
van beton- en metselzand zullen namelijk grote hoeveelheden fijn zand vrijkomen respectievelijk uit het
afdekkende pakket en bij het scheidingsproces. Voor
dit fijne zand zal een geschikte toepassing moeten
worden gevonden, waarbij toepassing als ophoogzand of suppletiezand mogelijkheden biedt.
Deze studie toetst koppelingsmogelijkheden tussen
beton- en metselzandwinning en suppletiezandwinning op een systematische manier op basis van
een reeks aannames voor winning, kustsuppleties en
overslag en afzet van ophoogzand.
Bij de koppeling tussen winning van beton- en metselzand en winning van suppietie- en ophoogzand wordt
onderscheid gemaakt in twee fasen:
een blootleggingsfase voor het verwijderen van
de fijnzandige deklaag die op het beoogde grovere winzand ligt;
een scheidingsfase waarbij de blootgelegde
grove zanden worden gewonnen en vervolgens
gescheiden in een grove fractie voor afzet als
beton- en metselzand en een fijne fractie als
restproduct.
De blootleggingsfase biedt in principe mogelijkheden
voor koppeling met suppietiezandwinning. Deze
mogelijkheden zijn in deze studie zowel kwantitatief
als kwalitatief uitgewerkt. Zo zou een referentieput
met een oppervlakte van 850 ha., gelegen voor de
kust van Hoek van Holland, met een afdekkende fijn
zand laag van ca. 8 meter, in zo'n 5 jaar zijn bloot
te leggen door suppletie op de nabijgelegen kust
(Noordwijk tot Schouwen) plus maximale ophoogzandvoorziening naar de 1016-put in Rotterdam.
Uit deze referentieput zou vervolgens door winning

en scheiding ca. 8 mln. m3 PIA-betonzand zijn te
produceren.
De scheidingsfase lijkt op voorhand, vanwege met
name logistieke aspecten, uitsluitend geschikt voor
koppeling met de voorziening in ophoogzand. Deze
fase wordt in dit onderzoek slechts semi-kwantitatief
uitgewerkt. Hierbij moet worden aangetekend dat
deze voorziening in ophoogzand vertragend kan
werken op de eventuele gelijktijdige blootlegging
van een volgende referentieput.
In het rapport 'Kopeling beton- en metselzandwinning met de winning van suppletie- en
ophoogzand op de Noordzee" zijn de resultaten
van de studie opgenomen. Tevens wordt in het
rapport een aanzet gegeven voor een beleidsmatige discussie over de toerekening van meerkosten bij een mogelijke koppeling van beton- en
metselzandwinning met de winning van suppletie- en ophoogzand op bovengenoemde manier.
Het bovengenoemde rapport is te bestellen bij:
Marja Schomaker, 015-2518 308,
M.A. Schomaker-vRijsbergen@dww.rws. minvenw. nl
Publicatiereeks Bouwgrondstoffen nr. 2003/12,
DWW-2 003 -073
Meer informatie:
T/eerd Koopmans, DWW (015-2518 312),
TPF.Koopmans@dww.rws.minvenw.nl
Max van Hei/st, DWW (015-2518 469),
M. WI.M.vHeijst@dww.rws.minvenw.nl
Onderzoek aan de Formatie van Kreftenheye in
Midden-Nederland
De sedimentaire ontwikkeling van het Rijn-Maas
systeem gedurende de laatste 150.000 jaar
Veel van het langs de grote rivieren gewonnen
beton- en metselzand is afkomstig uit een bodemlaag die door geologen de Formatie van Kreftenheye
wordt genoemd. Het betreft afzettingen in de
bodem die zijn gevormd gedurende de laatste
150.0001aar, het Midden en Laat-Pleistoceen. Voor
inventarisaties van bouwgrondstoffen en het project
ruimte voor Rivieren heeft Rijkswaterstaat voor
diverse gebieden grondonderzoek laten uitvoeren.
Hierbij blijkt geologische kennis van de Formatie van
Kreftenheye steeds weer van belang. Om overstijgend aan individuele projecten, meer fundamentele
kennis op te bouwen over de opbouw, verspreiding
en korrelgrootte karakteristiek van de Formatie van
Kreftenheye in midden Nederland is in 2002 een
promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam gestart. Het onderzoek duurt vier jaar en
wordt gefinancierd door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en TNO-NITG.

Bij uitvoering van het onderzoek zijn 15 nieuwe
boringen gezet tot 25-60m diepte die met archiefboorgegevens uit de database van TNO-NITG
zijn gecombineerd tot een reeks bodemprofielen.
Voorlopige resultaten laten zien dat de Formatie van
Kreftenheye bestaat uit een aantal gesuperponeerde
zand paketten gescheiden door grensvlakken die
vaak gekenmerkt zijn door een grind-concentraat.
Korrelgrootte en sedimentonlogische analyses tonen
een onderste grofzandige eenheid (M63: 400600iJm), twee tot drie matig grove eenheden (M63:
200-400pm) en een bovenste grofzandige (M63:
300-600pm) eenheid.
Naast het analyseren van korrelgrootte trends
binnen de formatie probeert het onderzoek de
ontstaansgeschiedenis van de formatie te reconstrueren. De zand paketten zijn afgezet door zowel
de Rijn als de Maas over een periode van ongeveer
150.000 jaar onder wisselende klimaatcondities
en zeespiegelstanden. Omdat van elk pakket door
middel van optische datering (OSL) de ouderdom is vastgesteld is het mogelijk een koppeling
te maken naar reeds bestaande gegevens over
zeespiegel- en klimaatsveranderingen. Zodoende
is af te leiden onder welke condities ieder pakket
is afgezet. Deze kennis zal worden gebruikt als
input voor model experimenten met als doel om
de timing van erosie- en sedimentatiefasen onder
invloed van verschillende factoren te doorgronden.
Het andere doel is om de verbreiding van en de
korrelgrootte trends in de verschillende zandpaketten beter te voorspellen. Dit leidt tot een beter
inzicht in de geologische opbouw van de ondergrond in Midden Nederland.
Freek Busschers & Ronald van Balen, Faculteit
Aard-en Levenswetenschappen, Afdeling Kwartair
Geologie en Geomorfologie, Vri/e Universiteit
Amsterdam (freek.busschers@falw.vu.nl).
Contactpersoon bij Rijkswaterstaat: Max van Hei/st,
DWW (M. Wl.M.vHei/st@dwwtws.minvenw.nl)
Gebruik van tropisch hardhout door Rijkswaterstaat:
over goed en fout hout en alles ertussen in........
Greenpeace zet minister Pel/s in de krant met
een zwarte balk voor haar ogen. Ze wordt
beschuldigd van heling" van tropisch hardhout.
Bi/ het Expertisecentrum Grondstoffen (ECB)
houden wi/ ons liever bij de feiten. Reden genoeg
om eens een ki/k/e te nemen achter de (hout)
schermen van Rijkswaterstaat.
Het gebruik van bouwgrondstoften in de GWW
sector door Rijkswaterstaat wordt meestal gemeten

De markt is in sterke mate bepalend voor de wijze
waarop geproduceerd wordt. In dit project wordt
uitgezocht wat RWS als grote klant kan bijdragen
om ontbossing te voorkomen.

in miljoenen tonnen, (tropisch) hardhout in enkele
duizenden m3's. Toch is RWS van de vele afnemers
van tropisch hard hout in Nederland de grootste
(5.000 tot 10.000 m3 per jaar), ook al loopt de
inkoop van het hout meestal via de aannemer.
Wij gebruiken het vooral in de natte bouw: sluisdeuren, meerpalen, oeverbeschoeiing e.d. Een
groot deel van het hout is Azobé, een erg harde
en duurzame houtsoort die het zelfs in het water
nog lang volhoudt. Azobé komt voornamelijk uit
zuidwest Afrika, met name uit landen als Kongo
en Kameroen. Het zijn helaas landen die niet
uitblinken in economische of politieke stabiliteit.
De hele regio wordt regelmatig geteisterd door
rebellenlegers en de vluchtelingen die van huis en
haard verdreven elders weer onderdak zoeken.
Een groot deel van het hout dat momenteel uit
dit gebied komt is legaal". Althans, in die zin
dat de betreffende overheid kapvergunningen
afgeeft aan bedrijven. Maar wat is nou eigenlijk
de betekenis van zo'n vergunning: is legaal ook
duurzaam? Wordt het ook gehandhaafd? In
principe is het mogelijk om tropisch bos op een
duurzame manier te beheren. Dat wil zeggen
met behoud van de plant- en diersoorten die er
voorkomen, ook op de lange duur. Nog mooier
is als de plaatselijke bevolking er ook nog wat
aan overhoudt (infrastructuur, scholing gezondheidszorg e.d.). Als een bedrijf hout produceert
uit een bos dat aan al die voorwaarden voldoet
kan het in aanmerking komen voor het bekende
FSC keurmerk. Dit (privaatrechtelijke!) keurmerk
wordt internationaal erkend als het neusje van
de zalm in duurzaam bosbeheer. Het is dus zeker
niet (slechts) een manier om legaal van illegaal te
onderscheiden, in tegendeel. Ministers Veerman
van [NV en staatssecretaris van Geel van VROM
willen een eind maken aan het gebruik van
illegaal hout, en het gebruik van duurzaam hout
bevorderen. Daarbij zou de overheid het goede
voorbeeld moeten volgen.

De reinigende weg
Het hoofdwegen net van Nederland bestaat uit
honderden kilometers rijkswegen die nu eigenlijk
alleen worden gebruikt voor transport. Langs
die wegen liggen bovendien vele hectares aan
bermen. Daarbij komen de komende decennia
naar verwachting tientallen miljoenen kubieke
meters licht en zwaar(der) verontreinigde baggerspecie vrij. Een deel van de vrijkomende
baggerspecie is vanwege de verontreiniging in
eerste instantie milieuhygiënisch ongeschikt voor
toepassing als bouwstof. Deze specie bezit hiertoe
echter, ook gezien de civieltechnische kwaliteit,
wel de potentie. Het pilotproject De reinigende
weg' is een zoektocht naar methoden en technieken om verontreinigde baggerspecie functioneel
te gebruiken als bouwstof voor weglichaam en/of
wegberm waarbij tegelijkertijd deze baggerspecie
wordt gereinigd.

En dat betekent werk aan de winkel voor
Rijkswaterstaat. Het ECB heeft dit jaar een aantal projecten lopen die te maken hebben met de perikelen
rond fout" hout dan wel duurzaam geproduceerd
hout. Om te beginnen gaat het ECB inventariseren
hoe de praktijk werkt. Het project Fout Hout
Check" moet uitmonden in een duidelijke aanbeveling aan de DG RWS over de wijze waarop de borging van legaal/ duurzaam hout moet plaats vinden.
Het tweede project: "Goed Hout Promotie" is
bedoeld om de producenten van Azobé en soortgelijke houtsoorten uit Afrika een stimulans te geven
om op een duurzame wijze te gaan produceren.

Verontreinigingsgehaltes
Voor de realisatie van De reinigende weg op locatie,
is het streven te werken met baggerspecie waarin de
verontreiniginggehaltes de samenstellingswaarden
van het bouwstoffenbesluit voor categorie 1 grond
niet overschrijden. Dit omdat de pilot binnen vigerende wet- en regelgeving moet worden uitgevoerd.
Daarnaast is aan de inzenders gevraagd aannemelijk
te maken dat de reinigingsmethode ook geschikt
is voor het reinigen van zwaarder verontreinigde
baggerspecie door het uitvoeren van een laboratoriumproef of het uitvoeren van een kleinschalige proef
op een hiervoor geschikte locatie.

Nadere in formatie: Evert Schut, DWW
(015-2518 269)
De reinigende weg:
Baggerspecie reinigen onder of naast de weg
De ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Het
is daarom belangrijk dat we zo optimaal mogelijk
omgaan met de beschikbare ruimte. Ook de
(sneDweg van de toekomst zal daarom meer functies
hebben dan alleen transport. De reinigende weg' is
onderdeel van het innovatieprogramma Wegen naar
de Toekomst van Rijkswaterstaat. Deze pilot geeft
invulling aan deze toekomstige multifunctionaliteit.
Binnen het project wordt ernaar gestreefd om de
ruimte die de weg in alle dimensies inneemt, te
benutten voor het reinigen van baggerspecie.

Prijsvraag
In december 2003 heeft Rijkswaterstaat een
Europese prijsvraag uitgeschreven waarin externe
partijen zijn gevraagd mee te denken en werken
aan de realisatie van De reinigende weg. In de
prijsvraagbrochure zijn de voorwaarden voor
deelname en de minimale vereisten en beoordelingscriteria opgenomen. In januari 2004 is een
druk bezochte inlichtingenbijeenkomst voor de
prijsvraag georganiseerd. Onder de aanwezigen
waren vertegenwoordigers van ingenieursbureaus, aannemers en universiteiten maar ook
gewone burgers met innovatieve ideeën. Tot 15
maart konden partijen hun ideeën inzenden. Een
onafhankelijke, deskundige jury en het pilotteam
beoordelen de inzendingen en op 28 april 2004
zal bekend worden gemaakt welke (maximaal)
twee inzendende partijen hun idee verder mogen
uitwerken tot een volwaardig ontwerp. Eind 2004
hoopt Rijkswaterstaat, samen met een van de
geselecteerden, een deel van de weg zodanig in
te richten dat de toegepaste baggerspecie naar
verloop van tijd gereinigd is: De reinigende weg.

Het jaar 2003
Veel tijd en aandacht is gestoken in het opzetten

van een intern en extern platform.
De interne werkgroep Integraal Ketenbeheer,
waarin de afdelingen Milieubeleid en Bodemsanering, Landelijk Gebied, Beton- en Waterbouw,
Wegenbouw, Landinrichting en Water,
Kanaalbeheer, Milieutoezicht, Milieuvergunningen
participeren, wordt onder meer gezocht over de
toepassing van grond en bagger in concrete projecten in de provincie, bijvoorbeeld bij herstel van
wierden, dijken en kades. Daarnaast wordt gestudeerd op de situatie van de provinciale depots en de
mogelijkheden de voorhanden zijnde voorraden in
te zetten bij het realiseren van grootschalige ruimtelijke projecten, zoals Blauwe Stad en Meerstad.
Er wordt tevens gewerkt aan het opzetten van een
registratiesysteem van grond en bagger. Er wordt
tevens hard gewerkt aan het opzetten van een
website met bijbehorende dienstverlening in de zin
van te downloaden nota's, mogelijkheid van vragen
en reacties stellen, voorbeelden van hergebruik,
relevante links e.d. Tot slot wordt er ook gewerkt
aan de missie en visie van
8ERh 1er rmTEÂ'
het interne platform. Is het
een
afstemmingsoverleg,
AS/EGV6R4IM&
of zal het zich meer als een
eigen projectorganisatie gaan
ontwikkelen?
Het externe platform,
waarin vertegenwoordigd
de gemeenten en de beide
waterschappen,
het bedrijfs..ER1-REM6L' Sû&
leven, adviesbureaus en
universiteit, staat onder meer
stil bij het thema Ruimte voor
innovatie bij hergebruik van grond en bagger in
Margriet Kruiderink, (D WW) E-mail:
Groningen.
g. t. kruiderink©dww. rws. min venw. ni, Pilotleider
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De Reinigende weg, Wegen naar de Toekomst
Voor meer informatie kijk op de website
www.reinigendeweg.nl of
www.wegennaardetoekomst.nl.
Hergebruik van grond en bagger in de provincie
Groningen in 2003
Inleiding:
De provincie Groningen heeft in 2000 haar
omgevingsbeleid vastgesteld in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP). Een van de onderdelen van
dit POP is de bouwgrondstoffenvoor-ziening en
grondstromen. Deze moet op een meer duurzame
manier worden opgezet. Op basis daavan is
de op uitvoering gerichte nota 'Van Last naar
Lust', grondstromenbeleid provincie Groningen
geschreven.

De speerpunten voor 2004
1. De uitvoering van projecten (o.a. IandschapshersteD;
2.De bestekken van onze eigen projecten (infrastructurele projecten);
De spelers in de markt: gemeenten, bedrijven, enz.;
Registratie (database, Gis-kaarten, website, aansluiting andere systemen);
Tevens willen wij in 2004 een aantal activiteiten uit
de verschillende programma's van Actief bodembeheer en het Tienjaren Scenario Waterbodems
gezamenlijk oppakken.

Nadere informatie: Bert van der Molen, Provincie
Groningen (050-3164 967)
rA

Jurisprudentie
Ontgronding Bijimermeer
Uitspraak Afdeling bestu ursrechtspraak van de
Raad van State d.d. 10 december 2003, nummer

200206026/1.
Provincie Noord Holland heeft aan het stadsdeel
Zuidoost van Amsterdam vergunning verleend
voor het ontgraven van een dreeflichaam. In deze
uitspraak spelen met name het begrip belanghebbende' en de ruimtelijke aspecten een rol.
Een van de appellanten heeft beroep ingesteld
namens twee verenigen van eigenaars, in zijn
hoedanigheid als plaatsvervangend voorzitter van de
vergaderingen van eigenaars. De reglementen van
deze verenigingen bepalen dat een plaatsvervangend
voorzitter belast is met de leiding van de vergadering
van eigenaars en dat het bestuur van de vereniging
van eigenaars berust bij een administrateur, wiens
bevoegdheid het bestuur in de ruimste zin van het
woord omvat.
Appellant heeft niet binnen de daarvoor gestelde
termijn machtigingen van de desbetreffende vergaderingen van eigenaars of van de administrateur
overgelegd en wordt niet-ontvankelijk verklaard.
Dezelfde appellant heeft ook namens een vereniging
van eigenaars met volledige rechtsbevoegdheid
beroep ingesteld tegen het besluit.
Volgens artikel 1:2, eerste lid van de Awb wordt
onder belanghebbende verstaan degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uit
het derde lid volgt dat ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen tevens worden beschouwd de
algemene en collectieve belangen die zij krachtens
hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.
De Afdeling heeft in haar uitspraak op 6 november
2002, nummer 200200552/1 overwogen dat het
bij belangen van een rechtspersoon als bedoeld in
artikel 1:2, derde lid van de Awb, moet gaan om
een aan de statutaire doelstelling ontleend collectief
belang, dat door een besluit direct wordt of dreigt
te worden aangetast, waarbij het belang los kan
worden gezien van dat van individuele leden, en
waarbij het gaat om de behartiging van boven-individuele leden.
De vereniging in deze zaak heeft als statutair doel
de behartiging van de gemeenschappelijke belangen
in samenhang met het wonen en het in eigendom
hebben van een woning op de Geerdinkhof te
Amsterdam, waarbij met de gemeenschappelijke
belangen tevens de gemeenschappelijke belangen
van de leden uit individuele groepen van woningen
worden bedoeld.

De Afdeling is van mening dat in deze doelstellingen geen collectief belang ligt besloten dat door
het besluit van de provincie Noord Holland direct
wordt of dreigt te worden aangetast en waarvan de
(gemeenschappelijke) behartiging de behartiging
van individuele belangen te boven gaat.
Appellant wordt niet-ontvankelijk verklaard.
Drie andere appellanten wonen op ongeveer 40 dan
wel 50 meter van het af te graven dreeflichaam en
zien vanuit hun woningen hier ook op uit. Om deze
redenen zijn deze appellanten belanghebbenden en
worden hun beroepen ontvankelijk verklaard.
Een andere appellant woont ongeveer 190 meter
van het af te graven dreeflichaam en ziet vanuit de
woning niet uit op het dreeflichaam. De Afdeling
is van mening dat deze appellant geen belanghebbende is en dat het beroep dus niet-ontvankelijk is.
Andere appellanten zijn van mening dat de provincie
ten onrechte heeft aangenomen dat de ontgronding
planologisch uitvoerbaar is dan wel zal zijn. Duidelijk
was dat de beoogde ontgronding niet in het vigerende bestemmingsplan paste. Tevens was er geen
sprake van een ter inzage gelegd ontwerp van een
herziening van het bestemmingsplan of van een
geldend voorbereidingsbesluit waarin de beoogde
ontgronding wel zou passen.
Aanvrager van de ontgrondingsvergunning is het
stadsdeel Zuid Oost van Amsterdam. De provincie
heeft de stadsdeelraad niet overeenkomstig artikel
10, derde lid van de Ontgrondingenwet gevraagd
of zij bereid is planologische medewerking te
verlenen.
De provincie heeft echter uit de aanvraag en uit de
door de stadsdeelraad ingebrachte bedenking tegen
het ontwerp-besluit geconcludeerd dat de planologische medewerking zou worden verleend.
De Afdeling kan hiermee instemmen, waarbij het
van belang is dat vô6r het nemen van het bestreden
besluit de stadsdeelraad kenbaar heeft gemaakt
planologische medewerking te verlenen èn dat in de
vergunning het voorschrift is opgenomen dat met
de ontgronding niet mag worden begonnen voordat
de nodige planologische maatregelen in werking zijn
getreden.
Appellanten zijn van mening dat de vergunning niet
had mogen worden verleend zolang niet duidelijk
was wat de effecten van de voorgenomen afgraving
voor de waterhuishouding in het gebied zouden
zijn. De resultaten van het MER Vernieuwing
Bijlmermeer Amsterdam Zuid Oost" hadden moeten
worden afgewacht.
De provincie heeft in het besluit het voorschrift
opgenomen dat niet met de ontgronding mag
worden begonnen dan nadat de akkoordverklaring
MER van kracht is geworden". De provincie is ervan
uitgegaan dat de compenserende maatregelen die

mogelijk genomen zouden moeten worden in het
MER een belangrijke rol zouden spelen.
De Afdeling is van mening dat de waterhuishoudkundige aspecten zijn aan te merken als bij de
ontgronding betrokken belangen. Deze belangen
kunnen niet worden doorgeschoven naar een
latere en buiten de Ontgrondingenwet vallende
procedure. Die procedure biedt niet de mogelijkheid
nadere voorschriften te verbinden aan de inmiddels
verleende ontgrondingsvergunning.
De Afdeling stelt vast dat het besluit niet met de
vereiste zorgvuldigheid is voorbereid en berust in
zoverre niet op een deugdelijke motivering.
Appellanten beschouwen het dreeflichaam als beeldbepalend voor de omgeving en vrezen dat door
afgraving hun woonomgeving verder wordt aangetast. De provincie heeft in het besluit gesteld dat dit
bezwaar betrekking heeft op de ruimtelijke ordening
en aan de orde moet komen in de procedure van het
bestemmingsplan. De Afdeling is echter van mening
dat de landschappelijke waarde van het te ontgronden perceel een bij de ontgronding betrokken belang
is. Daarbij is dit bezwaar niet recentelijk gewogen in
het kader van een bestemmingsplanprocedure voor
dit gebied. Ook zou het af te graven dreeflichaam
wel eens deel kunnen uitmaken van het oorspronkelijke inrichtingsplan van de Bijlmermeer. Ook in dit
opzicht is het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust in zoverre niet op een
deugdelijke motivering.
De Afdeling vernietigt het besluit.
Nadere in formatie: Con van der Werff, Provincie
Gelderland (026-3599 579)
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Een solide ondergrond voor de AS en A50,
Toepassing van baggerspecie als secundaire
grondstof. CD-ROM, publicatienummer DWW2003-124
Beton- en metselzand uit de Noordzee?,
Eindrapport van de PIA Subwerkgroep Zeezand.
Resultaten van de haalbaarheidsstudie naar
beton- en metselzandwinning voor de Hollandse
en Zeeuwse kust. DWW-2004-001, publicatiereeks grondstoffen 2004/01.

DW'vV-producten zijn te bestellen via Marja
Schomaker, tel: 015-2518 308 of e-mail:
M.A.Schomaker-vRijsbergen©dww. rws.minvenw. nI
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NL-BSB® Nationale beoordelingsrichtlijn voor
keramische buizen voor riolering
Keramische buizen voor riolering (gresbuizen) zijn
traditionele producten welke zijn vervaardigd met
het natuurproduct klei als hoofdgrondstof. Gres
wordt algemeen gewaardeerd om zijn excellente
combinatie van eigenschappen die vereist zijn voor
een goed rioleringsmateriaal.
Conform het Nederlandse Bouwstoffenbesluit dient
ook van gresmaterialen te worden aangetoond
dat de milieuhygiënische eigenschappen aan de
eisen voldoen. Het gevraagde bewijs kan bestaan
uit een kwaliteitsverklaring (NL BSB(D certificaat),
uit partijkeuringsgegevens of overig bewijsmiddel.
Partijkeuringen zijn vaak kostbaar en tijdrovend.
Overig bewijsmiddel hoeft niet altijd door het
bevoegd gezag geaccepteerd te worden.
Daarom is op gezamenlijk initiatief van producenten
uit Nederland, België, Duitsland en Engeland BRL
52230 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor de NLBSB® kwaliteitsverklaring voor keramische buizen
voor riolering" d.d. 16-09-2003 opgesteld. De BRL
maakt de toepassing van gresbuizen in rioleringen
bij lA-toepassing (continu vochtige omgeving) op
een efficiënte manier mogelijk.
De beoordelingsrichtlijn is opgesteld door
het Instituut voor Keuring en Onderzoek van
Bouwmaterialen-BV Kwaliteitverklaringen
Bouw (IKOB-BKB) De beoordelingsrichtlijn is
opgesteld conform de aanwijzingen van Stichting
Bouwkwaliteit (SBK) en het IKOB-BKB Reglement
voor Attestering en Certificatie. De openbare
kritieken zijn verwerkt in de beoordelingsrichtlijn.
Het College van Deskundigen van IKOB-BKB heeft
de BRL goedgekeurd. Op 25 november 2003 is de
BRL 52230, d.d.: 16-09-2003 aanvaard door de
Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting
Bouwkwaliteit.
De beoordelingsrichtlijn 52230 is te bestellen bij:
IKOB-BKB BV
Postbus 205
3770 AE Barneveld
Telefoon: 0342 413643
E-mail: barneveld©ikobbkb.nl
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Stand van zaken beleidsontwikkelingen
bouwgrondstoffen
Er is weer veel gebeurd afgelopen periode
op het gebied van bouwgrondstoffen. Een
belangrijke mijlpaal was het Algemeen Overleg
(AO) in de Tweede Kamer van 1 oktober over
de afbouw van de regierol door Verkeer en
Waterstaat. Dit AO was georganiseerd door
de vaste kamercommissies van VROM en
V&W. In algemene zin wordt de overgang
naar marktwerking breed ondersteund. De
belangrijkste vragen van de kamerleden hadden
betrekking op de overgangstermijn en het
kaderstellende beleid, vooral ten aanzien van
de in voorbereiding zijnde teksten voor de Nota
Ruimte. De staatssecretaris van V&W heeft
aangegeven dat zij voorstander is om samen met
het bedrijfsleven te kijken naar de aanpak van
mogelijke belemmeringen voor marktwerking.
Tevens zal zij tijdens de overgangsperiode
betrokken blijven bij een aantal acties gericht
op een goed kaderstellend ruimtelijk beleid en
een goede marktwerking. Het AO heeft geen
wijziging gebracht ten aanzien van de ingezette
koers zoals verwoord in de brief aan de Tweede
Kamer van 23 mei 2003. Het verslag van het
AO is te downloaden vanaf de website van de
Tweede Kamer (www.tweede-kamer.nl), dossier
26401, nr. 33.
Inmiddels wordt door DG Water hard gewerkt
aan de uitwerking van de acties zoals genoemd
in de brief van 23 mei. Voor de nota Ruimte
heeft V&W inmiddels een tekst gereed die
wordt afgestemd met alle betrokkenen. Ten
aanzien van belemmeringen voor marktwerking
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wordt in samenwerking met het Overlegorgaan
Oppervlaktedeifstoften een inventarisatie gemaakt
en oplossingsrichtingen verkend. Binnenkort
start ook het traject voor herziening van de
Ontgrondingenwet.
Een belangrijke ontwikkeling is verder de
plannen van de pas opgerichte Vereniging
van IndustrieZand- en Grindproducenten
(IZGP) ten aanzien van het maatschappelijk
verantwoord winnen van zand t.b.v. de betonen metselzandproductie. Op 19 novemberj.I.
is een goed bezochte bijeenkomst geweest met
als thema "Over Winnen" onder leiding van
Jan Terlouw en is een brochure door de IZGP
uitgebracht (ISBN 90 74647 58 8).
Jos van Dalen, DGW (070-3518 973), e-mail:
/.p.g. vdalen@dgw.minvenw.nl

Aangepaste taakstelling adviescommissie
"Taakstellingen en flankerend beleid beton- en
metselzandvoorziening"
Begin 2002 is door V&W en IPO een onafhankelijke adviescommissie 'Taakstellingen en flankerend beleid beton- en metsel-zandvoorziening"
ingesteld. Deze "Commissie Tommel" is
genoemd naar de voorzitter van de commissie
heer dr. D.K.J. Tommel, ex-staatssecretaris van
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. Leden van de
commissie zijn dr. ir. G. Blom, voormalig Directeurgeneraal van de Rijkswaterstaat en Ir. M.A. van
Weel, voormalig Directeur van de provincie
Noord-Brabant.
De commissie heeft in 2002 een tweetal adviezen

uitgebracht. Een éénmalig advies over de
taakverdeling van de provincies over de winning
van beton- en metselzand uit landlocaties over
de periode 1999 - 2008 en een 1e jaarlijks
advies over de ontwikkelingen in de vraag en het
aanbod van beton- en metselzand, de voortgang
van de vergunningverlening voor nieuwe
winlocaties in landlocaties en de rijkswateren,
de voortgang m.b.t. de inzet van beton- en
metselzand vervangende materialen en de
uitvoering van de afspraken m.b.t. het flankerend
beleid.
Het zgn. 1e jaarlijkse advies van de commissie
ondersteunde het besluit van het Rijk om het
dossier bouwgrondstoffen niet langer tot een
kerntaak van Verkeer- en Waterstaat te rekenen
en de regie ten aanzien van tijdige en voldoende
voorziening van bouwgrondstoffen, in het
bijzonder voor beton- en metselzand, in het
vervolg over te laten aan de markt.
Ten aanzien van de afbouw van de rijksregie (m.n
de taakstellingen voor beton- en metselzand)
wordt door het Rijk een overgangsperiode van
ruim vijf jaar voldoende geacht. De gemaakte
afspraken tussen Rijk en Provincies over de
taakstellingen voor de periode tot 2009 zullen
worden uitgevoerd. in die periode heeft het
ontgrondend bedrijfsleven volgens het Rijk
voldoende gelegenheid om projecten te
ontwikkelen die maatschappelijk aantrekkelijk zijn.
Verwacht wordt dat daarmee het draagvlak voor
ontgrondingen in Nederland zal toenemen.
Deze ontwikkeling heeft geleid tot de vraag
welke rol de Commissie Tommel in de nieuwe
situatie zou kunnen vervullen. Besloten is om
de commissie te vragen om in aanvulling op
de oorspronkelijke taakopdracht jaarlijks te
adviseren over het proces van afbouw van
de regierol van het Rijk m.b.t. de beton- en
metselzandvoorziening in Nederland en de
ontwikkeling van marktwerking daarvoor.

uit reacties van betrokken partijen komen zijn
zeer veel knelpunten naar voren gekomen. De
gekozen beschermingsambitie en problemen in
de normstelling hebben geleid tot een uitgebreide
uitvoeringsregeling, vrijstellingen, gedoogbrieven
en circulaires. Daardoor is het Bouwstoffenbesluit
gecompliceerd en gedetailleerd geworden.
Aan de andere kant blijkt uit de reacties ook dat
de doelstellingen die het besluit nastreeft als
nuttig worden ervaren en dat het besluit heeft
gewerkt om het hergebruik te stimuleren en
tegelijkertijd de bodem en het oppervlaktewater
te beschermen.
Bij de doorlichting van het Bouwstoffenbesluit
is duidelijk geworden dat fundamentele
kritiekpunten niet door relatief kleine wijzigingen
zijn op te lossen. Daarom lijkt de beste
oplossing tot een radicale wijziging te komen
en in plaats van het huidige Bouwstoffenbesluit
een nieuwe en veel eenvoudiger regeling
tot stand te brengen. Onderdelen van deze
eenvoudiger regeling zullen zijn een belangrijke
vereenvoudiging van de bewijslast, nadrukkelijke
aansluiting bij de Bouwproductenrichtlijn en
een heroverweging van het normstelsel. De
totstandbrenging van een dergelijk regime zal
naar verwachting pas omstreeks 2007-2008 zijn
beslag kunnen krijgen.
Om tegemoet te komen aan de wens tot een
snelle oplossing van de belangrijkste kritiekpunten
die voortkomen uit de evaluatie wordt voor een
interim-periode, tot het inwerkingtreden van het
nieuwe vereenvoudigde Bouwstoffenbesluit, een
tijdelijke regeling getroffen. Daarin zullen dan
ook alle nu geldende gedoogregelingen worden
opgenomen.
Op welke wijze de interim-regeling gestalte
wordt gegeven is momenteel nog onderwerp
van discussie. Overwogen wordt om dit voor
toepassingen op de land bodem te realiseren door
een ministeriele vrijstellingsregeling.

Ruud van der Klooster, DGW (070-35188 385)
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Ontwikkelingen rond het Bouwstoffenbesluit
Het Bouwstoffenbesluit is in 1999 inwerking
getreden. Aan de totstandkoming van het
Bouwstoffenbesluit heeft veel overleg ten
grondslag gelegen. Ook vanuit de Tweede Kamer
was er veel aandacht voor dit besluit. Dat leidde
er toe dat al in een vroegtijdig stadium na de
inwerkingtreding een evaluatie van het besluit
heeft plaatsgevonden. Uit deze evaluatie en

Wat wel duidelijk is is dat voor toepassingen
van bouwstoffen in oppervlaktewater c.q. op de
waterbodem de gewenste tijdelijke aanpassingen
om juridisch-technische redenen niet te realiseren
zijn d.m.v. een ministeriele vrijstellingsregeling.
Dat zal, zo nut en noodzaak daartoe aanleiding
geven, moeten worden geregeld door een
tussentijdse aanpassing van het vigerende
besluit. Dit geldt ook voor de vrijstellingen
voor enkele stoffen in grond en baggerspecie
voor zover het toepassing in oppervlaktewater

c.q. waterbodem betreft. Teneinde deze
vrijstellingen op korte termijn toch mogelijk te
maken is een gedoogregeling in voorbereiding
Voor toepassingen op de landbodem zijn deze
vrijstellingen inmiddels al geregeld d.m.v. een
gedoogregeling die binnenkort zal worden
vervangen door een ministeriele regeling.
Naast de genoemde vereenvoudiging van het
Bouwstoffenbesluit is het de bedoeling om
voor grond en baggerspecie een zelfstandig
beleidskader te ontwikkelen omdat deze
omvangrijke stromen thans in diverse wettelijke
regimes zijn geregeld, waaronder het huidige
Bouwstoffenbesluit en de vrijstellingsregeling
Grondverzet. Onduidelijke verhoudingen tussen
deze regimes nodigen uit tot winkelen",
hetgeen in de hand wordt gewerkt door hoge
kosten en grote kostenverschillen. Het nieuwe
regime dient tegelijkertijd met de nieuwe regeling
voor bouwstoffen in werking te treden.

Ruud van der Klooster, DGW (070-35188 385)

Proefophoging met klei uit baggerspecie in de
A5 en A50
In de aansluiting van de nieuwe A5 op de A4
ten zuidwesten van Schiphol is in de zomer van
2001 een proefophoging aangelegd met klei
uit baggerspecie. Samen met een vergelijkbaar
werk in de A50 bij Veghel moet deze proef
bewijzen of het mogelijk is om uit baggerspecie
constructieve ophogingen te maken zonder enige
toevoeging van hulpstoffen als cement e.d. De
proefophogingen bleken het eerste jaar goed te
functioneren en zijn inmiddels geasfalteerd en
opengesteld voor verkeer.
In Nederland komt jaarlijks enkele miljoenen m3
baggerspecie Vrij die niet mag worden verspreid.
Storten in depots leidt tot grote maatschappelijke
weerstand. Daarom is besloten een deel ervan
op te werken tot bouwstoffen voor de weg- en
waterbouw. Het rijpen van baggerspecie tot klei
is één van de veelbelovende mogelijkheden.
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft de
regionale directies benaderd om mee te doen
aan proefprojecten; de Directie Noord-Holland
en Directie Noord-Brabant hebben besloten hun
werken daarvoor ter beschikking te stellen.

gerijpt op de stortlocatie Nauerna. Door de specie
extensief te bewerken is een drogestofgehalte van
50% tot 60% bereikt. De klei is sterk zandig en
matig humeus.
De ophoging in de AS is 10.000 m3 groot: 125 m
lang, 4 m hoog en gemiddeld 20 m breed. Onder
de klei is 1 m drainagezand aangebracht. Ook
tussen de klei en de verharding wordt minimaal 1
m zand aangebracht. De ophoging is aangelegd
in 13 lagen van elk ca. 0,30 m. Elke laag werd
vier keer verdicht met een (tril)wals, twee keer
zo vaak als voor zand gebruikelijk is. Tijdens
regenperiodes werd de klei onverwerkbaar en
moest het werk enkele dagen worden stilgelegd.
Dit maakt de uitvoering wat duurder dan bij zand,
maar daar staat tegenover dat de klei gratis ter
beschikking werd gesteld.
De samenstelling van de klei uit baggerspecie
in de ASO en de maten van het proefvak in de
A50 zijn vergelijkbaar met die van de AS. Voor
beide vakken voldoet de klei aan de inmiddels
aangepaste eisen die het Bouwstoffenbesluit
stelt aan categorie-1 -grond. Sinds de aanleg
wordt de ophoging civieltechnisch gemonitord.
In de ophoging zijn diverse meetinstrumenten
aangebracht om vervormingen en gedrag van
vocht in de ophoging te meten. Na 9 maanden
bleek de klink bij de AS onder overhoogte
ca. 0,10 m te zijn, verwacht wordt dat de
restklink zeer gering zal zijn. De ophoging is
ook zeer vormvast gebleken en gedraagt zich in
civieltechnische zin dus uitstekend. De resultaten
van de constructieve ophoging in de A50 zijn zeer
vergelijkbaar met die van de A5 en zijn dus ook
zeer goed.
De eerste ervaringen met klei uit baggerspecie
zijn positief. Toepassing op grotere schaal lijkt zeer
wel mogelijk. De Organisatie van grootschalige
kleiproductie is wel een beperkende factor.
Conform de afspraken met de gemeente moet
ook milieuhygiënische monitoring plaatsvinden,
om te achterhalen of er geen negatieve gevolgen
zijn als gevolg van uitloging van de nu inmiddels
in het bouwstoffenbesluit vrijgestelde parameters.
Deze proefvakken hebben immers aan de basis
gestaan voor de Vrijstellingsregeling Grond en
Bagger die van kracht gaat worden.

Nadere in formatie: Roy .Smits,
De in de proef gebruikte klei voor de A5 is
afkomstig uit onderhoudsbaggerwerk in de Zaan,
uitgevoerd in 1997/1 998. De baggerspecie is

DWW (015-2518 315)
3

Het rapport Proefophoging AS te Badhoevedorp
met klei uit baggerspecie', Publicatiereeks
Grondstoffen 2003/1 4, DWW-nummer: DWW2003-091, is te verkrijgen bij de DWW, (0152518 308), E-mail: M.A.Schomaker-vRijsbergen©
dww.rws.minvenw.nI

Beton- en Metselzand uit de Noordzee, een
Alternatief?
Op 14 november 2003 vond in het auditorium
van TNO-NITG in Utrecht onder ruime
belangstelling het symposium plaats van de PIA
subwerkgroep Zeezand. Doel van de dag was om
de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek
naar beton- en metselzandwinning voor de
Zeeuwse en Hollandse Kust bekend te maken
bij technisch georiënteerde medewerkers van
Rijk, provincie, gemeenten en bedrijfsleven met
betrokkenheid bij de bouwgrondstoffenvoorzien ing.
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Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 2000
- 2003 in opdracht van Rijkswaterstaat onder
begeleiding van de PIA Subwerkgroep Zeezand.
Deze werkgroep (V&W, Provincies, bedrijfsleven
en Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam) kreeg
als opdracht: Het ontwikkelen van een breed
gedragen visie op de mogelijkheden dan wel
onmogelijkheden om binnen de termijn van
enkele jaren te komen tot het jaarlijks winnen van
enkele miljoenen tonnen beton- en metselzand
op het Nederlands Continentaal Plaat (NCP)
daarbij de Klaverbank buiten beschouwing
latende". Voor de beantwoording van deze
onderzoeksvraag zijn circa 500 boringen geplaatst
en diverse deelonderzoeken uitgevoerd naar
technische en economische haalbaarheid. De
werkgroep heeft zich ten doel gesteld het
haalbaarheidsonderzoek nog in 2003 met een
eindrapport en een symposium af te ronden. Op
het moment dat de resultaten op het symposium
werden gepresenteerd had de werkgroep
reeds overeenstemming over de inhoudelijke
hoofdstukken van het eindrapport.
Rekening houdend met ruimtelijke en
wintechnische beperkingen, blijkt het geologische
voorkomen aan grove zanden een geschatte
winbare reserve te vertegenwoordigen van
circa 50 miljoen m3 PIA betonzand gemiddeld
(gangbaar betonzand) 6f circa 100 miljoen m3
CUR B77 0-4 zand (fijner zand in beton). Dit
komt overeen met respectievelijk circa 80 en 165
miljoen ton, terwijl de huidige jaarbehoefte aan
beton- en metselzand momenteel circa 20 tot

22 miljoen ton bedraagt. Daarnaast blijkt, ook
als de deklaag reeds is verwijderd, de productie
van betonzand uit de Noordzee bijna twee tot
drie maal duurder dan de huidige marktprijs van
betonzand.
De paneldiscussie na afloop van het symposium
gaf aanleiding om in het rapport nog extra
aandacht te besteden aan beleidsmatige
aspecten. Momenteel wordt het eindconcept
van het rapport ter goedkeuring voorgelegd
aan de werkgroep en de overkoepelende PIA
werkgroep. Het definitieve rapport van de
PIA Subwerkgroep Zeezand verschijnt begin
2004 in de Publicatiereeks Grondstoffen. Bij
het rapport worden alle boorgegevens en
onderzoeksresultaten meegeleverd op Cdrom, zodat de bevindingen onafhankelijk
te toetsen zijn. Alle deelnemers van het
symposium zullen het rapport automatisch
ontvangen. Geïnteresseerden kunnen hun
gegevens doorgeven voor toevoeging aan de
verzendlijst van het eindrapport (Secretariaat PIA
Subwerkgroep Zeezand: Rijkswaterstaat, Dienst
Weg- en Waterbouwkunde, t.a.v. M.W.I.M. van
Heijst, Postbus 5044, 2600 GA DELFT,
E-mail: m.w.i.m.vheijst@dww.rws.minvenw.nI).
Max van Hei/st, DWW (015-2518 469)

Innovatieve projecten op Houtdag 2003
Hout-experts en geïnteresseerden konden
op donderdag 30 oktober hun hart ophalen
tijdens de Houtdag 2003. Op dit symposium,
georganiseerd door Centrum Hout, werden
presentaties gegeven over de toepassingen
van hout in de GWW-sector en de woning- en
utiliteitsbouw. Thema van de dag was Hout in
beweging'.
De Houtdag werd gehouden in het Fortis
Theater in Schiedam, dat - hoe kan het ook
anders - aan de binnenkant voornamelijk uit
hout is opgetrokken. In verschillende zalen
werden parallelsessies gehouden over de
Wereldarchitectuur' en Trendy gevels' in de
bouw en over Duurzame toepassingen' en
Houtsoorten en eigenschappen' in de GWWsector. Prof. J. Stuip van de stichting CUR
overhandigde tijdens deze laatste sessie de eerste
exemplaren van het hand boek Hout in de GWW
sector (CUR/RWS-publicatie 213) aan het hoofd
van het B&O-Huis (Expertisecentrum Beheer en
Onderhoud van Rijkswaterstaat te Delft) en aan
een vertegenwoordiger van de Organisatie van

Advies- en Ingenieursbureaus. (ONRI)

Een van de vergunningsvoorschriften houdt in
dat het te winnen beton- en metselzand moet

Pri/zen

worden afgezet in de regio's Noord- en Midden

Daarnaast werd een plenaire sessie gehouden in

Limburg. Afzet naar andere regio's is alleen

de Theaterzaal, die vooral in het teken stond van
prijsuitreikingen. Atelier Zeinstra van der Pol uit

mogelijk na schriftelijke toestemming van de

Amsterdam won de Houtarch itectu u rprijs voor

er sprake zijn van een structureel overaanbod

provincie. Om toestemming te krijgen moet

het slimme gebruik van hout in het crematorium

van beton- en metselzand in de regio's Noord-

in Haarlem. De jury vond het: een schokkend

en Midden Limburg. Vergunninghouder heeft

mooi project van klassieke allure met een geheel

toestemming gevraagd om van het voorschrift

eigen beeld."

af te wijken maar deze toestemming is door de

Van der Breggen Architecten uit Alphen aan de

provincie geweigerd.

Rijn sleepte de Houtinnovatieprijs in de wacht

Hiertegen heeft vergunninghouder bezwaar

met de vernieuwende bouwmethode Maskerade.

ingediend. Dit bezwaar is door de provincie
ongegrond verklaard. Daarop heeft

De jury vond dat de inschrijving goed inspeelde
op de huidige behoeftes in de bouw en bij de

vergunninghouder beroep ingesteld.

consument en dat met deze innovatieve wijze van

Vergunninghouder draagt daarbij de volgende
argumenten aan.

bouwen met hout het marktsegment voor hout
aanzienlijk kan worden vergroot."

Het gaat om slechts een geringe hoeveelheid
Markt

beton- en metselzand. Om deze reden

De hele dag door kon ook de informatiemarkt
worden bezocht, waar verschillende organisaties

grondstoftenwinning hier niet van toepassing.

hun kennis over hout en houttoepassingen

De voorgeschreven afzet binnen de genoemde

is het provinciale beleid voor de primaire

deelden met de aanwezigen. Er waren onder

regio's zal leiden tot een overaan bod aan

andere stands van Rijkswaterstaat, Stellac
Wood, TNO Bouw, TU Delft en de Vereniging

beton- en metselzand, hetgeen in strijd is met
het provinciale beleid.

van Houtskeletbouwers. In de stands was

De regio die vergunninghoudster voorstelt

informatie te vinden over van alles en nog

om het beton- en metselzand af te zetten
is gunstiger gelegen in afstand en rijtijd ten

wat: de vingerlasmethode (waarmee kozijnen
kunnen worden gemaakt uit een combinatie
van Europese of tropische hardhoutsoort en

opzichte van de win plaats dan de regio's
Noord- en Midden Limburg.

foutvrij Europees vurenhout), Aziatisch Ceder

Gezien de afwerkverplichtingen van de

(een alternatieve houtsoort van Western Red

winlocatie is het niet mogelijk het zand in

Cedar met een hogere densiteit) en over het

depot te houden. Een oplossing zou zijn om

Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam en

de winning van de klei te temporiseren, maar

Rotterdam. Verder werd op verzoek van RWS de

de provincie vindt dit niet een juiste oplossing.

houten lichtmast (die binnenkort getest wordt op
botsveiligheid) gepresenteerd.
De gehouden presentaties zijn te downloaden op
www.centrum-hout.nl

De provincie verwijst naar het vastgestelde
Grondstoffenplan Limburg, waarin als een
van de doelstellingen is opgenomen dat grote
ingrepen in het landschap moeten worden

Aad van der Burg, DWW (015-2518 487)

verminderd. Om dat te realiseren wordt o.a. de
winning van beton- en metselzand afgestemd

Jurisprudentie

op de provinciale behoefte. Bij de beoordeling
van het ontheffingsverzoek is het belang van
vergunninghouder afgewogen tegen het belang
van de zandwinning. Daarbij is een wat langere

Uitspraak ABRvS d.d. 20 augustus 2003

periode bekeken, omdat volgens de provincie

Zaaknummer 200300417/1

schommelingen in de markt voor rekening van

De provincie Limburg heeft een ontgrondings-

vergunninghoudster zijn.

vergunning verleend voor het winnen van
zand en klei in het Tegelense Deel van het

De Afdeling acht deze wijze van beoordeling van

projectgebied Hoogterras Tegelen-Belfeld".

ontheffingsverzoeken niet onredelijk.
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Een ander punt is dat vergunninghouder bij de
behandeling van het bezwaarschrift gegevens
heeft overgelegd met betrekking tot de productie
en het aanbod van beton- en metselzand in
Limburg. Hieruit blijkt dat er in Limburg sprake is
van een overschot.
De provincie is echter van mening dat deze
gegevens niet geheel juist zijn en niet alleen
betrekking hebben op de regio's Noord- en
Midden Limburg. De provincie heeft hierover
telefonisch informatie bij de ontgronders
ingewonnen en is daarop tot de conclusie
gekomen dat er geen sprake is van een overschot
van beton- en metselzand. Deze informatie heeft
de provincie echter niet met nadere gegevens
onderbouwd.
De Afdeling is van mening dat de provincie niet
voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de
gegevens van vergunninghouder onjuist waren
en dat het besluit niet berust op een zorgvuldige
voorbereiding. De Afdeling vernietigt het besluit
op het ontheffingsverzoek.
Nadere informatie: Gon van der Werff, Provincie
Ge/der/and (026-3599 579)

Recente Publicaties
- Inventarisatie voor de Nota Ophoogzand
III. DWW, DWW-2003-036/Publicatiereeks
Grondstoffen nr. 2003/08.
- Registratie productie en afzet secundaire
grondstoffen: inventarisatie gegevens 19892001. DWW, DWW-2003-042/Publicatiereeks
Grondstoffen nr. 2003/1 0.
- Verbruik van beton- en metselzand en
(gebroken) grind 2001: Stand van het zand
Vu/Lint aan het Grind V. DWW, DWW-2003092/Publicatiereeks Grondstoffen 2003/15.
Gebruik van secundaire grondstoffen bij
de Rijkswaterstaat, Evaluatie 2002. DWW,
DWW-2003 -1 04/Pu blicatiereeks Grondstoffen
nr. 2003/19.

DWW-rapporten zijn te bestellen via Marja
Schomaker, tel: 01 5-2518 308 of E-mail:
M.A. Schomaker-vRijsbergen@dww. rws. minvenw
nl
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Flitsen
Delft Cluster rapport: Numerieke modellering
taludvorming bij zandwinning"
Om economische redenen is bij zandwinning
onder water een zo steil mogelijk talud en
een zo groot mogelijk diepte gewenst. Maar
de kans op oeverinbressingen neemt toe met
de steilheid en met de diepte. De fenomenen
verantwoordelijk voor inbressingen zijn
kwalitatief Vrij goed bekend. Ze zijn deels van
hydrodynamisch-morfologische aard en deels
van grondmechanische. Er bestaan thans aparte
rekenmodellen voor de beschrijving van deze
fenomenen.
In dit rapport beschrijven WLlDelft Hydraulics
en GeoDelft hoe beide soorten modellen
geïntegreerd kunnen worden tot één rekenmodel
voor de taludvorm tijdens het zandwinnen en
voor de omvang van oeverinbressingen.
Het rapport kan voor 40 euro exclusief
BTW besteld worden bij M.B. de Groot van
GeoDelft (postbus 69, 2600 AB Delft; E-mail:
m .b.degroot©geodelft.nl)

Diepe ontgrondingen voor ophoogzand ook in
Zuid- en Oost -Brabant aan banden
Ook in Zuid- en Oost-Brabant zullen diepe
ontgrondingen voor de winning van ophoogzand
niet meer worden toegestaan. Alleen
functionele ontgrondingen die een positieve
invloed hebben op het landschap worden nog
toegestaan. Deze aanpassing van het provinciale
ontgrondingenbeleid hebben Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant vastgesteld. Het
college wil hiermee onnodige aantasting van
het landschap voorkomen. Daarnaast wordt de
toepassing van rivier- en zeezand en hergebruikte
grondstoffen gestimuleerd voor de ophoging van
wegen, bruggen en viaducten.
De laatste jaren is het gebruik van ophoogzand
uit zee en rivieren in Brabant fors toegenomen. In
de jaarlijkse behoefte in Brabant van gemiddeld
circa 5 miljoen m3, werd in 2002 voor de helft
voorzien door rivier- of zeezand. Dit zand werd
echter vooral in West- en midden Brabant
afgezet. In Zuid- en Oost-Brabant worden in
uitzonderingssituaties, voornamelijk vanwege
de hogere transportkosten, nog wel diepe

ontgrondingen toegestaan om ophoogzand te
winnen. Hierin komt nu verandering.
Vervoer over water
Uit onderzoek van het MCA (Multimodaal
Coördinatie Adviescentrum) blijkt dat het
goed mogelijk is om zee- en rivierzand aan te
voeren naar Zuid- en Oost-Brabant. Ook de
markt zoekt zelf naar alternatieven voor diepe
ontgrondingen, mede door veranderingen in
prijspeil en voorraadsituaties. Daarnaast zullen
in de komende jaren in het kader van 'Ruimte
voor de rivier' grote hoeveelheden ophoogzand
vrijkomen. Het is in het belang van de uitvoering
van deze projecten dat dit ophoogzand doelmatig
per binnenvaartschip kan worden afgezet. De
regio Zuid- en Oost-Brabant is hiervoor geschikt.
Deze nieuwe koers betekent tevens een stimulans
voor de binnenvaart over de Brabantse kanalen.
Meer informatie bij Pierre Rooi/mans,
beleidsmedewerker bij de provincie NoordBrabant (073-6808 450)

Nieuwe bouwgrondstoffen website

http://www.bouwgrondstoffen.info ,
de internetpagina van de afdeling Aqua
Grondstoffen (AD) van de Dienst Weg- en
Waterbouwku nde (DWW) van Rij kswaterstaat
is sinds kort online gegaan. Op deze pagina
vindt u alle relevante informatie over de
bouwgrondstoffenwereld in Nederland en over
alles wat er op dit terrein speelt, informatie over
de afdeling Aqua Grondstoffen, producten en
links naar andere interessante pagina's over
bouwgrondstoffen.
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Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis
en stand van zaken op het gebied van
primaire en secundaire bouwgrondstoffen te
verspreiden.
Uitgave gesschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
samen met het Directoraat Generaal Water
(DGW) en met medewerking van de
provincies.
Redactie:
Senta Modder, V&W/DGW
070-3518 526
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073-6808 501
Hester Rijnsburger V&W/DWW
01 5-2518 316
Redactieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
t.a.v. Mw. H.A. Rijnsburger
Postbus 5044
2600 GA Delft
E-mail: h.a.rijnsburger@dww.rws.minvenw.nl
Aanvragen/adreswijzigingen: E-mail: y.nelisseschouten@dww.rws.minvenw.nl
Verschijning: 4 keer per jaar
Oplage: 500 exemplaren
Op internet:
http://www.minvenw.nl/rws/dww/home/
periodieken/Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
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Stand van zaken beleidsontwikkelingen
bouwgrondstoffen
Sinds het versturen van de brief van de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
aan de Tweede Kamer (dd. 23 mei 2003) is
er het nodige werk verzet om de acties die in
de brief genoemd worden goed op de rails te
zetten. Een van de belangrijkste is het opstellen
van een tekst over bouwgrondstoffen voor
de Nota Ruimte. Dit moet de basis vormen
voor de vergunningverlening op grond van de
Ontgrondingenwet zodat een goede afweging
gemaakt kan worden tussen het belang
van de winning van bouwgrondstoffen en
andere belangen. Essentieel nu er geen nieuw
Structuurschema Oppervlakted elfstoffen (SOD)
meer komt. Verder heeft Verkeer en Waterstaat
een eerste gesprek gevoerd met Economische
Zaken om te komen tot een plan voor optimale
marktwerking. Dit plan moet in 2003 gereed
zijn. In de vakantie is ook het VIBO-contract
getekend door het IPO. (VIBO staat voor
Verkeer en Waterstaat, Interprovinciaal Overleg
(IPO), Bouwgrondstoffen, Overeenkomst)
Nadat de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat getekend heeft, kan begonnen
worden met de uitvoering van dit programma
dat vier jaar gaat duren. In deze Nieuwsbrief is
verder een stukje opgenomen over het project
Regenboog ontgronden dat munitie moet
opleveren om multifunctioneel ontgronden
gemakkelijker van de grond te krijgen. En lastbut-not-least wordt in oktober en november de
discussie gevoerd over nut en noodzaak van de
Ontgrondingenwet. Aan de hand hiervan wordt
bepaald welke aanpassingen nodig zijn.
In een volgende Nieuwsbrief zal nader worden
ingegaan op de uitkomsten van bovengenoemde
en de andere acties. Voor de korte termijn is een
belangrijk moment het Algemeen Overleg in de
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Tweede Kamer over de bouwgrondstoftenbrief op
1 oktober a.s.
Dan zullen we weten in hoeverre een en ander
ook gedragen wordt door ons parlement.
Jos van Dalen, DGW (070-3518 973), e-mail:
j.p.g.vdalen@dgw.minvenw.nl

De grondstoffenvoorziening met minder regels
en meer zeezand
De provincie Noord-Brabant gaat minder strenge
eisen stellen aan het uitvoeren van kleinschalige
functionele ontgrondingen. Zo is onder bepaalde
voorwaarden voor het aanleggen van een tuinof parkvijver, natuurplas of mestbassin geen
ontgrondingsvergunning meer nodig. Ook zijn
de regels versoepeld voor het uitvoeren van
egalisaties voor landbouwkundige verbeteringen.
Deze versoepeling geldt niet voor egalisaties
in (zeer) cultuurhistorisch en aardkundig
waardevolle gebieden. E.e.a. is uitgewerkt
in de nieuwe verordening ontgrondingen en
grondstoffenvoorziening 2003.
In Noord-Brabant worden jaarlijks veel
ontgrondingen uitgevoerd. De meeste
ontgrondingen hebben betrekking op het
graven van ondiepe kleinschalige natuurplassen.
Daarnaast worden grootschalige ontgrondingen
uitgevoerd voor het winnen van beton- en
metselzand, ophoogzand, en in mindere mate
kalkzandsteenzand, klei en grind voor de bouw.
Het beleid van de provincie richt zich op het
beperken van deze grootschalige winningen
door het gebruik van secundaire grondstoffen en
grondstoffen uit zee te bevorderen. De provincie
legt jaarlijks de situatie met betrekking tot de
grondstoffenvoorziening vast in een rapportage
ontgrondingen en grondstoffenvoorziening.

In vergelijking met de verordening uit 1998
is het aantal vrijstellingsmogelijkheden van
de vergunningplicht verruimt. Daarbij is
onderscheid gemaakt in absolute en relatieve
vrijstellingen. Bij de absolute vrijstellingen is de
maatschappelijke noodzaak van de ontgronding
evident. Daarnaast zijn de effecten van deze
ontgrondingen veelal verwaarloosbaar of is
voor de uitvoering hiervan in de regel een ander
afwegingskader voorhanden (bestemmingsplan,
reconstructie, PMV, Monumentenwet, Wbb
e.d). Te denken is aan ontgrondingsactiviteiten
voor het doen van archeologisch onderzoek,
ontgrondingsactiviteiten die conform een geldig
bestemmingsplan worden uitgevoerd, sanering
van ernstige gevallen van bodemverontreiniging,
het ontginnen van voormalige of gesloten
stortplaatsen en kavelverbeteringen op basis van
de Reconstructiewet coricentratiegebieden. In
de voorliggende conceptverordening zijn meer
absolute vrijstellingen opgenomen in vergelijking
met de verordening uit 1998.
Nieuw in de verordening is het onder
voorwaarden vrijstellen van egalisaties voor
landbouwkundige verbeteringen in bepaalde
Streekpiangebieden. Ook dit is een versoepeling
van bestaande regels. Een stringenter regime is
van toepassing op waterstaatkundige werken.
Deze werden in de vigerende verordening
absoluut uitgezonderd en zijn in de voorliggende
verordening uitgezonderd onder voorwaarden.
Nadere informatie:
Pierre Rooi/mans, Provincie Noord-Brabant
(073-6808 450), e-mail:Prooi/mans©brabant.nl
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Nieuwe Heffingsverordening ontgrondingen
Groningen
Per 1 augustus 2003 is in de provincie Groningen
de Heffingsverordening ontgrondingen
Groningen 2003 van kracht geworden. Deze
verordening, die op 23 april 2003 is vastgesteld
door provinciale staten van Groningen, vervangt
de oude verordening uit 1998.
Daar waar tot 1 augustus 2003 aan de houders
van een ontgrondingenvergunning een heffing
werd opgelegd van € 0,016 per vergunde vaste
m3 bodemmateriaal, bedraagt deze heffing
thans € 0,105 per m3. De oorspronkelijke heffing
was uitsluitend bedoeld voor de financiering van
maximaal 50 % van de ten laste van de provincie
komende kosten voor planning en onderzoek
op het gebied van de bouwgrondstoffenvoorzie
ning. De opbrengst van de heffing bleek echter
onvoldoende om daaruit ook in de toekomst de
kosten op het gebied van planning en onderzoek
voor maximaal 50 % te kunnen financieren.

De provincie Groningen wil een krachtige impuls
geven aan een optimalisering van de toepassing
van grond die geschikt is voor hergebruik,
baggerspecie, etc. Daarvoor is echter nog
veel onderzoek nodig. Ook wil de provincie
nadrukkelijk een rol spelen bij het beter op
elkaar afstemmen van vraag en aanbod van
secundaire bouwgrondstoffen. Om dit te bereiken
heeft Groningen eind 2002 een grondmeester
aangesteld. De kosten van de grondmeester
zullen gedeeltelijk uit de opbrengsten van
een verhoogde bestemmingsheffing worden
gefinancierd. De bestemmingsheffing voor het
onderdeel planning en onderzoek is daarom
verhoogd tot€ 0,065 per m3 .
Daarnaast opent de Ontgrondingenwet thans
ook de mogelijkheid om aan de houders van
een ontgrondingenvergunning een deelheffing
op te leggen ter (gedeeltelijke) financiering
van compenserende maatregelen voor de regio
waar wordt ontgrond. Grote, vaak langdurige
ontgrondingsprojecten kunnen voor de regio
nadelige gevolgen met zich meebrengen. Via een
bijzondere wijze van compensatie kan de pijn
in de regio van dit soort projecten wellicht wat
worden verzacht. In Groningen wordt voor dit
doel daarom een heffing opgelegd van € 0,035
per m3 .
Tenslotte wordt in Groningen een bedrag
geheven van € 0,005 per m3 om de kosten
van eventuele schadeclaims, die niet op de
vergunninghouders kunnen worden verhaald, op
te kunnen vangen. Daarmee bedraagt de totale
ontgrondingenheffing met ingang van 1 augustus
2003 € 0,105 per m3. Een forse verhoging dus,
maar de provincie Groningen hoopt hiermee
een stimulans te geven aan het gebruik van
secundaire bouwgrondstoffen.
Ontgrondingen, waarbij minder dan 10.000 m3
specie wordt gewonnen, zijn vrijgesteld van de
heffing.
Nadere informatie:
Maden Boven, beleidsmedewerker ontgrondingen van de provincie Groningen, (050-3 164 630)
Sociaal-maatschappelijke aspecten van
ontgrondingen: Het perspectief van burger en
gemeente bij beton- en metselzandwinningen
De winning van beton- en metselzand in
Nederland is de laatste twee decennia op
toenemende bezwaren van burgers en gemeenten
gestuit. Hierdoor loopt de vergunningverlening
vaak vertraging op. Reeds in het tweede
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen
(SOD 2) is gesignaleerd dat er in de toekomst
behoefte is aan maatschappelijk beter gedragen
ontgrondingsprojecten. Hierin zal met het in

de toekomst wegvallen van kwantitatieve
aspecten van het bouwgrondstoffenbeleid (i.e.
de taakstellingen voor o.a. beton- en metselzand)
geen verandering komen.
Als eerste stap op weg naar beter gedragen
ontgrondingen, is door middel van onderzoek
getracht te achterhalen waar de bezwaren van
burgers en gemeenten bij ontgrondingen precies
vandaan komen en is getracht aanbevelingen te
doen om de maatschappelijke aanvaarding van
zandwinningsprojecten te vergroten.
Hiervoor is relevante literatuur aan een studie
onderworpen en zijn interviews gehouden met
personen die direct betrokken zijn geweest bij
een drietal ontgrondingen: de vrijwel afgeronde
binnendijkse zandwinlocatie de Kraaijenbergse
plassen' in de gemeente Cuijk (NB), de nog in de
planfase verkerende locatie Geertjesgolf' (ook
wel Hi) in de gemeente Beuningen (GId) en de
)uitendijkse locatie de Dreumelse Uiterwaarden'
in de gemeente West Maas en Waal (GId). Voor
elk van deze drie projecten is het procesverloop
bestudeerd en zijn de gemaakte keuzes en de
wijze van communicatie nader bekeken.
Op basis van een vergelijking van de omgang
met burgers en gemeenten bij deze drie
zandwin ningsprojecten worden succes- en
faalfactoren benoemd die van invloed zijn
geweest op en vaak zelfs bepalend zijn geweest
voor de maatschappelijke acceptatie van de
zandwinning. De belangrijkste succesfactoren
zijn het aangaan van de dialoog met bevolking
en belangengroepen, continu communiceren,
het gefaseerd winnen van zand, het bieden
van voordelen en het benadrukken ervan, en
het treffen van milieumaatregelen. Belangrijke
,aalfactoren zijn het kiezen voor te grote
locaties, het top down aanwijzen van locaties en
onduidelijkheid over de randvoorwaarden en de
daadwerkelijke uitvoering. Ook het kiezen voor
binnendijks ontgronden wordt als een faalfactor
beschouwd.
Tevens worden aanbevelingen gedaan om
de conclusies in daden om te zetten door de
toepassing van communicatietechnieken en
sociaal-wetenschappelijk onderzoek zoals een
zorgvuldige communicatie en het uitvoeren van
belevingswaardeonderzoek en attitudeonderzoek
Aangezien het een voorstudie betreft
worden tenslotte aanbevelingen gedaan voor
vervolgonderzoek om meer inzicht te krijgen
in de sociaal-maatschappelijke aspecten van
ontgrondingen.
Nadere in formatie:
Teerd Koopmans, DWW(015-2518 312), e-mail
tpJ.koopmans@dww.rws.minvenw.nl

Het rapport Het perspectief van burger en
gemeente bij beton- en metselzandwinningen',
Publicatiereeks Grondstroffen 2003/13, DWWnummer: DWW-2003-089, ISBN 90-369-5548-3,
is binnenkort te verkrijgen bij de DWW, (+31-152518 308), e-mail: M.A.Schomaker-vRijsbergen
@dww.rws.minvenw.nl of bouwgrondstoffen
@dww.rws.minvenw.nl

Construction Raw Materials Policy and Supply
Practices in North-western Europe
In de periode oktober 2001 - december 2002
heeft de Afdeling Grondstoffen van de Dienst
Weg- en Waterbouwkunde in zes Nederland
omringende landen onderzoek laten uitvoeren
naar de regionale situatie op het gebied van
de bouwgrondstoffen. Het betrof alle aan
Nederland of de Noordzee grenzende landen
(België, Duitsland (m.n. Noord-Rijn Westfalen
en Beneden-Saksen), Groot-Brittannië (m.n.
Engeland en Schotland), Denemarken en
Noorwegen). Onderwerpen die aan bod zijn
gekomen zijn het beleid op bouwgrondstoffen
gebied (zowel de primaire, de secundaire als
de vernieuwbare grondstoffen), de primaire
bouwgrondstoffenmarkt (productie, verbruik,
import en export), het hergebruik van secundaire
bouwgrondstoffen en het gebruik van
vernieuwbare grondstoffen.
Achtergrond voor het onderzoek vormen
de ontwikkelingen in de voorziening in
bouwgrondstoffen waarbij Nederland steeds
meer op de haar omringende landen lijkt te zijn
aangewezen. Bovendien kan het onderzoek
gezien worden als een bench-marking waarbij
gekeken wordt hoe bepaalde problemen of
ontwikkelingen in andere landen zijn aangepakt.
De regionale onderzoeken zijn allemaal
uitgevoerd door lokale bureaus, variërend van de
nationale geologische diensten (in Engeland en
Noorwegen), via adviesbureaus op het gebied
van ruimtelijke ordening en bouw (in België en
Duitsland), tot het grootste Noordse bouwbedrijf
(in Denemarken). Om ook voor Nederland een
vergelijkbaar beeld te scheppen, heeft de DWW
zelf het Nederlandse onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek heeft geresulteerd in zes regionale
rapporten (voor elk van de onderzochte
landen) en één samenvattend rapport. De
regionale rapporten geven elk een goed beeld
van de regionale situatie op het gebied van
de bouwgrondstoffen. In het samenvattende
rapport wordt een overzicht gegeven van de
hoeveelheden die in het studiegebied worden
geproduceerd en verbruikt, worden import en
export van m.n. de toeslagmaterialen nader

bestudeerd en wordt het beleid op het gebied
van primaire, secundaire en vernieuwbare
grondstoffen met elkaar vergeleken.
Behalve in rapporten zal alle verzamelde
informatie ook beschikbaar komen via internet:
www. international. bouwgrondstoffen. info
Op deze site is ook de meest recente informatie
te vinden.
Nadere informatie:
T/eerdKoopmans, DWW(015-2518 312)
of e-mail: t.12.f.koopmans@dww.rws.minvenw.nl
Overzicht samenvattende rapport en regionale
rapporten:
Construction Raw Materials Policy and Supply
Practices in Northwestern Europe
Facts & Figures - Main report
ISBN 90-369-5502-5
DWW-nummer: DWW-2002-051
Publicatiereeks Grondstoffen: 2003/11
Facts & Figures - Belgium
ISBN 90-369-5534-3
DWW-nummer: DWW-2003-020
Publicatiereeks Grondstoffen: 2003/01
Facts & Figures - Denmark
ISBN 90-369-5535-1
DWW-nummer: DWW-2003-021
Publicatiereeks Grondstoffen: 2003/02
Facts & Figures - Eng/and, Sco t/and, Wales (Great
Britain)
ISBN 90-369-5536-X
DWW-nummer: DWW-2003-022
Publicatiereeks Grondstoffen: 2003/03
Facts & Figures - Lower-Saxony and North-Rhine/
Westphalia (Germany)
ISBN 90-369-5537-8
DWW-nummer: DWW-2003-023
Publicatiereeks Grondstoffen: 2003/04
Facts & Figures - The Netherlands
ISBN 90-369-5538-6
DWW-nummer: DWW-2003-024
Publicatiereeks Grondstoffen: 2003/05
Facts & Figures - Norway
ISBN 90-369-5539-4
DWW-number: DWW-2003-025
Publicatiereeks Grondstoffen: 2003/06
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Alle rapporten zijn te verkrijgen bij de DWW,
(+31-15-2518 308), e-mail: M.ASchomaker-vRi/s
bergen@dww.rws.minvenw.nl of bouwgrond
stoffen@dww. rws. minvenw. n/.

Jurisprudentie
Uitspraak ABRvSt d.d. 16juli 2003
Zaaknummer 200201686/1
Ontgrondingsvergunning ten behoeve van de
Uitbreiding Beers Oost Noord (UBO-noord),
onderdeel van de Kraaijenbergse Plassen.
De provincie Noord Brabant heeft op 29
januari 2002 een vergunning verleend voor een
ontgronding van 33,5 ha. Deze ontgronding
heeft een maximale diepte 32,4 m - NAP en moet
uiterlijk 31-12-2005 zijn opgeleverd. De BV Grinten Zandexploitatie Maatschappij v/h Gebrs. Smals
had een vergunning gevraagd voor de winning
van 5,5 â 6,5 miljoen ton beton- en metselzand.
Van belang in deze zaak is o.a. de taakstelling
van de provincie Noord Brabant, nI. tot 2008
21 miljoen ton plus 8 miljoen ton lening aan de
provincie Gelderland, zijnde totaal 29 miljoen
ton. Brabant wil v66r 2008 de aangrenzende
locatie UBO-zuid vergunnen. Uit UBO noord èn
UBO zuid is in totaal 14,6 miljoen te vergunnen.
Brabant stelt zich op het standpunt dat in UBOnoord tot 2008 3,3 miljoen ton b+m zand
mag worden gewonnen en afgezet. Voor UBO
zuid blijft over 2,2 miljoen ton. Uit UBO noord
mag 9,1 miljoen ton (14,6 minus 5,5) worden
gewonnen en moet in een binnendijks depot
worden gezet. Deze hoeveelheid mag pas na
2008 worden vermarkt. In totaal wil Brabant voor
2008 de taakstelling niet overschrijden.
De belangrijkste aspecten waartegen beroep
is ingesteld en de mening van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
worden hieronder samengevat.

Winruimte
In opdracht van Brabant heeft bureau Intron B.V.
onderzoek gedaan naar de hoeveelheid te winnen
zand in de betreffende locatie. De conclusie van
dit onderzoek is dat conform de NEN-normen
3835 (voor metselzand) en 5905 (voor betonzand) er 8,6 miljoen ton b+m zand winbaar is.
Vervolgens heeft Brabant TU Delft de uitkomst
van dit onderzoek en de prognose van aanvraagster laten vergelijken. De conclusie hiervan is dat
de aangegeven maximumwaarde naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar is. Als Intron BV geen
rekening heeft gehouden met bed rijfsverliezen en
stoorlagen, dan is het verschil te verwaarlozen.
Brabant heeft daarop besloten de benadering van
Intron B.V. te volgen.
De ABRvSt is van mening dat Brabant miskend
heeft dat de theoretisch berekende hoeveelheid

niet overeenkomt met de hoeveelheid die in de
praktijk kan worden gewonnen en afgezet. Het
besluit is met betrekking tot dit punt onzorgvuldig
voorbereid.
Ook biedt de aanvraag geen grondslag voor het
vertalen van de gevraagde hoeveelheid van 5,5
â 6,5 miljoen ton in een theoretische hoeveelheid
van 8,6 miljoen ton. Brabant is buiten de
grondslag van de aanvraag getreden, hetgeen
ook hier heeft geleid tot een onzorgvuldige
voorbereiding van het besluit.

Depot
Brabant wil het aangrenzende UBO-zuid ook nog
in de huidige taaksteliirigsperiode vergunnen,
o.a. t.b.v. de voortgang van de aanleg van het
grootschalig recreatiegebied Dommelsvoort.
Daarom mag in UBO-noord maximaal 3,3 miljoen
ton afgezet worden, zodat Brabant het restant
'an de taakstelling bij vergunningverlening UBO_uid kan betrekken.
Het restant van de te winnen hoeveelheid uit
UBO-noord moet in depot worden gezet en mag
in principe pas na 2008 afgezet worden.
De ABRvSt is het volgende van mening:
Aan de productie van b+m zand vanuit een depot
kleven vanuit bed rijfseconomisch oogpunt grote
bezwaren. Brabant is daarbij voorbijgegaan aan
de vraag welke locatie zich leent voor de aanleg
van het depot en aan de vraag of een dergelijke
locatie beschikbaar is.
Uit een depot kan ophoogzand kan niet
gescheiden gewonnen worden van b+m zand als
het niet geklasseerd is. Bij winning en afzet van
3,3 miljoen ton b+m zand kan circa 1,6 miljoen
r3 ophoogzand worden gewonnen en dat is te
einig om de zandwinplas af te werken.
Brabant heeft miskend dat het in depot houden
van opgezogen materiaal betekent dat geen
ophoogzand kan worden geproduceerd en
heeft daarmee dus miskend dat er onvoldoende
ophoogzand beschikbaar is voor afwerking op
uiterlijk 31-12-2005.

Bestemming klei
In het besluit is voorgeschreven dat voor de klei
die niet wordt gebruikt binnen de inrichting,
een onderzoek naar de kwaliteit moet worden
uitgevoerd. Na kennisname van de resultaten
van dit onderzoek kan GS nadere voorschriften
stellen over de bestemming van deze klei. Uit het
verhandelde ter zitting bleek dat Brabant beoogt
dat deze klei eventueel gebruikt moet worden in
geval van calamiteiten zoals bijv. watersnood.
De ABRvS vindt dat Brabant niet heeft
gemotiveerd waarom de bestemming van de
klei beschouwd moet worden als een bij de
ontgronding betrokken belang', zoals in artikel 3
van de Ontgrondingenwet is genoemd.
Win ru i mteve rd ei ing
De winruimte is verdeeld aan de hand van de
productiecijfers over de jaren 1994 tot 2001.
Een van de appellanten vindt dat Brabant bij
de verdeling van de winruimte geen rekening
heeft gehouden met een niet aan haar te wijten
terugval in de productie in die periode. Daardoor
is aan appeilante te weinig winruimte toegekend.
De ABRvS is van mening dat de verdeling op
grond van historische gegevens in het algemeen
niet onredelijk is. De Afdeling merkt daarbij op
dat appellante het door Brabant gehanteerde
uitgangspunt niet heeft bestreden.
De beroepen worden gegrond verklaard en het
besluit vernietigd.
Nadere in formatie:
Gon van der Werff, Provincie Gelderland
(026-3599 579)

Recente Publicaties
- Voor de uitgekomen publicaties wordt
verwezen naar de opgenomen artikelen in deze
Nieuwsbrief.

Flitsen
De ABRvS is ook van mening dat de verplichting
om een depot aan te leggen onevenredig
bezwarend is in verhouding tot het te dienen
doel. Dit is in strijd met artikel 3:4, tweede lid
Awb waarin is bepaald dat de voor een of meer
belanghebbenden nadelige gevolgen van een
besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding
tot de met het besluit te dienen doelen.
De ABRvSt doet nu geen uitspraak of Brabant
terecht heeft gesteld dat niet van de taakstelling
mag worden afgeweken. Dit komt eventueel aan
de orde bij het nieuw te nemen besluit op de
aanvraag

Groen Ontgronden
Kan delfstofwinning bijdragen aan de realisatie
van de Ecologische Hoofdstructuur en de
robuuste verbindingen? Deze vraag van de
ministeries van LNV en V&W is gezamenlijk
opgepakt door Alterra en DWW.
De natuurdoelen in de nieuw te realiseren natuur
zijn op basis van ecologisch expert-judgement
beoordeeld of die veren igbaar zijn (of positief
beïnvloed worden) met een verlaagd maaiveld
en/of aangrenzende winput. In een ruimtelijke
studie zijn zoekgebieden voor delfstoffen, met
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daaraan gekoppeld de resterende verdieping na
winning, gekoppeld aan de nieuwe natuur. De
mogelijkheden, volgend uit de ruimtelijke studie,
worden door een zestal voorbeeldprojecten
geïllustreerd. Voor deze projecten is geïnventariseerd wat de succes- en faalfactoren zijn
geweest.
De resultaten van de studie zijn in een workshop
bediscussieerd met betrokken partijen.
Meer in formatie:
Willem Fontein, DWW (015-2518 277), Joke
Luttik, Alterra (031-7474 418)
Het rapport Groen ontgronden", DWW-2003095, ISBN 90-369-5550-5 is binnenkort te
bestellen bij DWW (015-2518 308) of e-mail:
M. A. Schomaker- vRiisber2en©dww. rws min ven w
ni
Regenboog ontgronden
Onlangs is het V&W-LNV project Groen
ontgronden" afgesloten, waarin kansen voor
de realisatie van EHS en robuuste verbindingen
met ontgrondingen voor delfstofwinning
onderzocht zijn. (zie bovenstaande flits) Er zijn
niet alleen kansen voor natuurontwikkeling
en ontgrondingen. Combinaties met recreatie,
waterbeheer, infrastructuur, bedrijventerreinen
en woningbouw zijn ook zeer goed mogelijk en
vaak al gerealiseerd. V&W en LNV willen graag
de studie Groen ontgronden" een follow-up
geven met Regen boog ontgronden". Het doel
is om succesvolle multifunctionele ontgrondingen
niet alleen bekend te maken bij gemeentes,
provincies, natuurorganisaties en ontgronders,
maar ook bij het brede publiek om daarmee meer
draagvlak te verkrijgen voor dergelijke projecten.
Indien u geïnteresseerd bent om in een of andere
vorm mee te werken aan de dit vervolgproject,
verzoeken wij u contact op te nemen met DWW:
Willem Fontein: 015-2518 277, e-mail: WF.Font
ein©dww.rws.minvenw.nl of Alterra: Joke Luttik
(031- 7474 418), e-mail: Joke.Luttik@wur.nl

+

Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis
en stand van zaken op het gebied van
primaire en secundaire bouwgrondstoffen te
verspreiden.
Uitgave gesschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
samen met het Directoraat Generaal Water
(DGW) en met medewerking van de
provincies.
Redactie:
Senta Modder, V&W/DGW
070-3518 526
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073-6808 501
Hester Rijnsburger V&W/DWW
015-2518 316
Redactieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
afd. Aqua Grondstoffen
Postbus 5044
2600 GA Delft
Verschijning: 4 keer per jaar
Oplage: 500 exemplaren
Op internet:
http://www,minvenw.nl/rws/dww/home/
periodieken/Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen

Dienst Weg- en Waterbouwkunde.
Postbus 5044, 2600 GA Delft, v.d Burghweg 1, 2628 CS Delft Telefoon. (015) 251 85 18
E-mail: dwwmail©dww rws minvenw.nl Internet www.minvenw,nl/rws/dww/home/
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Monitoring bouw- en sloopafval en granulaten
Milieuaspecten fijner zand in beton
POL-aanvulling t Rooth vastgesteld

Monitoring bouw- en sloopafval en
granulaten
Granulaten uit bouw- en sloopafval vormen één
van de grootste stromen bouwgrondstoffen.
Daarnaast is bouw- en sloopafval één van
de belangrijkste afvalstromen. Voor de
beleidsmakers is het van belang zicht te houden
op deze stroom. Daarom hebben V&W en
VROM gezamenlijk een project gestart om
betere cijfers te verkrijgen over productie en
afzet.
In 2002 is een enquête uitgevoerd over de jaren
2000 en 2001. De brancheverenigingen van
brekers en sorteerders zijn daarbij nadrukkelijk
betrokken geweest: zij hebben de enquête
fysiek uitgevoerd, waarna het onderzoeksbureau
de data heeft bewerkt tot een rapport. Deze
gezamenlijke aanpak leidde tot een hoge
respons, ca. 80%.
Er zijn in Nederland momenteel ca. 150
breekbedrijven. In 2000 en 2001 is op jaarbasis
18 mln ton bouw- en sloopafval gebroken,
met name tot menggranulaat (ca. 70% van de
productie), betongran ulaat en asfaltgranu laat
(elk ca. 10% van de productie). Meer dan 90%
is afgezet als funderings- en ophoogmateriaal.
Verder is er afzet van asfaltgranulaat voor
warm hergebruik (3,5%) en van granulaat als
toeslagmateriaal in de betonindustrie (1,5%).
Naast het gebroken materiaal zijn er nog drie
andere stromen. Ten eerste teerhoudend asfalt,
dat vanaf 1-1-2001 niet meer mag worden
hergebruikt, leidend tot een voorraadtoename
(1,5 mln ton in 2001). Ten tweede nietsteenachtig materiaal dat vrijkomt bij sorteerders
(3,5 mln ton/jaar). Tot slot freesasfalt en
funderingsmateriaal, dat direct ter plekke
wordt toegepast in werken (geschat op 3,5 mln
ton/jaar). In totaal komt men op een jaarlijkse
hoeveelheid van 26,5 mln ton bouw- en
sloopafval, exclusief direct gestort afval.
De voorraden bij brekers zijn in deze jaren wat
gestegen. De werkvoorraad was eind 1999 nog
2,7 miljoen ton ongebroken materiaal, eind 2001
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was dat 4,5 mijloen ton. De voorraad gebroken
puin was respectievelijk 0,9 en 1,7 miljoen ton.
Kennelijk was het aanbod iets groter dan de
vraag.
Een verdere stijging van dit aan bod overschot
zou kansen kunnen bieden om meer granulaat
af te zetten in de betonindustrie, wat interessant
is vanwege de mogelijkheid om schaarse
bouwgrondstoffen te vervangen. VROM is
voornemens om via het Afval Overleg Orgaan
de enquête te blijven uitvoeren. Of de specifieke
vragen over bouwgrondstoffen weer gesteld
zullen worden hangt af van een financiële bijdrage
vanuit deze beleidssector.
Meer informatie:
Joris Broers, DWW 015-25 18 203 of
j.w.broers@dww.rws.minvenw.nl
Het rapport "Hoeveelheden bouw- en sloopafval
en bouw- en sloopafvalproducten 2000 en
2001", DWW-2003-031, ISBN 90-36955300 is te bestellen bij DWW (01 5-2518 308) of
m. a. schomaker- vn jsbergen©dww. rws. minvenw. fl1

Milieuaspecten fijner zand in beton
De toepassing van fijner zand in beton wordt
door de overheid gestimuleerd omdat de
winning van dergelijk zand minder ruimtelijke
bezwaren kent. Noodzakelijke aanpassingen in
de betonsamenstelling, om verantwoord fijner
zand in beton toe te kunnen passen, kunnen
echter milieu nadelen met zich meebrengen.
Om afwenteling hiervan te voorkomen heeft
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat door
INTRON een milieugerichte levenscyclusanalyse
laten uitvoeren.
Nederlandse zandwinners fabriceren betonzand
door het natuurlijk zand te sorteren. Met name
de grove fractie boven de 2 mm is schaars. De
toepassing van fijner zand in beton maakt het
mogelijk een groter deel van het natuurlijke
zand te benutten als betonzand. Het verbetert
de haalbaarheid van winning uit geologische
voorkomens die van nature fijner zijn. Dit betreft
bijvoorbeeld voorkomens in West-Nederland,
onder het lJsselmeergebied of onder de Noordzee.

Uit het door CUR-commissie B77 uitgevoerde
betontechnologisch onderzoek Fijner zand in
beton' is op te maken dat, bij gelijkblijvende
prestaties, gecompenseerd moet worden om
fijner zand in beton toe te kunnen passen.
Mogelijkheden hiervoor zijn:
Toepassing van een plastificerende hulpstof;
Verhoging van het watergehalte en een
evenredige verhoging van het cementgehalte;
Vervanging van een grove zandcomponent
door fijne steenslag.
Dit roept de vraag op of we de milieuproblemen
niet afwentelen, daar vermindering van het
ruimtebeslag kan leiden tot versterking van
andere milieuproblemen. Milieugerichte
levenscyclusanalyse is bij uitstek geschikt om dit
soort vragen te beantwoorden.
Aanpak
In een LCA worden diverse technisch
gelijkwaardige alternatieven vergeleken. In deze
LCA-studie zijn 21 mengsels onderzocht die aan
de uitgangspunten van het betontechnologisch
onderzoek Fijner zand in beton' voldoen.
(Functionele eenheid: 1 m3 B25 milieuklasse
2, consistentiegebied 3 zonder wapening,
voor toepassingen waarbij geen aanvullende
maatregelen nodig zijn). Reguliere LCA's zijn
vooral gericht op het vaststellen van de uitstoot
van stoffen als oorzaak van milieubelasting. Om
de milieubelasting breed te kunnen beoordelen
is tevens een experimentele methode toegepast,
die indicatoren biedt voor bepaling van de
natuurkwaliteit op het land. Ingrepen op zee
kunnen nog niet volledig worden beoordeeld.
Resultaten
Het transport van de grondstoffen en de
productie van cement leveren de grootste bijdrage
aan de uitstoot van stoffen. Voor landgebruik
zijn naast de winning van grondstoffen ook de
productie-installaties en transport van belang.
Gebruik van grondstoffen uit winningen die
gericht zijn op natuurontwikkeling kan leiden
tot een netto negatieve score op landgebruik
(negatieve milieubelasting, dus milieuverbetering).
De resultaten van het onderzoek bij gebruik van
fijner zand in beton:
Bij de gangbare LCA-milieuthema's wijken
mengsels met alleen superplastificeerder in
combinatie met zanden uit winningen in of
nabij Nederland niet significant af van het
referentiemengsel. Mengsels met extra cement
en mengsels met fijne steenslag, ter vervanging
van de grove zandfractie, scoren iets slechter
dan het referentiemengsel.
Op het thema landgebruik scoren de mengsels
met fijner zand iets beter.
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Conclusie
De resultaten bevestigen dat het gebruik van
fijner zand in beton aantrekkelijk is vanuit het
oogpunt van landgebruik. De compenserende
maatregelen kunnen leiden tot afwenteling
op andere milieuthema's. Afwenteling wordt

voorkomen als de correctie beperkt blijft tot de
inzet van een superplastificeerder.
Meer in formatie: Hester Rijnsburger/Joris Broers,
DWW(015-2518 316/203)
Het rapport Milieuaspecten fijner zand in beton:
De resultaten van de LCA", DWW-2003-041 is te
bestellen bij DWW (015-2518 308) of
m. a. schomaker- vn /sbergen©dww. rws. minvenw. ni

POL-aanvulling 1 t Rooth vastgesteld
Provinciale Staten van Limburg hebben de
POL-aanvulling t Rooth' op 21 februari 2003
vastgesteld. Hierin wordt een winplaats van 17
ha voor kalksteen aangegeven. Deze winplaats
sluit aan bij de bestaande groeve bij t Rooth. OP
het ontwerp zijn 42 bedenkingen ontvangen. De
ingebrachte bedenkingen zijn geen aanleiding
geweest het beleid voor 't Rooth te wijzigen.
Deze uitbreidingsvariant van 17 ha houdt
rekening met de belangen van omwonenden, het
bedrijf Ankerpoort en de natuur.
De winplaats heeft een omvang van 17 ha. en
ligt binnen de zoekruimte die in het Deelplan
Kaiksteen en de Streekplanuitwerking Kalksteen is
vastgelegd. Hiermee wordt volgens de provincie
Limburg op een maatschappelijk aanvaardbare
wijze de kalksteenwinning op het Plateau van
Margraten op termijn definitief beëindigd. Met
de aanwijzing van een winplaats van 17 ha ten
noorden van 't Rooth kan het bedrijf Ankerpoort
een reële afbouwperiode worden geboden van
10 jaar. Deze termijn van 10 jaar gaat in vanaf
het tijdstip dat de benodigde vergunningen
onherroepelijk worden. De winplaats voorziet
voor een belangrijk deel in de nationale behoefte
aan kalksteen.
De door de Provinciale Commissie
Omgevingsvraagstukken (PCOL) gevraagde
onderbouwing is aan het uitbreidingsvoorstel
toegevoegd. De onderbouwing had o.a.
betrekking op het belang van de 17 ha voor de
bedrijfsvoering van Ankerpoort.
Bedenkingen
De ingediende bedenkingen richten zich vooral
op de belangen van de natuur, het landschap,
de land bouwbelangen en de aantasting van het
leefmilieu van de omwonenden. De belangen
van Ankerpoort en de werkgelegenheid worden
niet groot genoeg geacht om een uitbreiding te
rechtvaardigen. De ingediende bedenkingen én
de adviezen van de PCOL hebben geleid tot een
verduidelijking van het GS-standpunt over de
noodzaak van de uitbreiding, de gevolgen voor
de bewoners en de natuurbelangen. GS zijn van
mening dat de uitbreidingsvariant van 17 ha de
minst nadelige effecten heeft op de natuur, het
landschap en het milieu. Het gehucht t Rooth
blijft hiermee gespaard en Ankerpoort wordt een
afbouwperiode van 10 jaar geboden. Hiermee
wordt het bedrijf in staat gesteld te zoeken
naar alternatieve grondstoffen of economische
activiteiten.

A'leer informatie: M. van der 5a,,de, provincie
Limburg (043- 3897 323)
mw. van. der.sande@prvlimburgiii

Jurisprudentie
Evaluatie vrijstellingen ontgrondingenverordening Limburg.
Gedeputeerde staten van de provincie Limburg
hebben eind 2002 aan Meurs Juristen in
Woerden gevraagd een evaluatie te maken van
de vrijstellingen in de provinciale ontgrondingenverordening.
Aanleiding was een uitspraak van de Raad
van State in de zaak Parkbos Millen waaruit
een principiële interpretatieverschil van de
vrijstellingen naar voren kwam.
Uitdrukkelijk was in de opdracht meegenomen
dat de vrijstellingen tevens getoetst moesten
worden aan het algemeen provinciaal beleid.
Daarbij moet onder meer worden gedacht aan:
Het bevorderen van een belangenafweging
op de daartoe meest geëigende schaalniveaus.
Dat betekent volgens het provinciaal beleid
dat kleinschalige ontgrondingen het beste
op gemeentelijk niveau kunnen worden
afgewogen en middel- en grootschalige
ontgrondingeningrepen op provinciaal niveau.
Uitzonderen van vergunningplicht van
kleine werken, mits deze in andere
besluitvormingskaders, zoals het
bestemmingsplan voldoende worden
afgewogen en waarbij tevens wordt voorkomen
dat voor deze kleine werken dubbele
procedures moeten worden gevoerd.
Onderzoek naar verdergaande mogelijkheden
voor deregulering.
Deregulering kan worden gerealiseerd door het
in de provinciale ontgrondingenverordening
opnemen van vrijstellingen van de
vergunningplicht. De begrenzing van
het opnemen van vrijstellingen ligt in de
Ontgrondingenwet opgesloten, niet in andere
wetten. Deze wet dient ter bescherming van
de bij de ontgronding betrokken belangen.
Reguliere activiteiten, waarbij nagenoeg geen
andere belangen zijn betrokken, of waarbij al
een - driedimensionale - belangenafweging uit
hoofde van een andere wet heeft plaatsgevonden
en op grond daarvan als zwaarwegend wordt
aangemerkt, kunnen in beginsel onder een
vrijstelling vallen.
Ten aanzien van de doelstelling om de
bevoegdheden daar te leggen, waar deze het
beste thuishoren en de bevoegdheid voor
vergunningverlening voor kleine werken
bij burgemeester en wethouders te leggen,
is stilgestaan bij mogelijkheden om de
vergunningverlenende bevoegdheid deels te
delegeren. 0p grond van de Provinciewet
is dat mogelijk, mits het qua aard en

omvang kleinschalig is en zich niet over de
gemeentegrens uitstrekt. Voorwaarde is wel dat
de gemeenteraden hiermee moeten instemmen.
Nadeel is dat aan rechtszekerheid wordt ingeboet
indien één of meer gemeenten niet met deze
voorstellen instemmen.
Tot slot zijn voorstellen gedaan om
de vrijstellingenbepalingen anders te
redigeren, waardoor de mogelijkheid op
interpretatieverschillen waarschijnlijk wordt
beperkt, zijn er concrete tekstvoorstellen
uitgewerkt om archeologische belangen
te waarborgen totdat deze materie in de
Monumentenwet is verankerd en is een
overzicht gemaakt van alle vrijstellingen die in
de verschillende provinciale verordeningen zijn
opgenomen.
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben
het rapport voor advisering voorgelegd
aan de Provinciale Advies Commissie voor
Omgevingsvraagstukken (PCOL). Provinciale
Staten zullen vervolgens naar verwachting 11 juli
de aangepaste verordening vaststellen.
Hisse de Vries, Meurs Juristen BV (0348-487 481)
Meer informatie: Maarten van der Sande,
Provincie Limburg (043 389 7 323,

e-mail mw.van.der.sande©prvlimburg.n/

Recente Publicaties
- Voor de uitgekomen publicaties wordt
verwezen naar de opgenomen artikelen in deze
Nieuwsbrief.

Flitsen
Hoorzitting Tweede Kamer over bouwgrondstoffen (1)
Op 10 april 2003 vond er in de Tweede Kamer
een hoorzitting plaats over het onderwerp
bouwgrondstoffen/beton- en metselzand.
Vanuit de Tweede Kamer waren aanwezig CDA
(Koopmans), PvdA (Kruijsen), LPF (Hermans) en
VVD (Geluk). De hoorzitting bestond uit twee
gedeeltes. Eerst werd door de heer Tommel
een toelichting gegeven op het eerste jaarlijkse
advies van de Commissie Tommel over de betonen metselzandproblematiek. Op de vraag of
Nederland door het loslaten van de taakstellingen
een milieuprobleem exporteert, antwoordde
de heer Tommel dat we op diverse gebieden
gebruik maken van export. Juist door het duurder
worden van het beton- en metselzand, zal het
zuiniger gebruik van (duurzame) grondstoffen
bevorderd worden, en kunnen nieuwe winningen
aantrekkelijker worden.
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In het tweede deel vond er een rondetafelgesprek
plaats met vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven, natuurorganisaties en het IPO. De
kern van de discussie was dat de sector open staat
voor meer marktwerking, maar dat de overheid
dan wel moet zorgen voor de noodzakelijke
randvoorwaarden, inclusief de zekerheid dat het
bedrijfsleven over langere tijd aan de slag kan.
Bij voorwaarden werd o.a. gerefereerd aan een
goede monitoring, een goede overgangsperiode,
voldoende zekerheden voor alternatieven (bijv.
Noordzee), meer aandacht voor hergebruik
en de taak van de overheid in internationaal
overleg. Ook in onze buurlanden blijkt de
grondstoffenmotor" geleidelijk aan stroever
te lopen. Het IPO hield een pleidooi voor
multifunctioneel ontgronden, d.w.z. in combinatie
met natuurontwikkeling, woningbouw en
waterafvoer (Ruimte voor de Rivier). De voorzitter
besloot de discussie met twee (politieke) vragen:
Ten eerste: Waar haal je het straks vandaan?"en
ten tweede: Hoe kom je van maatschappelijke
weerstand naar maatschappelijk draagvlak?"

Hoorzitting Tweede Kamer over bouwgrondstoffen (2)
Tijdens bovengenoemde hoorzitting werd door
het AVBB/VNO-NCW aangegeven dat het
bouwbedrijfsleven met zowel ASR beleid" als
levensduur-eis" worstelt. Ter verduidelijking
wordt hier de actuele stand van zaken
weergegeven.

ASR

rd

In juni 2002 is CUR-Aanbeveling 89:
Maatregelen ter voorkoming van betonschade
door alkali-silicareactie (ASR)" uitgebracht. Deze
CUR-aanbeveling geeft aan welke procedure
gevolgd moet worden bij het samenstellen van
beton om schade door de alkali-siticareactie
(ASR) te voorkomen. In de voorgaande
CUR-Aanbeveling 38 ontbrak deze namelijk.
Eerst wordt via de betonsamenstelling of de
cementsoort geprobeerd het alkaligehalte van
beton voldoende laag te houdenk3,0 kg/m3) om
zodoende deze reactie te voorkomen.
Als aan de eis van het alkaligehalte van
beton wordt voldaan kunnen alle gangbare
toeslagmaterialen worden toegepast. In
deze situatie kan dus ook alkali-reactief
toeslagmateriaal worden toegepast. Als de
betonsamenstelling en/of cementsoort niet
aan de gestelde eis voldoen moet de ASRgevoeligheid van het toeslagmateriaal worden
beoordeeld op geschiktheid. De potentiële
gevoeligheid voor ASR van de toeslagmaterialen
wordt bepaald met behulp van polarisatie- en
fluorescentiemicroscopie (PFM) in combinatie
met de zeer versnelde mortelbalk expansietest
(UAMBT) en, bij niet voldoen van de UAMBTtest, de beton prisma expansietest (CPT).
Op basis van de eerste ervaring met de
proefuitvoering van de UAMB-test heeft CUR
op verzoek van Rijkswaterstaat een oproep

gedaan om commentaar ten aanzien van de
uitvoeringsdetails van CUR-Aanbeveling 89 aan
te leveren. Binnengekomen commentaar wordt
begin juni door CUR- Voorschrfttencommissie
VC62 Alkali-silicareactie in beton" in
behandeling genomen.

Levensduur eis voor kunstwerken in de
Civiele Infrastructuur
De Bouwdienst Rijkswaterstaat hanteert voor
kunstwerken in de Civiele Infrastructuur een
levensduur eis van minimaal 80 jaar. Deze
eis is gebaseerd op vinge rende Nederlandse
regelgeving, te weten:
- NEN 6702 van dec. 2001 welke formeel voor
bruggen en viaducten een referentieperiode
voorschrijft van 50 jaar, doch met de voetnoot
dat voor bruggen, tunnels en gebouwen met
een bijzondere maatschappelijke functie wordt
aanbevolen om voor 100 jaar als referentieduur te
kiezen.
- NEN 6723 van juni 1995 waarin wordt gesteld:
in afwijking van NEN 6702 is de referentieperiode
voor betonnen bruggen op 80 jaar gesteld'.
In voorbereiding is een nieuwe Nederlandse norm
over brugbelastingen (NEN 6706) welke geheel
gestoeld is op de Europese norm ENV 1991 -3 +
NAD. In beide normen wordt voor bruggen een
referentieperiode van 100 jaar voorgeschreven.

Bouwgrondstoffendossier
Op 16 mei 2003 is door de ministerraad de
brief geaccordeerd die door de staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede
Kamer zal worden gezonden over het
bouwgrondstoffendossier. De brief betreft de
afbouw van de regierol voor de bouwgrondstoffenvoorziening door Verkeer en Waterstaat
en gaat uitgebreid in op de nieuwe situatie
en hoe deze bereikt kan worden. Bij de brief
is gevoegd een advies van het Overlegorgaan
Oppervlaktedelfstoffen van Verkeer en
Waterstaat. Dit advies is opgesteld in overleg
met de meest betrokken belanghebbenden.
Kern van de brief is dat het kwantitatieve
beleid (zoals taakstellingen) ten aanzien van
bouwgrondstoffen beëindigd wordt. Wel zal
een geleidelijke overgang worden gehanteerd
waarin een aantal acties worden uitgevoerd.
Deze acties zijn met name gericht op het creëren
van randvoorwaarden voor het ontstaan van
een optimaal functionerende markt. Voor de
exacte inhoud van de brief wordt verwezen
naar de internetsite van Verkeer en Waterstaat:
min ven w. n 1.

Vertrek Peter van Schagen
Per 1 juni heeft Peter van Schagen zijn functie
als afdelingshoofd Bodem en Afvalstoffen bij
de provincie Noord-Brabant neergelegd. Peter
is vervroegd met pensioen gegaan. Daarmee is
ook een einde gekomen aan zijn voorzitterschap
van de Landelijke Coördinatie Commissie
Ontgrondingen (LCCO) en het provinciale
afstemmingsoverleg (LCCOP). Op grond van

deze functies was Peter tevens jarenlang de
lPO vertegenwoordiger in het Overlegorgaan
Oppervlaktedelfstoffen (OOD). In de meer dan
10 jaar dat hij deze functies bekleed heeft, heeft
Peter zich altijd ingezet voor het bevorderen
van technisch innovatieve ontwikkelingen.
Daarnaast vond hij het zeer belangrijk om bij
de beleidsbepaling de 12 provincies op een lijn
te houden. Peter voelde zich zeer betrokken bij
het onderwerp bouwgrondstoffen en was niet
bang om een afwijkende mening te verwoorden,
Mevrouw Francis van Lent van de provincie
Overijssel is benoemd tot de nieuwe voorzitter
van de LCCO en LCCOP.

Raw Materials Supply Group, DG-Enterprise
The overall objective of this group is to enhance
the sustainable competitiveness of the mining,
quarrying and minerals industries. The group
aims at exchanging information and to discuss
ongoing issues on the sustainable competitiveness
of the extractive industry. It involves the different
stakeholders: Commission representatives,
delegates from Member States and Candidate
Countries, industry federations and NGO's
interested".
Current subcommittees:
Enlargement (focusing on new EU member
states),
Institutional (the overall objective of this
group is to monitor all factors of sustainable
competitiveness of the mining, quarrying and
minerals industries),
Safe Operations of Mining Activities,
Sustainable Development Indicators (the
indicators to be selected are to serve as
a generally understandable means of
communication between the different interest
grou ps).
De Raw Materials Supply Group komt 1 a 2 x per
jaar bijeen. Stuurcomités op ad-hoc basis (1-3 x
jaarlijks). De Nederlandse vertegenwoordiger is
Hans Pietersen (01 5-2518385,
E-mail: h.s.pietersen@dww.rws.minvenw.nl

Grondsoorten en delfstoffen bij naam
De ondiepe ondergrond in Nederland bestaat
grotendeels uit zand, klei, veen, leem en grind;
alleen in Zuid-Limburg en oostelijk Gelderland

worden vaste gesteenten aangetroffen. Het
woordenboek Grondsoorten en Delfstoffen bij
Naam", samengesteld door TNO-NITG en de
DWW, bevat de namen en omschrijvingen van
al deze grondsoorten en daarvan vervaardigde
grondstoffen. Het gaat om termen zoals
gebruikt door geologen, bodemkundigen,
mijnbouwkundigen, civiel ingenieurs, aannemers,
landbouwkundigen, producenten en leveranciers
van bouwstoffen en - niet te vergeten - in de
volksmond. Er zijn, door het ruime voorkomen
en de vele toepassingen, m.n. veel soorten zand
opgenomen (ruim 200). Verder
zijn er een groot aantal soorten grond (ca. 100)
en klei (ca. 60) beschreven. Vier onderwerpen
worden in aparte kaders uitgediept: (1)
bodemvorming, bodemprofielen, (2) de
classificatie van grondsoorten, (3) de belangrijkste
industriezanden en (4) korrelgrootte en
korrelverdelingen.
Meer informatie: Michiel van der Meulen,
TNO-NITG, (030-2564 874),
rn.vandermeulen@nitg.tno.nl
Het boekje is te bestellen bij de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde (01 5-2518 308) en
TNO-NITG (030-2 564 850)

Wegen milieuvriendelijker met checklist
Wegen bouw
Een handig hulpmiddel voor ontwerpers, dat is
kortweg samengevat de Checklist materialen
en milieu voor de wegenbouw". De checklist
is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat
Directie Noord-Holland en bestaat uit een
hoofddocument en een achtergronddocument.
In het hoofddocument is het beleid van
Duurzaam Bouwen samengevat en zijn de
voorkeursreeksen voor wegen bouwmaterialen
opgenomen. Ontwerpers kunnen hiermee
snel een verantwoorde keuze maken
bijvoorbeeld welk ophoogmateriaal het meest
milieuvriendelijk is of welke cementsoort het beste
toegepast kan worden voor de bouw van een
verhard ingsconstructie.
In het achtergronddocument zijn de gebruikte
methoden (LCA en IBIS) en de berekeningen
opgenomen. Ook voor de waterbouw wordt er
een checklist materialen en milieu opgesteld die in
de loop van 2003 beschikbaar komt.
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Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis
en stand van zaken op het gebied van
primaire en secundaire bouwgrondstoffen te
versoreiden.
Uitgave gesschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
samen met het Directoraat Generaal Water
(DGW) en met medewerking van de
provincies.
Redactie:
Senta Modder, V&W/DGW
070-3518 526
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073-6808 501
Hester Rijnsburger V&W/DWW
01 5-2518 316
Redactieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
afd. Aqua Grondstoffen
Postbus 5044
2600 GA Delft
Verschijning: 4 keer per jaar
Oplage: 500 exemplaren
Op Internet:
http://www.minvenw.nl/rws/dww/home/
periodieken/Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen

Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
Postbus 5044, 2600 GA Delft, v d Burghweg 1, 2628 CS Delft Telefoon (015) 251 85 18 Fax (015) 251 85 55
E-mail dwwrsia

dww reis In rlv€nw ni

Internet www risinve nw iil/r ws/dww liorw'/

'

r

*i

41

:

•

Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
In samenwerking tussen V&W en de provincies
Jaargang: 9
In dit nummer

Resultaten technologisch onderzoek fijner
zand in beton
LOGROS 2.0 - Monitoring en optimalisatie
van grondstromen
Symposium grondstoffenbeleid provincie
Groningen
Resultaten technologisch onderzoek fijner zand
in beton.
In Nederland staat de winning van oppervlaktedelfstoffen al jaren onder druk, zowel vanuit
maatschappelijk als vanuit landschappelijk
oogpunt. Dit geldt met name voor de grootschalige winningen van betonzand 0/4 mm. Daarom
wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de
inzet van mogelijke alternatieve toeslagmaterialen
voor toepassing in beton. Eén van die alternatieven is zand dat qua korrelverdeling beduidend
fijner is dan het gebruikelijke betonzand. Dit zand
komt geografisch meer verspreid voor en is op
relatief grote schaal beschikbaar.
De Nederlandse betonpraktijk leert dat fijner
zand op relatief brede schaal in beton wordt
toegepast. De toepassing beperkt zich daarbij
tot een geringe gedeeltelijke vervanging van het
standaard betonzand, voornamelijk ten behoeve
van een sturing van de hoeveelheid fijn in het
beton. Naar de volledige vervanging van standaard betonzand door fijner zand in beton is in
de jaren negentig onderzoek uitgevoerd door
Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek heeft Rijkswaterstaat aan
CUR verzocht een onderzoekscommissie Fijner
zand in beton"(CUR-B77) op te richten. Binnen
deze commissie is onderzoek uitgevoerd naar de
consequenties van de vervanging van betonzand
door fijner zand, zowel voor de betontechnooog als voor de constructeur. De resultaten van
dit onderzoek zijn vastgelegd in CUR-rapport
2003-2: Fijner zand in beton". In dit rapport is
opgenomen wat betontechnologisch, constructief en qua duurzaamheid noodzakelijk is om
fijner zand toe te kunnen passen, zodanig dat
het beton (sterkteklasse B25, milieuklasse 1 en
2, consistentiegebied 3) met fijner zand dezelfde
prestaties heeft als beton met het gebruikelijke
betonzand 0-4 mm. De inperking tot sterkteklasse
B25 is gemaakt omdat B25 van de verschillende
betonsoorten het grootste aandeel in de betonmortelmarkt (ca 65%) heeft, zodat het effect van
de vervanging van betonzand door fijner zand
groot zal zijn.
Onderzoek:
Er zijn twee referentiezanden 2 8/92, vijf zanden
2/55 (waarvan 2 zeezanden), twee productiezanden 18/80 en vier zanden 15/74 onderzocht (Het
eerste getal staat voor de cumulatieve zeef rest op
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1 mm en het tweede getLvoor de cumulatieve
zeefrest op 250 um). De ligging van de winplaatsen van de onderzochte zanden is zoveel mogelijk
verdeeld om de verschillen in geologische voorkomen in het onderzoek te betrekken.
Uit het onderzoek is gebleken dat betontechnologisch, constructief en qua duurzaamheid het
mogelijk is om betonzand 0-4 mm in beton B25
te vervangen door fijner zand. Afhankelijk van
de fijnheid en de herkomst van het zand zijn
compenserende maatregelen in de vorm van het
gebruik van superplastificeerder (tussen ca.0,52,5 % (m/m op het cement)) of meer cement
(tussen ca. 15-75kg/m3) noodzakelijk.
Regelgeving:
Voor het toeslagmateriaal waarvan de korrelverdeling binnen het A-C gebied valt (zanden
18/80 en 15/74) is de huidige regelgeving geen
belemmering. Voor de toeslagmaterialen waarvan
de korrelverdehng buiten A-C gebied valt (zand
2/55) is de discontinue verdelingen in de huidige
regelgeving toegestaan, indien overeengekomen. Het onderzoek toont geen belemmeringen
hiervoor aan binnen de huidige regelgeving. In
algemene zin wordt er op gewezen dat indien de
verhoogde waterbehoefte moet worden gecompenseerd met meer dan 60 kg/m3 cement t.o.v.
het referentiemengsel de krimp tot ca 25% hoger
kan zijn. Bij bepaalde toepassingen zijn dan aanvu Ilende constructieve maatregelen, bijvoorbeeld
extra wapeningsstaal, nodig. Bij compensatie van
minder dan 60 kg/m5 cement is geen verhoogde
krimp gemeten.
Nadere informatie: Hester Rijnsburger, Dienst
Weg- en Waterbouwkunde (015-2518 316)
Het CUR-rapport Fijner zand in beton", CUR2003-2 is vanaf 1 april 2003 te bestellen bij Stichting CUR (01 82-540 600)
LOGROS 2.0 - Monitoring en optimalisatie van
grondstromen
In Nederland worden jaarlijks miljoenen tonnen
aan grond verzet, zowel bij natte"als bij droge"
projecten. Het betreft o.a. ophoogzand, bouwen sloopafval, gereinigde of licht verontreinigde
grond en baggerspecie die bij projecten vrijkomt
of juist moet worden aangevoerd.
Veel van deze projecten worden uitgevoerd in

opdracht van landelijke of regionale overheden.
De grondstromen die hiermee gepaard gaan
vormen een significante kostenpost, terwijl het
inzicht erin beperkt is. Gebrek aan kennis, en de
onmogelijkheid om gestructureerd en vroegtijdig
informatie uit te wisselen leidt tot hoge kosten,
een zware belasting op het (vaar)wegennet en
het milieu en tot een sub-optimale toepassing van
grond en grondstoffen.
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat heeft een systeem ontwikkeld
om grondstromen te monitoren (in het kader van
haar wettelijke taken) en - desgewenst - deze
grondstromen in logistiek opzicht te optimaliseren. Hiervoor is in de eerste plaats informatieuitwisseling nodig tussen vraag en aanbod van
grondstoffen per locatie. Het LOGROS-systeem
bestaat uit twee modules:
module 1: een gebruiksvriendelijke internetsite
voor het invoeren en wijzigen van
vraag- en aanbod gegevens in een
centrale database;
module 2: een toepassing om met een geografisch informatie systeem (GIS, ArcView) vraag en aanbod te visualiseren
en te optimaliseren om onderbouwde,
duurzame oplossingen te vinden voor
grondstromen.
Het LOGROS-systeem is primair ontwikkeld
voor Regionale Directies van Rijkswaterstaat,
grote projectorganisaties, provincies, gemeenten, grondbanken, etc. In technisch opzicht is het
systeem gereed, maar voordat het ook echt inzetbaar is zal er op organisatorisch gebied het een
en ander geregeld moeten worden om iedereen
betrokken te krijgen en te houden. Een goede
informatievoorziening staat of valt namelijk met
de kwaliteit en de kwantiteit van de ingevoerde
gegevens. Bij de ontwikkeling van het concept
achter LOGROS, een internet-database en een
GIS-applicatie waarmee de gegevens inzichtelijk
gemaakt kunnen worden, is rekening gehouden
met de toepasbaarheid voor andere materialen
dan alleen (bouw-)grondstoffen. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de monitoring
van waterbodems/baggerspecie en de logistieke
optimalisatie van deze stromen, maar ook aan
het monitoren van afvalstoffen. In de toekomst
kunnen dus gemakkelijk op LOGROS gebaseerde
applicaties ontwikkeld worden.
Meer informatie: T/eerd Koopmans, DWW Afdeling Grondstoffen (015-2518 312)
E-mail: LOGROS@dww.rws.minvenw.nl
Website: http://www.LOGROS.nl
Symposium grondstoffenbeleid provincie
Groningen
Het jaar 2003 zal in Groningen een enerverend
en uitdagend jaar worden op het gebied van de
duurzame bouwgrondstoffenvoorziening, zoals
verwoord in de uitvoeringsnota Van Last naar
Lust. Deze nota is op 5 november 2002 door
Gedeputeerde Staten van Groningen vastgesteld.
Die uitdaging wordt echter met een nuchtere
reële insteek begonnen en de aftrap op 7 februari
jongstleden startte dan ook veelbelovend. Ruim
160 aanwezigen waren getuige van de presentaties van de beide verantwoordelijke gedeputeer-

den Musschenga en Jansen en de reacties op de
nota vanuit de zijde van de gemeente De Marne
(wethouder M. van Dijk), VIANED (secretaris drs.
N. van Amstel) en Rijksuniversiteit Groningen!
IVEM (prof.dr. T. Schoot Uiterkamp). Tot slot
mocht de grond meester, Bert van der Moolen
ingaan op de voorliggende acties voor 2003. Een
syllabus is evenals de nota Van Last naar Lust te
verkrijgen. Laatstgenoemde nota is ook te downbaden via Internet (www.provinciegroningen.nl/
balie ; publicaties; zoeken op rubriek; milieu water
en zuiveringsbeheer; grondstromenbeleid provincie Groningen; download PDF).
Samenwerking tussen allerlei partijen is voor het
realiseren van een duurzame bouwgrondstoffenvoorziening noodzakelijk. Duurzaam wil zeggen
een groter hergebruik van secundaire materialen
en minder verse oppervlaktedelfstoffen voor de
bouw en aanleg van infrastructuur, woonwijken
e.d.
Bij deze omslag horen ook prestaties en bindende
afspraken. De provincie Groningen zal binnen
de eigen Organisatie de afspraken die gemaakt
worden invoeren en borgen. Dat gebeurt onder
meer door het nemen van alle benodigde maatregelen in de sfeer van Organisatie, overleg en kwaliteitsbewaking. Om de samenwerking in brede
zin te bevorderen wordt er aan de oprichting van
een platform gedacht. Niet alleen binnen het provinciaal apparaat, maar ook een extern platform.
Het interne platform is opgebouwd uit een aantal
afdelingen, zoals Milieubeleid en Bodemsanering,
Landinrichting en Water, Landelijk Gebied, Wegen
en Kanalen, Wegen bouw en Beton- en Waterbouw.
Het externe platform moet het forum worden
waarin vertegenwoordigd zijn de provincie, de
waterschappen, de gemeenten mcl. hun samenwerkingsverbanden, Rijkswaterstaat, de groene
sector', de terrein beherende organisaties, DLG
e.d. Ook het bedrijfsleven (ontgronders, aannemers, overig verwerkende industrie, eindgebruikers) zal vertegenwoordigd moeten zijn. Voor dit
platform hebben zich inmiddels bijna 60 vertegenwoordigers vanuit diverse doelgroepen aangemeld. In april zal de eerste bijeenkomst worden
georganiseerd.
Voor de syllabus, nota en/of verdere informatie (of wellicht het aanmelden voor het externe
platform) kunt u contact opnemen met de
grondmeester Dr. Bert van der Moolen (telefoon:
050 —3164967 of met mw. Melinda LoonstraBuzogany (tel: 050 —316 187).
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Uitspraak ABRvSt d.d. 25 september 2002
zaaknummer 2001 05366/2
Staatssecretaris Verkeer & Waterstaat,
verweerder
Burgemeester en Wethouders van Heel,
appellanten.
Bij besluit van 3 september 2001 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op grond
van de Wet verontreiniging oppervlaktewater aan
de Staat der Nederlanden vergunning verleend

voor het storten van 2000 m3 klasse 2 specie in
een in het kanaal Wessem-Nederweert aanwezige
diepe put.
In deze put, ontstaan door grindwinning, kan in
totaal 38.000 m3 specie worden gestort voordat
de kanaal bodem weer is geëgaliseerd.
De gemeente Heel voort tegen het bestreden
besluit aan dat het storten van de baggerspecie in de put een verondieping is, en dat deze
verondieping een grondwerk is in de zin van het
Bouwstoffenbesluit. Volgens de gemeente hoeft
het werk geen functioneel karakter te hebben om
onder de werking van het Bouwstoffenbesluit te
vallen.
De volgende artikelen van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterbescherming zijn in
deze zaak van belang.
In artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, wordt
onder werk verstaan: grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk.
In artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, is
bepaald dat onder gebruik van bouwstoffen
wordt verstaan: het in een werk aanbrengen of
houden van een bouwstof.
In artikel 22, eerste lid, voor zover hier van
belang, is bepaald dat een bouwstof slechts
gebruikt mag worden in het oppervlaktewater
indien voor de in bijlage 2 vermelde organische
stoffen de samenstelling van die bouwstof door
een door Onze Ministers aangewezen instantie is
bepaald.
De Staatssecretaris verwijst in haar verweer naar
de Nota van toelichting op het Bouwstoffenbesluit, waaruit valt af te leiden dat een werk in
de zin van het Bouwstoffenbesluit een functioneel karakter moet hebben. De Staatssecretaris
is van mening dat de betreffende verondieping
geen functioneel karakter heeft. Daarom is er
ook geen sprake van een werk in de zin van het
Bouwstoffenbesluit, zodat de verplichtingen die
hierin zijn opgenomen niet gelden.
De Afdeling constateert dat in het Bouwstoffenbesluit niet uitdrukkelijk is bepaald dat werk, in
de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder
a, van het Bouwstoffenbesluit een functioneel
karakter moet hebben. De Afdeling is van mening
dat de stort van de specie in de onderhavige situatie slechts het doel van stort als zodanig heeft.
Gezien de geringe omvang - maximaal 2000 m3
- heeft deze stort in verhouding tot de omvang
van de put onvoldoende betekenis uit oogpunt
van demping van de put. Daarom is er geen
reden om de stort te beschouwen als een werk in
de zin van het Bouwstoffenbesluit en is artikel 22
van het Bouwstoffenbesluit hier niet van toepassing.
De Afdeling verklaart het beroep ongegrond.
Nadere informatie: Con van der Werff, Provincie
Gelder/and (026-359 95 79)

Recente Publicaties
Schu ifsterktebepali ng van zeven houtsoorten
voor de toepassing in verkeersbruggen,
DWW/DAK(Duurzaam bouwen Advies- en
Kenniscentrum), nr. DWW-2002-99.
Prognoses bouw- en sloopafval, een verkenning van de bouw- en sloopafvalmarkt rond
2020, DWW, nr. DWW-2002-132.
Handboek grondonderzoek grote projecten,
Geologische onderzoek voorafgaand aan
grootschalige grond- of baggerwerk, gericht
op de bodemgesteldheid en eventuele
opbrengsten aan zand, grind en ktei.DWW nr
2002-111.
DWW- rapporten zijn te bestellen via Marja Schomaker, tel: 01 5-251 83 08
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Nieuwe coördinator Bouwgrondstoffen bij V&W/
DG Water
Sinds 1 februari 2003 ben ik benoemd als nieuwe
coördinator Bouwgrondstof±en bij V&W/DG
Water als opvolger van Mario Cerutti. Mario is
per 1 februari Secretaris-Generaal geworden van
de commissie voor de bescherming van de Maas.
Na 10 jaar waterkwaliteit, is bouwgrondstoffen
voor mij een nieuw beleidsterrein, maar wel een
interessante. Binnen DG Water werk ik met een
klein team bestaande uit Senta Modder en Ruud
van der Klooster. Daarnaast wordt veel van het
beleidswerk uitgevoerd door de Dienst Weg- en
Waterbouw van de Rijkswaterstaat. Komende tijd
zal mijn voornaamste taak zijn de nadere uitwerking van de brief van de Staatssecretaris van

Verkeer & Waterstaat aan de Tweede Kamer d.d.
17 oktober 2002. Mario Cerutti heeft u hierover
in de vorige nieuwsbrief op de hoogte gesteld.
Graag bericht ik u hier nader over in de volgende edities. Indien u vragen of opmerkingen
heeft kunt u ze altijd aan mij stellen via de e-mail
(j.p.vdalen©dgw.minvenw.nl) of telefonisch (070
-3518973).
Tot ziens, Jos van Dalen

Workshop Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen (OOD)
Naar aanleiding van de opgelegde bezuinigingen
en het streven overheidsbemoeienis te verkleinen, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten dat voor het beleidsterrein Water
het dossier bouwgrondstoffen niet langer meer
als kerntaak wordt beschouwd. Hiermee wordt
de afstemming tussen vraag en aanbod weer
aan de markt en lagere overheden overgelaten.
Het OOD heeft bij een brief van 14januari j.l.
een korte reactie hierover uitgebracht, waarin
het aangeeft dat de rijksoverheid en de betrokken partijen gezamenlijk tot een constructieve
oplossing moeten komen voor het beleidsveld
bouwgrondstoffen. Het OOD heeft daartoe
enkele workshops gepland. De eerste workshop
op 31januari stond in het teken van de wensen
van de verschillende partijen ten aanzien van het
beleidsveld bouwgrondstoffen en wat nodig is
voor het realiseren van deze wensen. Een tweede
workshop op 28 februari zal ingaan op mogelijke
oplossingsrichtingen en afspraken die gemaakt
dienen te worden.
De uitkomsten van de OOD bijeenkomsten zullen
aan de staatssecretaris kenbaar gemaakt worden.
Deze uitkomsten zullen ter zijner tijd op de website te vinden zijn: www.overlegvenw.nl
CD-ROM Bouwstoffenbesluit
Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is in
samenwerking met een adviesbureau en een mu?timediabureau een educatieve cd-rom ontwikkeld
over het Bouwstoffenbesluit. Het is een cd-rom
met geluid en bewegend beeld, een indringend
geheel dat zeker de aandacht trekt en een handig
hulpmiddel kan zijn om het Bouwstoffenbesluit te
doorgronden.
Als de cd-rom op hoofdlijnen wordt doorlopen
krijgt u een algemeen beeld van de eisen en voorwaarden die het besluit stelt aan het gebruik en
hergebruik van bouwstoffen in de bodem en het
oppervlaktewater. Op detailniveau biedt de cdrom naast wat meer theorie toegang tot allerlei
publicaties en informatie in de vorm van PDFbestanden en directe links naar internetpagina's
voor de meest actuele ontwikkelingen rondom
het Bouwstoffenbesluit. De cd-rom kan derhalve
ook als naslagwerk worden gebruikt om informatie over het Bouwstoffenbesluit op te zoeken.
Nadere informatie: Ariea Vermeulen,
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
(015-25 1 82 02)
Hernieuwbare grondstoffen als bouwmateriaal
Hernieuwde bouwmaterialen hebben veel gunstige eigenschappen en interessante toepassingen. In het boekje 'Hernieuwbare grondstoffen
als bouwmateriaal" worden voor tien producten
zowel technische gegevens als voorbeelden van
toepassingen gegeven. Deze voorbeelden kunnen
rechtstreeks worden overgenomen of leiden tot
inspiratie voor nieuwe toepassingen. Voor veel
grondstoffen geldt dat deze op termijn op zullen
raken. Voor hernieuwbare grondstoffen geldt
dat niet. Deze groeien immers altijd weer aan.
De behandelde grondstoffen en hun toepassing
zijn schelpkalkmortel om te metselen, cellulose,
vlas- en hennep- en schapenwol als isolatiemateriaal, kokos voor geluidsisolatie van vloeren,

kurk voor (plat)dakisolatie, gesloten-gebonden
rieten schroefdak, schelpen als bodemafsluiter en
vlasspaan plaat in prefab wandsystemen. Een extra
voorbeeld betreft strobalen bouw met leemstuc.
Deze publicatie is verzorgd door de Ministeries
van LNV (l&H) en V&W (DWW). De informatie is
gebaseerd op de uitkomsten van een studie naar
kansrijke bouw-product-markt -combinaties uit
hernieuwbare grondstoffen in opdracht van het
Ministerie van LNV (l&H), mede begeleid door de
Ministeries van V&W (DWW) en VROM (DGW).
Nadere informatie: Aad van den Burg, Dienst
Weg- en Waterbouwkunde (015-25 1 84 87)
Het boekje uHernieuwbare grondstoffen als
bouwmateriaal" is verkrijgbaar bij SHC-Hout
research in Wageningen (0317-425 422)
Invulling provinciale taakstelling bmz 1999-2008
Bij schrijven van 19juni 2002 is de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat geïnformeerd
over de stand van zaken van de realisering van de
lPO taakstelling van 143 mlnton voor de periode 1999-2008 per 1januari 2002. Uit de brief
blijkt dat er 103 mln ton bmz geproduceerd, dan
wel direct aanbaggerbaar is. Verder blijkt dat de
zogenaamde positief getaxeerde vergu nn in gaanvragen' en in voorbereiding zijnde projecten"
goed zijn voor 58,1 mln ton bmz in de huidige
periode. Binnen het Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen (OOD) is twijfel geuit over de zekerheid van de potentiële voorraden in beide laatste
categorieën. Op verzoek van het OOD zijn de
provincies in overleg getreden met de betrokken
vergunninghouders c.q. - aanvragers om overeenstemming te krijgen over deze opgaven. Uit
de resultaten van de overlegronde blijkt dat er
overeenstemming is over 49,6 mln ton. De direct
aan baggerbare voorraad is inmiddels gestegen
met 8,75 mln ton. Het totaalbeeld geeft aan
dat er weliswaar enkele provincies zijn die hun
taakstelling waarschijnlijk niet zullen halen, maar
dat er daarentegen ook provincies zijn die meer
kunnen winnen dan de eigen taakstelling. Eindconclusie is dan ook dat het IPO op grond van de
gepresenteerde cijfers de eigen taakstelling in zal
kunnen vullen.
Voor meer informatie: Hans van Eijk, provincie Noord-Brabant (tel 073-68 12630) Email:
HvEijk@brabant.nl
Afscheid van zandwinlocatie F3b Maasbommel
Provinciale Staten van Gelderland hebben op 19
februari 2003 afscheid genomen van de grootschalige zandwinlocatie F3b Maasbommel. Dit
besluit volgde uit de eindevaluatie van het project
Implementatie alternatieven F3b Maasbommel",
dat Gelderland twee jaar lang heeft ingezet. In het
project is grote inzet gepleegd om verschillende
locatiealternatieven verder uit te werken en te
implementeren. De eindevaluatie maakt duidelijk
dat deze inzet succesvol is geweest: met alternatieve zandwinlocaties wordt de Gelderse taakstelling van 59 miljoen ton beton- en metselzand
tot en met 2008 gehaald. Binnen die taakstelling
leveren de alternatieven ruim 15 miljoen ton,
daarmee is de doelstelling gehaald om eenzelfde
hoeveelheid zand te bieden als de F3b Maasbom-

mei tot en met 2008 zou hebben moeten leveren.
Met dit besluit van provinciale Staten is een
roerige periode afgesloten, waarin heftige acties
van bewonersgroepen en zware discussies binnen
de Staten van Gelderland uiteindelijk hebben
geleid tot het project waarin alternatieve locaties
konden worden onderzocht en geïmplementeerd.
Provincie Gelderland zet ondertussen de ontwikkeling van de alternatieven voort en denkt aan
de toekomst: met de verschillende partijen wordt
komend jaar besproken waar mogelijkheden
liggen voor én maatschappelijk én landschappelijk
aanvaardbare zandwinning in het Gelderland van
2010, 2030 en verder.
Nadere informatie: Marieke Dijkstra, provincie Gelderland (02 6-3599573)

Samenwerking RWS en IVWDW bij de Ontgrondi ngenwet
Per 1 januari 2003 is de Divisie Water bij de
Inspectie V&W (IVWDW) operationeel. Achtergrond bij de instelling van de IVWDW is het
streven naar: Maximale effectiviteit en efficiency
van integraal waterbeheer; onafhankelijkheid van
handhaving ten opzichte van vergunningverlening én samenhang tussen vergunningverlening,
handhaving en beheer. IVWDW is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de natte milieuwetten bij de RWS.
Onder milieuwetten worden de volgende wetten
verstaan: Wet verontreiniging oppervlaktewater
(Wvo), wet verontreiniging zeewater (Wvz), Wet
bodembescherming (Wbb), Wet milieubeheer
(Wm) en Wet op de waterhuishouding (Whh).
De niet milieuwetten zijn onder de verantwoordelijkheid van RWS gebleven. Onder de niet
milieuwetten valt de Ontgrondingenwet (0w)
Daar is dan ook bi/na niets veranderd. IVWDW
is namelijk wel verantwoordelijk geworden
voor vergunningverlening en handhaving eigen
werken. Rijkswaterstaat zorgt daarbij voor de volledige behandeling van de vergunningaanvraag,
conform aanvragen van derden, maar IVWDW
verleent de vergunning én is verantwoordelijk
voor de handhaving.

Congressen:
3 april 2003: Studiedag granulaten in
Antwerpen (België) georganiseerd door
het Wetenschappelijk en Technisch
Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).
Contactpersoon: Dh r. Jan Desmyter.

Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en
stand van zaken op het gebied van primaire en
secundaire bouwgrondstoffen te verspreiden.
Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat, samen
met het Directoraat Generaal Water (DGW) en
met medewerking van de provincies.
Redactie:
Senta Modder, V&W/DGW
070-3518 526
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073-6808 501
Hester Rijnsburger V&W/DWW
01 5-2518 316
Redactieadres
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
afd. Aqua Grondstoffen
Postbus 5044
2600 GA Delft
Verschijning: 4 keer per jaar
Oplage: 500 exemplaren
Op internet:
http://www.minvenw.nh/rws/dww/home/
periodieken/Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen

Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
Postbus 5044, 2600 GA Delft, v d. Burghweg 1, 2628 CS Delft Telefoon (015) 251 85 18
E-mail: dwwmapl©dww.rws minvenw.nI Internet. www mirsvenw nl/rws/dww/home/

Fax: (015) 251 85 55
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Ontwikkelingen dossier
Bouwgrondstoffen V&W
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
heeft mede namens de Staatssecretaris aan
de voorzitter van de Tweede Kamer in een
brief van 17 oktober 2002 laten weten hoe
hij de efficiency- en volumetaakstelling uit het
Strategisch Akkoord (regeerakkoord) wil invullen
Voor het beleidsterrein water wordt het dossier
Bouwgrondstoffen niet langer tot de kerntaken
op het gebied van water, veiligheid en kwaliteit
beschouwd. Daaraan is toegevoegd dat het
afstemmen van vraag en aanbod (weer) aan de
markt en de betrokken lagere overheden wordt
overgelaten. Overwogen werd dat de RO-taken
(ruimtelijke inpassing) dan wel aanwijzing van
bouwstoffenwin locaties thans reeds onder de
bevoegdheden van de minister van VROM
vallen. Overigens is duidelijk aangegeven dat
de beheerstaak van RWS (vergunningverlening)
blijft.
Vervolgens is dit ook kort aan de orde geweest
bij de behandeling van de begroting van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Vanuit de VVD werd wel aangedrongen
op een regierol van het Rijk bij de winning
van bouwgrondstoffen, ongeacht vanuit
welk departement dit zou geschieden.
De Staatssecretaris heeft aangegeven dat
ze naar aanleiding van de taakstelling in
het regeerakkoord voor rijksambtenaren
kritisch moest zoeken naar taken waar
minder overheidsregu lering mogelijk is en
dat het bouwgrondstoffendossier zo'n taak
is. Daarbij speelt volgens haar ook dat de
verantwoordelijkheid die nu bij Verkeer en
Waterstaat ligt, niet wordt ondersteund door een
instrumentarium dat die verantwoordelijkheid
kan waarmaken. Zij sprak van schijn beleid.
Verder haalde ze een advies van de commissieTom mei aan dat ze net aan de Tweede Kamer

had gestuurd. Deze onafhankelijke commissie
adviseert het rijk de eindverantwoordelijkheid voor
de bouwgrondstoffenvoorzienig af te bouwen.
Ze realiseert zich dat een eventuele afbouw van
deze regierol heel zorgvuldig moet gebeuren. Om
deze afbouw zorgvuldig vorm te kunnen geven
zal er in ieder geval contact moeten zijn met het
bedrijfsleven, collega bewindslieden en provincies.
De Staatssecretaris wil graag met de Kamer
hierover een fundamentele discussie voeren.
De VVD (dhr. Klein Molenkamp) gaf het volgende
punt mee voor discussie. De reden waarom
de markt niet geheel vrij is, is het feit dat het
allesbepalend is wat de overheid toestaat aan
winning en wat niet. De VVD denkt dat die
specifieke positie zeer sterk zal moeten meewegen
bij de besluitvorming. In deze context wil de
VVD voorstellen dat het ministerie van VROM
als coördinerend ministerie optreedt, maar
dat— wie dat ook mag zijn - te allen tijde het rijk
die verantwoordelijkheid heeft voor een regierol.
Heeft zij die niet, dan kan het bedrijfsleven niet
functioneren als gevolg van het nimby-effect.
Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas
Geesteranus kan zich de zorg voorstellen of er wel
voldoende op de markt zal komen, ook gezien
de rol die provincies en gemeenten tot op dit
moment gespeeld hebben. Tegelijkertijd vindt
ze dat ook bij andere belangrijke grondstoffen
zoals aardolie en aardgas, de regierol van het
Rijk ontbreekt. Het Rijk heeft hier wel een
stimulerende rol. Zij kwam tenslotte met het plan
om in de komende maand te onderzoeken of het
mogelijk is om een prikkel in te bouwen die het
voor provincies en gemeentes aantrekkelijk maakt
om mee te werken aan dit soort projecten. Zij wil
in ieder geval met de verschillende partijen om
de tafel gaan zitten om te onderzoeken hoe de
afbouw het beste vorm kan worden gegeven en
zij wil de ideeën van de VVD daar bij mee nemen
Mario Cerutti, V&W/DGW (070-351 80 84)

Milieueffectrapport en Regionaal
Ontgrondingenplan Noordzee 2
In 1993 is het Regionaal Ontgrondingenplan
Noordzee (RON), waarin het beleid voor
ontgronden op de Noordzee beschreven is,
vastgesteld door de Tweede Kamer. Al snel werd
duidelijk dat het RON te strikte omschrijvingen
kende waardoor bepaalde gewenste activiteiten
niet plaats konden vinden. Als voorbeeld:
winnen in militaire oefengebieden mag niet
volgens het RON, maar kan wel, mits op basis
van afspraken met Defensie; schelpen winnen
binnen de 20 meter dieptelijn mocht niet. Lastig
wanneer blijkt dat buiten deze lijn zich nauwelijks
schelpenvoorkomens bevinden. De Schei pen nota
heeft inmiddels een oplossing geboden. Met het
groeien van ideeën voor grootschalige projecten
als de Tweede Maasvlakte is de behoefte aan
nieuw beleid alleen nog maar toegenomen.
Daarom wordt sinds 1997 gewerkt aan een
aanpassing van het regionale beleid voor het
winnen van oppervlaktedelfstoffen op de
Noordzee. Onderdeel van de aanpassing is het
mogelijk maken van diepere winning bedoeld
om beton- en metselzand op de Noordzee
beschikbaar te krijgen voor de markt. Aan
dat onderdeel van het nieuwe beleid is een
Milieueffectrapport (MER) gekoppeld.
In 1998 is de startnotitie van het MER voor
de winning van Beton- en Metselzand op de
Noordzee gepubliceerd. Het MER is vrijwillig
en is bedoeld om de beleidsbeslissing in het
Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee 2
(RON 2) te onderbouwen dat grootschalige
diepe winning van beton- en metselzand voor
de kust van Zuid Holland niet hoeft te leiden tot
onomkeerbare effecten op het milieu en dus kan
worden toegestaan. De staatssecretaris van V&W
is bevoegd gezag voor dit MER. Initiatiefnemer
is Directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Het
milieueffectrapport heeft van 23 april tot 28
mei 2001 ter inzage gelegen, te samen met
het ontwerp-RON2. Het MER heeft, op het
uiteindelijke oordeel van de Commissie voor de
milieueffect rapportage na, de inspraakprocedure
doorlopen. De Commissie heeft in juni 2001
terecht opgemerkt dat het MER grote leemten
in kennis bevat en dat de alternatieven anders
en beter gekozen hadden kunnen worden.
Pogingen om het MER zonder al te ingrijpende
veranderingen te verbeteren leidden volgens
de Commissie tot onvoldoende resultaat. Door
de tijd ingehaald zouden we eigenlijk opnieuw
moeten beginnen.
Vanwege grote de behoefte aan vastgesteld
nieuw beleid heeft de Staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat onlangs besloten te stoppen met
het aanpassen van het MER maar de procedure
wel af te ronden met een formeel advies van
de Commissie. Omdat de kern van dat advies
opgenomen wordt in het definitieve RON 2, is

de zorgvuldigheid waarmee grootschalig dieper
winnen omkleed moet zijn, gewaarborgd. Het
RON 2 zal begin 2003 verschijnen.
Nadere in formatie: Peter Seeger, Directie
Noordzee, Afdeling Bestuurlijk Juridische zaken
en Strategie (070-336 68 65)

ECMP 2002, 3rd European Conference
on Mineral Planning
Van 8 t/m 10 oktober heeft in Krefeld (Duitsland)
de 3e Europese Conferentie plaatsgevonden op
het gebied van de bouwgrondstoffenvoorziening.
Na de twee eerdere conferenties in Zwolle (1997)
en Harrowgate (1999) was Duitsland deze keer
verantwoordelijk voor de organisatie, en wel via
de Geologische Dienst van Noordrijn-Westfalen.
Het thema van deze 3e conferentie was
Raw materials supply in Europe - Change of
conditions! - New perspectives?'. In totaal
270 afgevaardigden vanuit overheden, het
bedrijfsleven en milieuorganisaties uit 17 m.n.
Noord, Noordwest, Centraal en Oost Europese
landen waren aanwezig om het onderwerp
duurzaamheid' in een brede context te
bespreken. Opvallend was de zeer grote interesse
vanuit Nederland en Noordrijn-Westfalen, terwijl
de interesse vanuit m.n. Frankrijk en de Zuid
Europese landen duidelijk achterbleef.
Ook de Nederlandse bijdrage aan de
verschillende presentaties was groot, zowel
vanuit de verschillende overheden als vanuit het
bedrijfsleven (onderzoek).
De eerste twee conferentiedagen stonden volledig
in het teken van lezingen over verschillende
gerelateerde onderwerpen, onderbroken door een
galadiner op de eerste avond.
Aan het eind van de 2e conferentiedag is
vervolgens tijdens een, vrijwel volledig Duitstalige
en grotendeels op de situatie in NoordrijnWestfalen gerichte, discussie gekeken naar de
belangrijkste uitkomsten van de conferentie. Deze
waren:
- het groeiende besef van Europese eenheid
(zelfde problemen op economisch,
maatschappelijk en milieugebied),
- het algemene gebrek aan onderken ning van het
belang van bouwgrondstoffen voor economie
en maatschappij,
- de wens om grotere publieke betrokkenheid
bij het maken en uitvoeren van het
bouwgrondstoffenbeleid door overheden en
bedrijfsleven,
- de ongelijkheid in definities van zowel de
verschillende grondstoffen als van een
belangrijk begrip als duurzame ontwikkeling',
- de ongelijkheid in kennis van de ondergrond
en in kennis van het beleid in de verschillende
landen,
- de toenemende afhankelijkheid van de
Europese landen van elkaar voor wat betreft
de voorziening in bouwgrondstoffen, ondanks
de negatieve milieugevolgen van het extra
transport,

- de noodzaak om voorzichtig en zuinig om
te gaan met primaire grondstoffen via een
vermindering van het verbruik en via een meer
efficiënt gebruik door technische vooruitgang.
De discussie resulteerde in een verklaring voor
de Europese Commissie om de bovenstaande
punten in Europees verband aandacht te
geven in het 6th EU Environmental Action
Programme, of in een apart programma.
De laatste dag van de conferentie ten slotte
bestond uit een georganiseerd bezoek aan een
kalsteengroeve, een zand- en grindwinning of een
bruinkoolwinning.
De slotverklaring is ook te vinden op het internet:
http://www.gd.nrwde/ecmp/ec res e.htm

Jurisprudentie
Voor deze rubriek zijn geen bijdragen
binnengekomen.

secundaire en vernieuwbare bouwgrondstoffen.
Met name aspecten als winning, gebruik, import
en export van de verschillende materialen komen
aan bod. Bovendien worden besparingsaspecten
als materiaalarm, flexibel en duurzaam toegelicht.
Voor diegenen die na lezing van het boekje
nog meer willen weten over de verschillende
onderwerpen bieden de laatste hoofdstukken
uitkomst. Hierin wordt een groot aantal
internetpagina's gegeven waarop meer informatie
is te vinden, wordt een aantal naslagwerken
genoemd en wordt een overzicht gegeven van
de verschillende rapporten die sinds 1995 door
de Afdeling Grondstoffen van de DWW zijn
uitgebracht.
Het boekje 'Bouwgrondstoffen in Nederland
2001 - Feiten en cijfers' (DWW-2002 -021,
Publicatiereeks Grondstoffen 2002 /25) is te
bestellen via de Afdeling Grondstoffen van de
DWW, e-mail
wgontofin©dww.rws.
minvenw.nl , (015-251 82 78), en via het
publicatiemagazijn van de DWW, (015-251 83
08).

Asbest in puingranulaat

Recente Publicaties
- Handreiking duurzaam ondergronds bouwen,
Uitgave COB (Centrum Ondergronds Bouwen),
COB/D120. Te bestellen bij COB Gouda (0182
- 540 661)
- Procedure voor de beoordeling van de
geschiktheid van grondstoffen voor beton.
Uitgave CUR (Civieltechnisch Centrum
Uitvoering Research en Regelgeving), CURrapport 2002 -6. Te bestellen bij CUR, Gouda
(0182-540600).

Flitsen
Congressen
- 20-2 1 februari: European Marine Sand and
Gravel - Shaping the future, door: European
Marine Sand And Gravel Group, te Delft (meer
info: Tjeerd Koopmans, DWW, 015-251 83 12)
- 27 februari: Studiedag granulaten in Antwerpen
(België) georganiseerd door het WTCB.

In de fundering van wegen is in het verleden vaak
gebruik gemaakt van puin en puingranulaat. Bij
de productie van deze materialen is pas enkele
jaren vrij systematisch zorgvuldigheid betracht
tav. asbest. Naar verwachting hebben veel
bestaande wegfunderingen dan ook een zeker
gehalte aan asbest, wat een probleem kan
opleveren bij wegwerkzaamheden en hergebruik
van het funderingsmateriaal.
Het bureau Tauwi heeft in opdracht van de
Ministeries van VROM, SZW en V&W (DWW)
een overzicht gemaakt van de verschillende
wijzen waarop kan worden omgegaan
met asbesthoudend puin en puingranulaat
in bestaande wegfunderingen. Er zijn
probleemsituaties en technische oplossingen in
kaart gebracht, verder is nagegaan op welke wijze
thans wordt omgegaan met het probleem.
Nadere in formatie:
M.J. van der Meulen (015-251 83 27)
1

Rapport: Hergebruiksmogelijkheden van
asbesthoudend puin(granulaat) onder wegen
- stand van zaken en ontwikkelingen"

Bouwgrondstoffen in Nederland 2001

Studie naar tekort aan beton- en
metselzand

In oktober is het boekje Bouwgrondstoffen in
Nederland 2001 - Feiten en cijfers verschenen.
Het boekje, dat gemaakt is door de Afdeling
Grondstoffen van de DWW in opdracht van het
Directoraat-Generaa? Water geeft een overzicht
van alle facetten van de Nederlandse bouwgrondstoffenvoorziening. Behalve de primaire
grondstoffen, zoals zand en grind, wordt ook
aandacht besteed aan bouwgrondstoffen, die
ter vervanging gebruikt kunnen worden, zoals

In deel 1 van het SOD-Il, een recente studie van
het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
(EIB) en diverse krantenartikelen is de
verwachting uitgesproken dat er in de nabije
toekomst tekorten aan beton- en metselzand
zullen optreden. In deel 2 van het SOD-Il
(resultaten inspraak en bestuurlijk overleg) heeft
het bedrijfsleven hierop zeer kritisch gereageerd.
Tevens is gebleken dat het onvoldoende duidelijk
is wat de verwachte tekorten aan consequenties
kunnen hebben. Het Directoraat-Generaal Water

- Feiten en cijfers

wil daarom laten onderzoeken wat de mogelijke
economische effecten van een tekort aan betonen metselzand zijn, zowel op het bouwvolume
als de betrokken bedrijfssectoren. De studie zal
worden uitgevoerd door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde en het Economisch en Sociaal
Instituut van de Vrije Universiteit (Amsterdam).
Nadere in formatie:
M.J. van der Meulen (015-251 8327)

Kostprijsanalyse Zandwinning
Iisselmeergebied
Rijkswaterstaat, Directie lisselmeergebied
(RDIJ) onderzoekt mogelijkheden om in haar
beheersgebied beton- en metselzand te winnen
door middel van dagbouw of diep onderzuigen.
In opdracht van RDIJ heeft de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde (DWW) een kostprijsanalyse
uitgevoerd voor verschillende uitvoeringsvarianten
van zandwinning in het lisselmeergebied ter
ondersteuning van de revisie van een Milieu
Effect Rapportage (MER), in het kader van de
beleidsontwikkeling en ten behoeve van een op
handen zijnde proefwinning met onderzuigen in
het Markermeer.
Het advies bevat een actualisatie van de
kostprijsgegevens van zandwinning voor het
lisselmeergebied voor 12 kostenposten. Dit deel
wordt afgesloten met een analyse naar de dikte
van de winbare laag in relatie tot economisch
rendement van 4 zandwinningsvarianten zoals
verkend in de MER. Drie varianten gaan uit van
diep onderzuigen en één van dagbouw. Daarnaast
is een second opinion van de Technische
Universiteit Delft opgenomen die de aannames
voor de methode van diep onderzuigen in dit
advies verifieert.
Het rapport: Kostprijsanalyse Zandwinning
lisselmeergebied; Analyse van zandwinvarianten
met diep onderzuigen en dagbouw uit de MER
Zand boven Water 2. DWW, Publicatiereeks
Grondstoffen 2002/23, DWW-2002-105 is te
bestellen bij DWW (015-251 83 08).
Contactpersonen:
Max van Hei/st / Michiel van der Meulen, DWW,
Afdeling Grondstoffen (015-25 18 469/327) of
Chris Roo vers, Directie lisselmeergebied (032029 72 66)

Inventarisatie diepe grindreserves
Vanuit de beleidsontwikkeling voor de Nederlandse bouwgrondstoffenvoorziening wordt
door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
aandacht besteed aan het vinden van alternatieven voor grootschalige grindwinning
aan het maaiveld. Recent zijn in opdracht
van het Directoraat Generaal Water de diepe
Nederlandse geologische grindreserves tussen 30
en 150 meter beneden maaiveld of zeebodem
gebiedsdekkend in kaart gebracht door middel

van een bureaustudie van bestaande geologische
gegevens. De studie heeft voor het Nederlandse
continentale plat tussen 30 en 150 meter
onder de zeebodem geen significantie diepe
grindvoorraden aangetoond. In de Nederlandse
ondergrond (inclusief lisselmeergebied) zijn in
het dieptebereik van 30 tot 150 meter onder
maaiveld enkele verspreide voorkomens van diepe
grind lagen aangetroffen. Het meest omvangrijke
diepe grindvoorkomen blijkt aanwezig in de
Roerdal Slenk.
Het rapport: Inventarisatie van diepe Nederlandse
geologische grindreserves; Kartering van
grindvoorkomens tussen 30 tot 150 meter
beneden maaiveld c.q. zeebodem. DWW,
Pu blicatiereeks Grondstoffen 2002/24. DWW
2002-110 is te bestellen bij DWW
(015-251 83 08).
Contactpersonen: Max van Hei/st / T/eerd
Koopmans, DWW, Afdeling Grondstoffen
(015-2518 469/3 12)

Evaluatie en herijking van het
Bouwstoffenbesluit
De staatssecretaris van VROM heeft, mede
namens de staatssecretaris van V&W, met de
brief van 7 november 2002 de eindrapportage
van de Evaluatie Bouwstoffenbesluit 2001
aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze brief
is aangegeven dat het Bouwstoffenbesluit als een
goed kader wordt gezien om het verantwoord
hergebruik van bouwstoffen te stimuleren. Uit
de evaluatie zijn echter ook een groot aantal
knelpunten gebleken. De evaluatie geeft
reden tot versimpeling en verheldering en tot
verbetering van de handhaving. Hiervoor is in
september 2002 het project Herijking Beleidskader
Bouwstoffen gestart. Begin 2003 moet dit project
leid en tot een stappen plan. Het project kent drie
trajecten:
1.versimpeling door risicobenadering: het idee is
om het gebruik van als betrouwbaar geldende
bouwstoffen te vereenvoudigen en om de
uitvoering en handhaving meer toe te spitsen
op de risicovolle bouwstoffen.
2.uniform kader grond en bagger: onderzocht
zal worden of voor grond en bagger een nieuw
samenhangend beleidskader kan worden
gemaakt.
3.verbetering handhaving: doel is om het niveau
en de eenduidigheid van de handhaving te
verbeteren.
Via workshops kunnen de diverse overheden en
het bedrijfsleven inbreng leveren aan prioritering
van de knelpunten en aan oplossingsrichtingen.
Nadere informatie:
Martin Keve, DWW (015-251 82 90),
Ruud van der Klooster, DGW (070-351 83 85)

Uitbreiding Beers Oost Noord
In maart van dit jaar heeft de RWS Directie
Noord Brabant, namens de staatssecretaris voor
Verkeer en Waterstaat beroep aangetekend bij
de Raad van State tegen een besluit van GS
van Noord Brabant aangaande de ontgronding
Uitbreiding Beers Oost Noord. GS had een
ontgrondingaanvraag qua volume volledig
gehonoreerd, maar wilde dat een deel van de
vrijkomende grondstoffen tot 2009 in depot
werd gezet. Het beroep richtte zich op de
wens van het Ministerie de grondstoffen wel
direct te vermarkten en om aan aanvrager van
de ontgrondingvergunning meer winning toe
te wijzen dan waar hij om gevraagd had dit
gezien landelijke tekorten. In november is dit
beroep ingetrokken, omdat intern V&W alsnog
geconcludeerd werd dat beleidsdoelstellingen
niet via Raad van State gerealiseerd zouden
moeten worden, maar in goed overleg tussen
betrokken overheden.
Nadere informatie:
DGW/Mario Cerrutti (070 351 80 84)
Eerste jaarlijkse advies van de
commissie Taakstellingen en flankerend
beleid
De commissie Taakstellingen en flankerend beleid
constateert in haar eerste jaarlijkse advies aan
de Staatssecretaris van V&W en het IPO een
patstelling tussen de partijen die zorg moeten
dragen voor de invulling van de behoefte aan
beton- en metselzand. Het ministerie van V&W
en de provincies verschillen van mening hoe om
te gaan met een dreigend tekort aan beton- en
metselzand en de ontwikkeling van alternatieven.
Het instrument taakstellingen is naar het oordeel
van de commissie de reden voor de afwachtende
houding die het bedrijfsleven aanneemt over
de ontwikkeling van alternatieven. Zowel de
ministeries van V&W en VROM als de provincies
maken in de praktijk geen gebruik van de
bevoegdheid een aanwijzing te geven om mee
te werken aan een ontgronding. De commissie
concludeert daarom dat het huidige systeem
niet werkt en plaatst vraagtekens bij de rol
van de rijksoverheid als eindverantwoordelijke
voor een tijdige en voldoende voorziening van
bouwgrondstoffen. De commissie adviseert
dat de overheid zijn verantwoordelijkheid voor
een gegarandeerde voorziening van betonen metselzand intrekt en dat de markt in de
toekomst meer het werk gaat doen. Concreet
betekent dat onder meer afschaffing van de
taakstellingen beton- en metselzand vanaf 2009.
De commissie beveelt aan dat het rijk, de
provincies en diverse geledingen van het
bedrijfsleven een convenant afsluiten waarin zij
afspraken maken over hun rol en inspanningen
voor de voorziening van beton- en metselzand
en de stimulering van alternatieven. In dit
convenant wordt geregeld hoe de terugtrekking
van de rijksverantwoordelijkheid gestalte krijgt
en welke rol partijen zullen vervullen om te

voorkomen dat tekorten in de voorziening van
beton- en metselzand zullen optreden. Belangrijk
daarbij is dat de overheid een consistent
beleid voert over een lange periode zodat het
bedrijfsleven voldoende zekerheid wordt geboden
investeringen te plegen. De commissie adviseert
om het beleidsterrein van de bouwgrondstoffenvoorziening over te hevelen naar het ministerie
van VROM.
Nadere informatie:
Ingrid Roe/se, Provincie Noord-Brabant (073 680
85 01) Iroelse@brabant.nl
Kamervragen Maasbommel beton- en
metselzand
Op 23 oktober 2002 zijn kamervragen gestel
door de LPF over het project Maasbommel. De
staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat heeft
aangegeven dat zij niet in beroep zal gaan tegen
het nieuwe besluit van GS van Gelderland inzake
het stopzetten van de NIMBY procedure, omdat
dit de bevoegdheid van de provincie is en deze
daarin beleidsvrijheid heeft. Evenmin is zij van
plan om de minister van VROM te verzoeken
een Rijks- NIMBY procedure in overweging te
nemen voor deze locatie. Op de vraag of nu
de taakstellingen omhoog gaan voor betonen metselzand nu blijkt dat de alternatieven
onvoldoende van de grond komen, heeft zij
geantwoord dat erop dit moment geen tekorLen
in de markt zijn. Zij verwacht dat dreigende
tekorten zullen worden voorkomen door de
ontwikkeling van alternatieven.
Gedeputeerde Staten van Groningen
stimuleren gebruik secundaire
bouwgrondstoffen
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben
op 5 november de beleidsnota 'Grondstromen,
van Last naar Lust" vastgesteld. Het in de nota
geformuleerde beleid, ook wel "Ketenbeheer
grond" genoemd, is een uitvoeringsproject van
het Provinciaal Omgevingsplan.
Het hoofddoel van het project is de verschillende
grondstromen optimaal op elkaar af te stemmen
en dus vraag en aanbod met elkaar in evenwicht
te brengen. In de behoefte aan grond voor b.v.
de aanleg van wegen, wordt thans nog vaak
voorzien door de winning van zand uit primaire
zandwinningen, terwijl er anderzijds aanzienlijke
hoeveelheden grond uit bv. baggerprojecten
en grond reiniging beschikbaar zijn. Voor deze
zogenaamde secundaire grondstoffen kan vaak
geen nuttige toepassing worden gevonden.
De Provincie Groningen wil met dit nieuwe
beleid stimuleren, dat deze vrijkomende
grondenstromen nuttig worden toegepast. Zij zal
daartoe een voorbeeldfunctie gaan vervullen en
heeft zichzelf daartoe onder meer de verplichting
opgelegd in eerste instantie tenminste 10 %
hergebruik van grond in haar eigen werken toe
te passen. Omdat hierbij de medewerking van

andere partijen belangrijk is, zal door middel
van de oprichting van interne en externe
platforms het beleid worden vormgegeven en
uitgedragen. Verder hebben GS besloten een
Grondmeester" aan te stellen, die voorlopig
voor 1,5 jaar één en ander in goede banen
gaat leiden. Voor de financiering en stimulering
bij uitvoering van het beleid hebben GS voor
de jaren 2003 t/m 2006 totaal € 615.000,beschikbaar gesteld.
Bovendien zal nog gekeken worden
naar mogelijkheden van financiering van
deelprojecten welke geschikt zijn voor
hergebruik van grondstromen uit o.a. de
bestemmingsheffing ontgrondingen en uit
ICES, KOMPAS, SGB-gelden en uit provinciale
cofinanciering.
Belangstellenden voor de nota Van Last naar
Lust" kunnen deze inzien via de website van de
Provincie Groningen:
www.provinciegroningen.nl
Nadere in formatie: Dr. Bert van der Moolen
(Grondmeeter provincie Groningen)
(050-31649 67)
Concept POL —aanvulling 't Rooth
vastgesteld
GS van Limburg hebben het ontwerp van
de aanvulling 't Rooth op het Provinciale
omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Dit
ontwerp heeft inmiddels ook ter visie gelegen.
In deze aanvulling wordt een winplaats van
17 hectare voor kalksteen aangegeven. Deze
winplaats sluit aan bij de bestaande groeve bij 't
Rooth. Gelijktijdig hebben GS besloten dat voor
de uitbreiding van de groeve geen MER hoeft
te worden opgesteld. Een MER voegt naar de
mening van GS Limburg geen meerwaarde toe
aan beschikbare gegevens over de (milieu-)

effecten van de uitbreiding.
Na afweging van alle belangen is de aanwijzing
van de winplaats gewenst. Tegelijkertijd wordt
hiermee volgens GS op een maatschappelijke
aanvaardbare wijze de kalksteenwinning op het
Plateau van Margraten op termijn beëindigd.
Nadere informatie: Helma Brunenberg, provincie
Limburg (073-389 75 99)
Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en
stand van zaken op het gebied van primaire en
secundaire bouwgrondstoffen te verspreiden.
Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat, samen
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Proefwegophoging met gebaggerde klei te
Moerdijk
Bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
van de Rijkswaterstaat wordt onderzoek verricht
naar de toepasbaarheid van producten uit baggerspecie als constructief ophoogmateriaal in de
wegenbouw. In dit kader is nabij Moerdijk een
proefophoging van gebaggerde klei gemaakt,
waarbij meer inzicht is verkregen in de geschiktheid
van klei als constructief ophoogmateriaal voor de
wegenbouw in Nederlandse omstandigheden.
De proefophoging is aangelegd met een totale
hoogte van 5 meter, waarvan 4 meter van gebaggerde klei afkomstig uit de centrale insteekhaven te Moerdijk. Deze klei is vrijgekomen bij de
verdieping van de centrale insteekhaven haven
en behoort geologisch gezien tot de laag van
Kedichem. Na het baggeren is de klei gedroogd
door deze in hopen op te zetten en regelmatig om
te scheppen. De met de gedroogde klei gemaakte
proefophoging is volgens de daarvoor geldende
richtlijnen aangelegd.
De toepassing van klei is complexer dan dat
van zand, omdat met name de stevigheid erg
afhankelijk is van het watergehalte en de dichtheid. Bovendien is klei moeilijker verwerkbaar
dan zand, dat altijd in ruime mate beschikbaar is
geweest. Vragen en onzekerheden met betrekking tot de geschiktheid van klei voor constructieve wegophogingen in het Nederlandse klimaat
betreffen met name de eigenschappen van de klei
en de constructie zelf, de begaanbaarheid bij de
aanleg, de verdichting van de klei, de stabiliteit,
klink en de restzetting.
Toch blijkt het in Nederlandse klimaatomstandigheden goed mogelijk een constructieve
wegophoging van klei te maken die ook op
langere termijn stabiel en stijf genoeg is en die
nagenoeg niet klinkt.. Het is daarvoor nodig de
klei bij een geschikt watergehalte te verwerken
en te verdichten en om de invloeden van weer
en wind en dergelijke buiten de kleikern van
de ophoging te houden. De proefophoging te
Moerdijk die met gebaggerde klei, blijkt een

jaar na aanleg zeer goed te voldoen wat betreft
stijfheid, klink en stabiliteit aan de eisen gesteld
aan een constructieve wegophoging. Met
behulp van dynamische plaatsbelastingproeven
is vastgesteld dat de ophoging geschikt is als
basis voor een verhardingsconstructie. De uiteindelijke ophoging bestaande uit 4 meter klei
en 1 meter zand voldoet aan de Edy fl eis die aan
zandophogingen wordt gesteld.
Door het gebruik van klei in wegconstructies
wordt op een verantwoorde manier een secundaire grondstof toegepast. De voordelen hiervan
zijn dat binnen een wegenproject meer lokaal
beschikbare grond gebruikt kan worden wat leidt
tot een besparing van transportkosten, dat van de
klei die door droging aan de lucht is gemaakt van
baggerspecie minder gestort hoeft te worden en
dat wordt bespaard op het gebruik van ophoogzand en dus minder zandwinning (landschapsaantasting) nodig zal zijn. Zo zijn nu ook twee
proefophogingen van klei uit baggerspecie met
hoge organische stof gehalten in de Rijkswegen
AS en A50 aangelegd, die door hun bevredigende
resultaten de toepassing van producten uit baggerspecie in de constructieve wegophogingsmarkt
zullen gaan bevorderen.
Het rapport Proefwegophoging met gebaggerde
klei te Moerdijk" (DWW-2002-080) is te bestellen
bij DWW (015-251 83 08).
Roy Smits, DWW (015-251 83 15),
Margriet Kruiderink, DWW (015-251 82 24)
Evaluatie-onderzoek ophoging AVI-bodemas
Rijksweg A15 afgerond
In 1999/2000 is de ophoging van AVI-bodemas
in Rijksweg Al 5, die in 1989 was aangelegd, grotendeels afgegraven vanwege reconstructiewerkzaam heden voor de bouw van de Calandtunnel.
Hierdoor werd een unieke gelegenheid gecreëerd
voor het onderzoeken van een praktijksituatie die
10 jaar had gefunctioneerd. Van deze gelegenheid
is dan ook uitvoerig gebruik gemaakt. Voor het
onderzoek is veel veldwerk verricht waarbij ook

dwarsdoorsneden zijn gegraven. Veel monsters
zijn genomen en veel gegevens zijn verzameld.
Na het uitwerken en interpreteren daarvan is
met het publiceren van het rapport een einde
gekomen aan een omvangrijk onderzoek dat
eigenlijk reeds begon in 1989 bij de aanleg van
de ophoging als proefproject. Een belangrijk
onderzoeksonderwerp was het milieuhygiënische
praktijkgedrag van AVI-bodemas. Gebleken is
dat in de ophoging zuurstofloze omstandigheden
heersen, waardoor de uitloging in de praktijk
duidelijk afwijkt van het Bouwstoffenbesluit.
Door deze omstandigheden worden de meeste
metalen in de AVI-bodemas of in de onderliggende drainzand laag vastgelegd. Chloride blijkt
echter in grotere mate in de bodem te komen
dan volgens het Bouwstoffenbesluit wordt
voorspeld. In de praktijk blijkt AVI-bodemas
nauwelijks te verouderen, waardoor de kwaliteit
vrijwel niet verbetert. Uit het onderzoek is ook
gebleken dat de afdichtende eigenschappen van
de zand-bentonietafdichting ruim de toelaatbare
doorlatendheidseis van het toenmalige bestek
overschreden. De oorzaken van het onvoldoende
functioneren betreffen problemen bij de uitvoering, maar ook is geconstateerd dat het directe
contact met AVI-bodemas een nadelig effect
heeft gehad. Momenteel werkt een werkgroep
(bestaande uit VROM, VenW en deskundigen uit
het bedrijfsleven) aan voorstellen ter voorkoming
van schade aan bentonietafdichtingen door het
contact met AVI-bodemas.
Vrijwel overal in de ophoging bleek verkitting aanwezig te zijn, plaatselijk zeer sterk.
Onderzocht is welke vormen van verkitting zijn
opgetreden. Mineraalnieuwvorming bleek het
belangrijkste mechanisme. De gevolgen van
zetting van een ophoging van verkitte AVIbodemas zijn berekend met het rekenmodel
Plaxis. Hoewel de treksterkte van het heterogene materiaal AVI-bodemas moeilijk te bepalen is (hiervoor is nader onderzoek nodig) lijkt
het erop dat verkitting niet hoeft te leiden tot
schade wanneer door een slappe ondergrond
een grote zetting ontstaat. Schade is wel te verwachten als de ondergrond ongelijkmatigheden
bevat. Verder is het ophoogtempo van belang
doordat grote zettingen van reeds verkitte lagen
tot schade kunnen leiden. Dit kan zich voordoen als een ophoging in twee fasen op hoogte
wordt gebracht.
De rapportage van het onderzoek bestaat uit
een samenvattend eindrapport "Evaluatieonderzoek van de ophoging met AVI-bodemas
in Rijksweg A15", (DWW-2002-032) en
5 deelrapporten: Voorstudie (DWvV-2002-033),
Milieutechnisch onderzoek (DWW-2002-034),
Het functioneren van de zandbentoniet-afdichting (DWW-2002-035), Vormen van verkitting
(DWW-2002-036) en Effecten van verkitting bij
zetting (DWW-2002-037). Deze rapporten zijn
te bestellen bij DWW (01 5-251 83 08).
Martin Keve, DWW (015-251 82 90)

Jurisprudentie
Ontgronding te Wijk bij Duurstede,
RvSt 24 juli 2002, nummer 200105988/1/R2
Ontbreken van planologische medewerking
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een
ontgrondingvergunning geweigerd voor de
winning van beton- en metselzand, ophoogzand
en klei. De aanvrager en de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat hebben beroep tegen
de weigering ingediend. Deze ontgronding
zou een behoorlijk aandeel kunnen hebben
in de taakstelling van de provincie Utrecht.
De gemeenteraad heeft echter unaniem en
herhaaldelijk aangegeven dat deze ontgronding
binnen de gemeente niet gewenst is en dat zij
geen planologische medewerking zal verlenen.
Planologische medewerking van de gemeente
is een vereiste voor vergunningverlening
op grond van artikel 10, achtste lid van de
Ontgrondingenwet. De provincie noch het ministerie heeft een aanwijzing op grond van de Wro
aan de gemeente gegeven om de ontgronding
mogelijk te maken. De Afdeling concludeert dat
GS de gevraagde vergunning terecht heeft geweigerd en vindt het niet nodig de overige bezwaren
van de appellanten te bespreken.
Maasbommel, gemeente West Maas en Waal
RvSt 17 juli 2002, nummers 200104694/1 en
200105696/1
NIMBY-procedure F3B
De grootschalige zandwinninglocatie F3B te
Maasbommel heeft reeds een lange geschiedenis. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze locatie betreffen het besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland in 2000 om
de NIMBY-procedure toe te passen. Tegelijkertijd
hebben GS besloten om een onderzoek uit te
laten voeren om te weten te komen of er in
Gelderland alternatieve zandwinlocaties aanwezig
zijn die gezamenlijk voldoende zijn om aan de
taakstelling te kunnen voldoen. Uit deze alternatievenstudie hebben GS de conclusie getrokken dat er voldoende alternatieve locaties in
Gelderland aanwezig zijn.
Omdat daarmee de grondslag voor een NIMBYprocedure was vervallen achtten GS zich niet meer
bevoegd om de vervoigbesluiten in het kader van
NIMBY-procedure te nemen. GS hebben daarop
op 6 februari 2001 besloten om de NIMBYprocedure voorlopig stop te zetten.
Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend en is
beroep ingesteld door de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat en de zandwinners.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State stelt vast dat GS op grond van de
betreffende bepalingen uit de Wro bevoegd
waren om de NIMBY-procedure te starten. Dit
houdt in dat GS niet zonder meer deze procedure
kunnen stoppen zonder een inhoudelijke
afweging te maken van alle bij het project
betrokken belangen.
De Afdeling vernietigt het besluit van GS wegens
strijd met de wettelijke bepalingen en bepaalt dat

GS binnen 8 weken na deze uitspraak een nieuw
besluit dienen te nemen op de ingediende bezwaren tegen het besluit van 6 februari 2001. Dit
besluit hebben GS op 10 september 2002 genomen. Wordt vervolgd.
Nadere in formatie: Con van der Werft
Provincie Gelderland (026-359 95 79)

Recente Publicaties
Zandscheiding van baggerspecie, RWS/DWW
(DWW-2002-056)
Ontwateren, rijpen en landfarmen van baggerspecie, RWS/DWW (DWW-2002-057)
Koude immobilisatie van baggerspecie, RWS/
DWW (DWW-2002 -058)
Thermische immobilisatie van baggerspecie,
RWS/DWW (DWW-2002-059)
Gebruik van secundaire grondstoffen bij
Rijkswaterstaat, Evaluatie 2001 RWS/
DWW(DWW-2002 -075)
De publicaties zijn te bestellen bij DWW, Marja
Schomaker (015-251 83 08)

Flitsen
Afscheid Bart de Jong
27 september is met een symposium het afscheid
van Bart de Jong als hoofd van de onderafdeling
Bouwgrondstoffen van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat luister bijgezet. Een afdeling waar
Bart 22 jaar lang gedreven leiding aan heeft
gegeven. Bart de Jong wil vanwege het bereiken
van de leeftijd van 60 jaar korter gaan werken
en heeft verzocht om een functie waarbij dat
mogelijk is.
Bart heeft een grote invloed gehad op het
bouwgrondstoffenbeleid in Nederland. Onder
zijn leiding zijn onder meer tot stand gekomen
de Nota Uitgangspunten, probleemstelling
en doelstellingen over de oppervlaktedelf
stoffenvoorziening op lange termijn (UPD
nota), de nota Gegrond ontgronden, de
herziening van de Ontgrondingenwet (1997),
de landelijke beleidsnota schelpenwinning,
het opstellen van het eerste Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen en deel 1 van het
tweede SOD.
Het beleid dat Bart voorstond was tweeledig.
Enerzijds overheidsverantwoordelijkheid
voor een tijdige toelevering van voldoende
oppervlaktedeifstoffen, anderzijds het streven
naar een zo zuinig mogelijk gebruik en het
toepassen van geschikte vervangende materialen.
Dat laatste heeft geresulteerd in de stimulering
van de toepassing van secundaire grondstoffen en
recent van meer hout in de bouw. De laatste twee
jaar heeft het onderzoek naar de mogelijkheden
van beton- en metselzandwinning in de Noordzee
een grote vlucht genomen.
Voor Bart is kennisoverdracht zeer belangrijk.
Mede daarom heeft hij zitting in het
internationale ECMP ( European conference on

mineral planning) comité dat elke drie jaar een
internationaal congres organiseert over de bouwgrondstoffenvoorziening. Ook voor de Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen heeft Bart heel trouw zijn
aandeel en visie geleverd. De parate feiten kennis
van Bart is ongeëvenaard. Als voorzitter van
diverse werk- en projectgroepen gaf hij op rustige
en vasthoudende wijze leiding aan de discussies.
Discussies die hij zelf overigens beslist ook niet uit
de weg ging.
Inmiddels wendt Bart de Jong zijn kwaliteiten aan
bij het ontwikkelen van het integraal kustzone
beleid bij de afdeling Veiligheid en Wateroverlast
van het ministerie.
Deel 2, SODII
In juli 2002, nog net voor de kabinetswisseling,
is deel 2 van het Tweede structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen (SOD II) van de
persen gerold. Dit bevat de reacties op de
ontwerp-planologische kernbeslissing deel 1
- beleidsvoornemen - van het SOD II.
In deel 2 zijn opgenomen:
de hoofdlijnen van de inspraak (samenvatting
van de 36 schriftelijke inspraakreacties)
het verslag van de naar aanleiding van de
inspraak gehouden hoorzitting
de schriftelijke reactie van het Interprovinciaal
Overleg (IPO)
het Toetsingsadvies van de Commissie MER
over de milieuaspecten van SOD II.
het rapport van bevindingen van het
Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen
het verslag van het gevoerd bestuurlijk overleg
V&W/I P0
de resultaten van internationaal overleg
Een exemplaar van het deel 2 SOD II is kosteloos
op te vragen bij DG Water, mw. Groskamp
(070-351 8686)
Grindsymposium in België
Met de stopzetting van alle grindwinning in
Belgisch Limburg tegen 1 januari 2006, geregeld
in het decreet van 1993 werden 4 comités
opgericht, o.a. het onderzoekscomité. Dit comité
heeft als belangrijkste taak: het zoeken naar de
vervangende materialen voor grind.
Op 6 november a.s. wordt door dit comité het
symposium Grindstop na 2005: zorgen voor
grind" georganiseerd in het Business institute te
Hasselt met als doel een resumé te maken van
de huidige toestand. Vragen als: hoe het gesteld
is met de substitueerbaarheid van grind, welke
toekomstscenario's zijn het minst schadelijk zowel
op ecologisch als sociaal-economisch vlak en wat
is het beleid in het buurland Nederland komen
hier aan de orde. Met een panelgesprek wordt
in de namiddag een open discussie op gang
gebracht over deze problematiek.
Deelname aan dit symposium kan, mits melding
per e-mail op grind@gomlimburg.be voor 23
oktober en betaling van de bijdrage van € 25 na
ontvangst factuur. Voor meer inlichtingen kan
men terecht bij Eddy Huysmans, GOM-Limburg
(0032-113001 93) of via website:
http://www.gom.be/grind—frm.htm

Verkeer en Waterstaat IPO Bouwgrondstoffen
Qnderzoeksprogramma (VIBO)
Sinds midden 2001 zijn het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat en het IPO bezig
met de oprichting van een gezamenlijk
onderzoeksprogramma m.b.t. bouwgrondstoffen,
VIBO genaamd. Na wat opstartproblemen
m.b.t. de globale in houd van het onderzoeksprogramma en de financieringswijze, is er in de
zomer meer duidelijkheid gekomen. Gedurende
een periode van vier jaar zal vanuit zowel
de provincies als vanuit V&W een bijdrage
worden geleverd aan de financiering van het
bouwgrondstoffenonderzoek. Door het IPO is
toegezegd dat in totaal (gemiddeld over vier
jaar) ruim € 480.000 per jaar aan het onderzoek
zal worden besteed, gedeeltelijk in de vorm
van een financiële bijdrage (ruim € 300.000)
per jaar, en gedeeltelijk in de vorm van door
de provincies gefinancierd onderzoek ten
behoeve van het eigen beleid. Het Ministerie
van V&W zal een gelijke financiële bijdrage aan
het onderzoeksprogramma leveren, waarmee
gegarandeerd is dat in de komende periode
van vier jaar in totaal ruim 3,8 miljoen euro
wordt uitgetrokken aan het gezamenlijke
bouwgrondstoffen onderzoeksprogramma.
De bedoeling is dat met ingang van 1
januari 2003 daadwerkelijk onderzoek zal
worden gedaan vanuit het gezamenlijke
onderzoeksprogramma.
POL Zandmaas bekend gemaakt.
Op 14 maartj.l. zijn het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) Zandmaas en
het Tracébesluit Zand maas/Maasroute officieel
bekend gemaakt. De bekendmaking volgde
op de vaststelling van het POL Zandmaas door
Provinciale Staten van Limburg op 1 februari j.I.
en de vaststelling van het Tracébesluit door de
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
begin maart.
Het POL Zandmaas bevat het ruimtelijk beleid
voor het winterbed van de Maas in Noord- en
Midden-Limburg. Dit ruimtelijk beleid is de
uitwerking van de beleidsopgaven die voor het
noordelijk Maasdal zijn vastgelegd in het POL.
Het bestaande beleid gericht op vervanging van
primaire delfstoffen en de afbouw van winning in
Limburg wordt gehandhaafd.
In het POL Zandmaas is als beleidslijn opgenomen
dat delfstofwinning geconcentreerd plaats vindt
en ten dienste staat van maatschappelijk doelen
als hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling,
vaarwegverdieping, havenontwikkeling en
recreatie. Hiertoe zijn in het kader van POL
Zandmaas en het Tracé-besluit hoogwatergeulen,
zones voor rivierverruiming en natuurontwikkeling
en een strategische delfstoffengebied aangewezen.
Buiten deze aangewezen wingebieden zullen in
de planperiode van het POL Zandmaas in principe
geen primaire ontgrondingvergunningen worden
afgegeven.
Helma Brunenberg, provincie Limburg (043 - 389
75 99) of www.demaaswerken.nl

Buitendijkse zandwinning Over de Maas
Provincie Gelderland gaat een deel van de
taakstelling voor beton- en metselzand halen
uit het buitendijkse project Over de Maas bij
Maasbommel. Het project ligt in de ecologische
hoofdstructuur waar in principe geen diepe ontzandingen worden toegestaan. Gezien het maatschappelijke belang van zandvoorziening en de
mogelijkheden voor natuurontwikkeling heeft
voormalig staatssecretaris van LNV, Faber, voor
dit project een éénmalige uitzondering gemaakt.
Voorwaarde voor de uitzondering is dat dit project
een toename van de natuurwaarden realiseert. De
verwachting is dat er 12 tot 15 mln ton beton- en
metselzand kan worden gewonnen.
Marieke Di/kstra, provincie Gelderland,
(026-3 59 95 73)
Maatregelen ter voorkoming van beton schade
door alkali-silicareactie (ASR).
ASR is een chemische reactie tussen de alkaliën in
het beton en reactieve silica uit sommige toeslagmaterialen. De reactie kan leiden tot afname van
de mechanische eigenschappen van beton en tot
scheurvorming. In juni 2002 is CUR-Aanbeveling
89: 'Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR)" uitgebracht.
Deze CUR-aanbeveling geeft aan welke procedure gevolgd moet worden bij het samenstellen
van beton om schade door de alkali-silicareactie
(ASR) te voorkomen.
Eerst wordt via de betonsamenstelling of de
cementsoort geprobeerd het alkaligehalte van
beton voldoende laag te houden(< 3,0 kg/m 3)
om zodoende deze reactie te voorkomen. Als
aan de eis van het alkalige halte van beton wordt
voldaan kunnen alle gangbare toeslagmaterialen
worden toegepast. In deze situatie kan dus ook
alkali-reactief toeslagmateriaal worden toegepast.
Als de betonsamenstelling en/of cementsoort niet
aan de gestelde eis voldoen moet de ASR-gevoeligheid van het toeslagmateriaal worden beoordeeld op geschiktheid. De potentiële gevoeligheid
voor ASR van de toeslagmaterialen wordt bepaald
met behulp van polarisatie- en fluorescentiemicroscopie (PFM) in combinatie met de zeer versnelde mortelbalk expansietest (UAMBT) en, bij
niet voldoen van de UAMBT-test, de betonprisma
expansietest (CPT). De detailomschrijving van de
beproevingsmethoden van de toeslagmaterialen is
eveneens opgenomen in deze CUR-Aanbeveling.
Met het verschijnen hiervan is CUR-Aanbeveling
38 vervallen. Tevens zal binnenkort een brief
van het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat
verschijnen, waarin het Rijkswaterstaat interim beleid Voorkoming ASR bij nieuwbouw" van d.d.
december 2000 wordt ingetrokken.
CUR-Aanbeveling 89 is te bestellen bij Stichting
CUR (01 82-540 600).
Helpdesk Bouwstoffenbesluit
Nuttig en noodzakelijk. Zo kan de Helpdesk
Bouwstoffenbesluit van DWW wel genoemd
worden. Nadat de helpdesk, twee jaar na de
oprichting in 1995, ook voor mensen buiten
Rijkswaterstaat bereikbaar werd, is het aantal

vragen sterk toegenomen, met een niet
geheel toevallige piek in 1999. In dat jaar trad
het Bouwstoffenbesluit geheel in werking.
Inmiddels is het Bouwstoffenbesluit op een
aantal punten aangepast, het ondersteunende
corn puterprogram ma BOKS is geïntroduceerd,
en zijn er diverse nieuwe protocollen ontwikkeld
voor bemonstering en certificering.
Veel vragen aan de helpdesk gaan momenteel
over gewijzigde of nieuwe regelgeving
(bijvoorbeeld wijzigingen in de Uitvoeringsregeling), of regelgeving die aan het Bouwstoffenbesluit is gerelateerd (asbest). Daarnaast
worden vragen gesteld over 'grijze' gebieden in
het Bouwstoffenbesluit.(b.v. Wat is een 'werk'?
Hoever is 'op of nabij'? Wat zijn nu de kritische
parameters?). Op verzoek verzorgt de helpdesk
ook presentaties, tevens kan men u van dienst
zijn bij het begeleiden van grote projecten. Voor
informatie hierover kunt u contact opnemen met
Ariea Vermeulen, DWW (015-251 82 02) of
Martin Keve, DWW (015 251 82 90).
De Helpdesk Bouwstoffenbesluit is bereikbaar via
e-mail: bsb@dww.rws.minvenw.nl of per telefoon:
015- 251 82 05 (dinsdag en donderdag van 9.00
tot 16.30 uur).
Grondonderzoek Benedenrivierengebied op basis
van beschikbare gegevens
Binnen het project Ruimte voor Rivieren worden
rivierverruimende maatregelen verkend met
als doel om de veiligheid van de rivieren te
verhogen. Bij uitvoering van deze maatregelen als
uiterwaardverlaging en aanleg van nevengeu len
zullen naar verwachting grote hoeveelheden
grond verzet moeten worden. In de planfase is nu
behoefte aan inzicht in de globale samenstelling
van de bodem van het projectgebied. In opdracht
van Rijkswaterstaat Directie Zuid -Holland
heeft de Dienst Weg en Waterbouwkunde
de bodem van het projectgebied Ruimte voor
Beneden rivieren (RvBe: rivieren westwaarts
van de lijn Schoonhoven/Gorinchem) in kaart
gebracht met een bureaustudie van bestaande
boorgegevens. Het resultaat van de geologische
inventarisatie is deze zomer overgedragen
aan het Regionaal Projectbureau Ruimte voor
Benedenrivieren in Rotterdam. Het product,
een kaartenset met begeleidend rapport, biedt
overzicht over de reeds beschikbare boorgegevens.
Taartpuntdiagrammen geven op de schaal van
het projectgebied een indruk van de samenstelling
van de ondergrond tot 40 meter onder maaiveld.
Daarnaast is ook de diepteligging van het eerste
zand en het eerste grove zand aangegeven. Deze
ondergrondinformatie kan worden gebruikt bij
de afweging van maatregelen en als basis voor
eventueel locatiespecifiek vervolgonderzoek.
Binnenkort wordt de kaartenset naar het oosten toe
uitgebreid als een vergelijkbaar onderzoek van het
Bovenrivierengebied in opdracht van Rijkswaterstaat
Directie Oost Nederland gereed komt.
Max van Hei/sUMichiel van der Meulen, DWW
(015-251 84 69/83 27)
Harry de Mos, Directie Zuid Holland/Regionaal
Planbureau RvBe (010-402 63 54)

Landelijke richtlijn ontwerp en uitvoering veilige
taluds diepe zandwinningen
Om het ruimtebeslag bij zandwinningen te beperken
wordt bij de exploitatie van zandwinputten tot
steeds grotere diepte ontgrond. Dit heeft in
de afgelopen jaren in een aantal gevallen tot
instabiliteit van taluds geleid, waarbij ook schade
aan de omgeving is opgetreden. Om de risico's
te beperken, is het gewenst, dat een landelijk
geldende richtlijn wordt opgesteld voor onderzoek
en ontwerp van taluds én voor een veilige uitvoering
van een zandwinning. Om de mogelijkheid van
een dergelijke richtlijn te verkennen, is door de
CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research
en Regelgeving) de Preadviescommissie PCi 30
opgericht. De taak van deze commissie is om véôr
31 december 2002 te rapporteren over:
inhoudsopgave voor een richtlijn;
deeltaken voor verdere uitwerking;
begroting maken voor opstellen van richtlijn;
financieringsmogelijkheden;
samenstelling van Commissie C130;
plan aanpak om te zorgen voor draagvlak..
De samenstelling van de Preadviescommissie is als
volgt: S.J. Bennema (Provincie Overijssel, voorzitter),
M.B. de Groot (GeoDelft, secretaris, rapporteur) en
de leden, M.W.I.M. van Heijst (RWS-DWW),
Tj. Kingma (Grontmij), P.D. Thoenes (Nederzand BV)
en A. Jonker (CUR, coördinator).
S.J. Bennema (038 425 15 67) of M.B. de Groot
(015 269 37 87)
Regionale bouwgrondstoffenmarkt Groningen,
Fryslân, Drenthe en Overijssel
In opdracht van de vier noordelijke provincies
hebben Fugro Milieu Consult en van Ruiten
Adviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar de
regionale bouwgrondstoffenmarkt in Groningen,
Fryslân, Drenthe en Overijssel. Hierbij gaat het om
het in beeld brengen van de grondstoffenstromen
beton - en metselzand, kalkzandsteenzand, asfaltzand
en ophoogzand en de vervangende secundaire
grondstoffen granulaten uit bouw- en sloopafval
en zand uit baggerspecie. Gebruikmakend van
verschillende informatiebronnen is gekeken naar
de import en de export per provincie. Ook zijn de
aanvoerstromen vanaf Noordzee en het IJsselmeer
bezien. Bovendien is nagegaan welke bedrijven
oppervlaktedelfstoffen winnen in Duitsland en deze
per as exporteren naar Nederland. Ook is inzicht
gegeven in de markt structuur betreffende verbruik
en productie van industriezanden en hun vervangers.
Het naast elkaar zetten van de verschillende
informatiebronnen toont de complexiteit van de
markt en toont dat er niet altijd eenduidigheid is
in het cijfermateriaal. Als belangrijkste uitgangspunt
is gekozen voor de ontwikkelingen in de totale
bouwvraag in de vier noordelijke provincies. De
vier noordelijke provincies kunnen gezamenlijk in
grote mate voorzien in hun behoefte aan industrieen ophoogzand. Opvallend is verder dat er veel
doorvoer is via Friesland naar Duitsland. De inzet
van secundaire grondstoffen is ongeveer ¼ van de
totale gewonnen hoeveelheid zand in 2000.
S.J. Bennema, Provincie Overijssel
(038-425 15 67)
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Het advies van de commissie Tommel
Het eindrapport van de commissie Tommel
waarin het eenmalig advies over de voortgang
van de invulling van de taakstellingen betonen metselzand van Rijk en provincies is
verwoord, is eind juli naar de opdrachtgevers, de
staatssecretaris en het IPO, gestuurd.
In het rapport wordt de conclusie getrokken dat
het Rijk van de eigen taakstelling van 27 mln ton
hooguit 18,5 mln ton zal invullen.
De invulling van de provinciale taakstelling (totaal
143 mln ton) is deels afhankelijk van de tijdige
beschikbaarheid van in voorbereiding zijnde
projecten en positief getaxeerde vergunningen.
Het is daarom volgens de commissie nog onzeker
of 40 mln ton van de taakstelling door de
provincies ingevuld zal worden. De alternatieven
zullen deze taakstellingsperiode niet voldoende
van de grond komen om de schaarstereductie
van 50 mln ton in te vullen. De alternatieven
kunnen dus ook het tekort dat ontstaat door
het in gebreke blijven van Rijkswaterstaat en
mogelijk de provincies niet compenseren. Vanaf
2005 zal er een tekort in de voorziening van
beton- en metselzand zijn. Het tekort zal volgens
de commissie niet betekenen dat de bouw gaat
stagneren. De markt zal zijn weg zoeken en via
bijvoorbeeld import in de behoefte voorzien.
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant (073-680
85 01), Iroelse@brabant.nl.
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Haalbaarheidsstudie diepwinning beton- en

onzekerheden in de aannames van de bereke-

metselzand
Momenteel mogen bestaande beton en met-

ning. Naast de geschatte opbrengst aan betonen metselzand zou bij diepwinning in de bestaande winningen ook een grote hoeveelheid secun-

selzandwinningen geëxploiteerd worden tot de
maximaal vergunde einddiepte, terwijl het in de
praktijk mogelijk is dat onder die diepte nog technisch winbare hoeveelheden grof zand voorkomen. In 2000 en 2001 is door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde een haalbaarheidsstudie uitge-

dair geproduceerd ophoogzand kunnen vrijkomen.
[1] Eindrapport: Haalbaarheidsstudie Diepwinning Beton- en
Metselzand; Studie naar de mogelijkheden om bij bestaande

voerd met het doel om na te gaan of er, onder
de vergunde einddiepte van bestaande zandwin-

zandwinningen onder de vergunde diepte beton- en metsel-

putten, nog significante geologische reserves aan
grof zand voorkomen waaruit beton- en metselzand geproduceerd kan worden. Het inventarise-

(nr: DW'vV-2001 -098, Publicatiereeksgrondstoffen 2001/13)

ren van dergelijke geologische reserves grof zand
onder bestaande winputten en het mogelijk op
termijn aanspreken ervan kan bijdragen aan winning, op een wijze die nauwelijks extra overlast
voor de omgeving oplevert. Het nu uitgebracht
eindrapport [ii geeft een overzicht van de resultaten van alle deelstudies. De technische haalbaarheid van diepwinning is onderzocht met
een verkenning van diepwintechnieken uitgevoerd
door DEMAS Dredging Consultants. Dit technisch
onderzoek is apart onder nummer 2000/07 in de
grondstoffenreeks uitgebracht. Aan de hand van
een inventarisatie van alle bestaande zandwinputten zijn, na selectie, 54 winningen door TNONITG middels een geologische quick scan onder-

zand te winnen. DW'N- Van Heijst, M.W.I.M., en S. Modder

Max van Hei/st, DWW (015-2518 469)
Wijziging van de Ontgrondingenwet
In voorbereiding is een wijziging van de
Ontgrondingenwet. Aanleiding daartoe vormen
de ervaringen met de toepassing van de
Ontgrondingenwet gedurende de laatste vijf
jaren. Zoals bekend is de Ontgrondingenwet in
1996 ingrijpend herzien. Gebleken is dat het toen
geregelde instrumentarium deels onvoldoende
effectief is gebleken en ook niet vaak is toegepast. Het gaat hier om enerzijds het instrument van de aanwijzing van een winplaats in het
streekplan en anderzijds het instrument van de
gecoördineerde vergunningverlening.
Ten aanzien van beide instrumenten wordt de

zanden. Hiervan lijken 29 winlocaties perspectief

regeling zodanig aangepast dat deze in de praktijk beter zal kunnen werken. Hierbij wordt aan-

te bieden om te worden verdiept.

sluiting gezocht bij instrumentarium dat reeds in

Vervolgens wordt de opbrengst aan betonzand

Tracéwet, zoals deze twee jaar geleden is herzien

die bij het verdiepen van deze 29 bestaande win-

en de Wet op de waterkering.

zocht op mogelijke diepe voorkomens van grove

de wetgeving is tot stand gebracht en wel in de

ningen zou vrijkomen, in aanmerking genomen

Wat betreft de aanwijzing van een win plaats

(alleen) het geologisch voorkomen en de vereiste

in het streekplan komt de voorgestelde regeling

taluds, op minimaal 0,7 tot maximaal 4 maal de

erop neer dat die aanwijzing rechtstreeks door-

geschatte Nederlandse jaarbehoefte aan beton-

werkt in het bestemmingsplan. Anders gezegd:

en metselzand (ca. 26 miljoen ton). Deze

voor het realiseren van het project is niet langer

opbrengstschatting wordt in het rapport gepre-

planologische medewerking ten aanzien van de

senteerd als oplossingsruimte vanwege een aantal

aanpassing van het bestemmingsplan door de

betrokken gemeente nodig. De aanwijzing van de
winplaats in het streekplan werkt zelf rechtstreeks

Gezien de afnemende mogelijkheden om beton-

door doordat de wet die aanwijzing kwalificeert
als vrijstellingsbesluit ingevolge artikel 19 van de

en metselzand op land te winnen is het oppervlaktedelfstoffenbeleid in Nederland erop gericht

WRO ten aanzien van die bepalingen in het

beton- en metselzand te winnen uit de Noordzee.

bestemmingsplan die strijdig zijn met het streekplan. Dit betekent een vereenvoudiging van het

Op het Nederlands deel van de Noordzee komen
het voor beton- en metselzand benodigde grove

stelsel, waarmee tegelijkertijd bespoediging kan
worden bereikt.

zand en fijne grind nauwelijks aan de oppervlakte
van de zeebodem voor. Een uitzondering is het

Richtlijnen MER Klaverbank vastgesteld

op 160 km ten noordwesten van Den Helder ligWat betreft de gecoördineerde vergunningverlening op basis van de Ontgrondingenwet wordt
niet langer aangesloten bij de coördinatieregeling
in de Wet milieubeheer, maar wordt een zelfstandige regeling gegeven, die toegespitst is op
de specifieke situatie bij ontgrondingen. In hoofdzaak is de opzet van de regeling overeenkomstig
de soortgelijke regeling in de Tracéwet en de Wet
op de waterkering. Afhankelijk van de situatie
kan de coördinatie betrekking op alle voor de
realisatie van de ontgronding benodigde besluiten
of bepaalde besluiten. Ter wille van de voortgang
in het totale proces van totstandbrenging van
bedoelde besluiten wordt het mogelijk gemaakt
dat het coördinerende bestuursorgaan (meestal
de provincie) de bevoegdheid krijgt zelf een vergunning te verlenen in het geval dat het primair
bevoegde bestuursorgaan een vergunning wei-

gende Klaverbankgebied. Geologisch onderzoek
heeft aangetoond dat hier een laag met een
mengsel van grof zand en grind aanwezig is,
waaruit beton- en metselzand zou kunnen worden
gewonnen. De dikte van de laag varieert van 10
tot 250 cm. De laag strekt zich uit over een oppervlakte van circa 120 km2 en bevat circa 34 miljoen
ton grind en circa 30 miljoen ton grof zand. Uit de
voorlopige resultaten van aanvullend geologisch
onderzoek blijkt dat deze schattingen eerder te
laag dan te hoog zijn.
De winbare hoeveelheid zal kleiner zijn dan de
geologische voorkomens, gezien de grote oppervlakten met slechts een dunne laagdikte en het
feit dat om ecologische redenen naar verwachting
een dunne laag (met name grind) achter moet blij-

gert.

ven. Door het voorkomen van grind en stenen op
de zeebodem heeft het bodemleven een bijzonder

Het voorstel voor een wijziging van de Ontgrondingenwet kan op de zojuist genoemde punten
worden gekenschetst als een interim-voorziening

karakter vergeleken met andere delen van het
Nederlands Continentaal Plat.
Om het besluit tot de aanwijzing van winplaatsen
in het Klaverbankgebied te onderbouwen is een

totdat een nieuwe WRO in werking zal zijn getreden. Het ligt in de bedoeling dat in 2002 de
ministerraad een beslissing neemt over een wetsvoorstel voor een fundamentele herziening van
de geldende WRO. Dit zal ook repercussies hebben op de Ontgrondingenwet. Aangezien invoering van de herziene WRO nog wel enige tijd zal
duren is besloten een wetsvoorstel tot herziening

milieueffectrapportage gestart om de effecten van
de winning van beton- en metselzand in dit
gebied vast te stellen. De Startnotitie heeft in juli
en augustus 2001 ter inzage gelegen. De Richtlijnen zijn in oktober 2001 verschenen. Momenteel wordt het MER Klaverbankgebied opgesteld.
Ad Stolk, directie Noordzee (070-33 66 787)

van de Ontgrondingenwet in procedure te brengen, dat erop gericht is bepaalde problemen die
zich nu voordoen te ondervangen en dat relatief

Jurisprudentie

snel in werking zal kunnen treden. Naast de
bovengenoemde punten regelt het wetsvoorstel
ook nog andere zaken. Zo bevat het wetsvoorstel

Geachte lezer, met ingang van 1 mei 2002 verlaat
ik de overheid en ga ik een nieuwe uitdaging aan.

de mogelijkheid voor de provincies te bepalen
dat uit de opbrengst van de provinciale heffing
gelden worden besteed aan de kosten van onderzoek in verband met de vraag of schade aan
iemands eigendommen verband houdt met een

Dat betekent dat dit mijn laatste aandeel is in
het verzorgen van de rubriek jurisprudentie. Op
korte termijn zal een nieuwe redacteur voor dit
onderdeel worden benaderd. De rubriek blijft dus

ontgronding die heeft plaatsgevonden in de

bestaan. Ik bedank een ieder voor de leuke reacties die ik op deze rubriek heb gehad en ik

nabijheid van de plaats waar die eigendommen
zijn gelegen.

bedank de collega's bij de provincies voor de kritische opmerkingen die ik veelvuldig heb gekregen

Wim Pluimakers, V&W/HDJZ (070-3518 518)

op mijn bewerkingen.
Ik wens de redactie veel succes en verheug mij al
op het eerstvolgende nummer.
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Herten, handhaving, depot, vergunningplicht?

Lith bevoegdheid handhaving, depot, vergunningplicht?

In een ontgrondingenlocatie heeft een ontgronder een onderwaterdepot aangelegd van eerder
gewonnen en bewerkte restzanden. De ontgrondingenvergunning is geëxpireerd en vervolgens
wil de ontgronder het depot leeghalen met zijn
winwerktuig en vermarkten.
Omwonenden doen een verzoek tot de provincie
om te handhaven aangezien het depot zonder
ontgrondingenvergunning wordt leeggehaald. D€
provincie weigert tot handhaving over te gaan
omdat het leeghalen van een depot volgens de
provincie niet onder de Ontgrondingenwet valt.
De Afdeling overweegt in beroep dat uit de ontstaansgeschiedenis van de wet blijkt dat onder
het begrip ontgronding moet worden verstaan
alle werkzaamheden aan of in de hoogteligging
van een terrein of waarbij de bodem van een
vater wordt verlaagd. In de vergunning - die op
31 december 1999 expireerde - was de aanleg
van een depot voorzien. Onder deze omstandigheden is het volgens de Afdeling de vraag of
het ruimen van het restzand, dat zich geheel
onder het wateroppervlak bevindt, moet worden
aangemerkt als het winnen van een vaste stof uit
de bodem van een plas, waarbij de bodem wordt
verlaagd. Voor beantwoording van die vraag is
hier van belang of het ter plaatse in depot gezette restproduct inmiddels één geheel is gaan vormen met de bodem van de plas, in welk geval
met het opzuigen of afgraven daarvan grond
aan de bodem van de plas wordt onttrokken,
waardoor de bodem van dat deel van de plas
wordt verlaagd. Sprake is dan van een ingreep in
de vaste bodemstructuur van de plas, waarop de
wet van toepassing is.

Een ontgrondend bedrijf had geclassificeerd
beton- en metselzand in een naastgelegen voormalige ontgrondingenlocatie in een onderwaterdepot gezet. De locatie staat in open verbinding
met de rivier. Toen de ondernemer met zijn zandwinwerktuig begon met het depot te ruimen verzochten omwonenden de provincie om handhavend op te treden omdat er geen ontgrondingenvergunning voor het leeghalen van het depot
was verleend en de voormalige ontgrondingenvergunning was geëxpireerd. Voor het leeghalen
van het depot was geen ontgrondingenaanvraag
ingediend.
De provincie constateerde als handhavende
instantie dat er voor die locatie nog een vigerende Hinderwetvergunning gold - tot tweemaal
toe was een milieuvergunning door de Raad van
State vernietigd - en dat voor het ruimen van
een depot geen ontgrondingenvergunning vereist
was, omdat de Ontgrondingenwet niet gold voor
het ruimen van een depot. Zie hiervoor ook de
annotatie onder Herten, elders in deze aflevering.
De Afdeling onderzoekt eerst de vraag welke
instantie bevoegd is tot het nemen van een
beslissing op het verzoek om handhavend op te
treden. Daarbij is van belang dat in artikel 8,
derde lid, eerste volzin van de Ontgrondingenwet
is bepaald dat ten aanzien van ontgrondingen
in een tot de rijkswateren behorende rivier de
bevoegdheid bij Onze Minister ligt indien de
oppervlakte die de rivier inneemt bij gewoon
hoog zomerwater of gewone vloed omvat.
Ingevolge artikel 22 Ontgrondingenwet, in
samenhang met artikel 18.7 van de Wet milieubeheer, is de minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op het feit dat het depot recentelijk is
aangelegd alsmede in aanmerking genomen dat
gelet op het gestelde ter zitting aannemelijk is
geworden dat het depot in verband met de

bevoegd tot toepassing van bestuursdwang van
de bij of krachtens de wet gestelde verplichtingen
in gevallen waarin geen ander bestuursorgaan
bevoegd is.

samenstelling daarvan, te weten reeds bewerkt
restzand, te onderscheiden is van de bodem van
de Oolerplas, is de Afdeling van oordeel dat van

Hieruit volgt dat voor de vraag of de bevoegd-

een situatie waarin het in depot gezette zand één
geheel is gaan vormen met de bodem van de plas

heid om handhavend op te treden - wat betreft
het ruimen van de onderwaterdepots zonder een

ten tijde van het nemen van het bestreden besluit

vergunning ingevolge de wet - bij de Minister
van Verkeer en Waterstaat dan wel verweerders

geen sprake was. De Afdeling is dan ook van oordeel dat verweerders zich in dit geval terecht op

berust, bepalend is of de onderwaterdepots zich
bevinden in de oppervlakte die de Maas inneemt

het standpunt hebben gesteld dat voor het ruimen van het onderhavige onderwaterdepot geen

bij gewoon hoog zomerwater of gewone vloed.

ontgrondingenvergunning vereist is, zodat wat
betreft het ruimen van dit onderwaterdepot geen

de Afdeling gebleken dat het gedeelte van de
Lithse Ham waar de twee onderwaterdepots zijn

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is

sprake is van een (dreigende) overtreding van

gesitueerd, in open verbinding staat met de Maas.

het bepaalde krachtens de wet. Het beroep van

Bij gewoon hoog zomerwater bevinden de depots

appellanten wordt derhalve ongegrond verklaard.

zich onder water. Voorts is gebleken dat voor het
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ruimen van de onderwaterdepots geen vergunning ingevolge de wet is verleend en dat de in het

Verzoekers vrezen door de besluiten kusterosie op
de koppen van het eiland. Verweerders stellen

verleden verleende vergunning voor het verrichten

daarentegen uit aanvullend onderzoek blijkt dat

van ontgrondingenactiviteiten op deze locatie is
geëxpireerd. Gelet op het vorenstaande berust

schelpenwinning weliswaar veranderingen teweeg
brengt in de bodemgesteldheid, maar dat deze

de bevoegdheid om te beslissen op het hand-

gevolgen kunnen worden beperkt door de wijze
waarop de winning plaatsvindt. Met het oog hier-

havingverzoek van appellanten, voorzover dat
betrekking heeft op het ruimen van de onderwaterdepots zonder een vergunning ingevolge de

op is een spreiding van schelpenwinning voorgeschreven.

wet, bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Dit betekent dat verweerders, door op dit punt
inhoudelijk op het handhavingverzoek te beslissen, welke beslissing zij bij het bestreden besluit
hebben gehandhaafd, hebben gehandeld in strijd
met bovengenoemde wettelijke bepalingen. Vervolgens worden verweerders opgedragen om het
verzoek van appellanten in zoverre op de voet van
artikel 2:3, eerste lid, Awb door te zenden naar de
Minister van Verkeer en Waterstaat.
RvSt2l augustus 2001, nr. 200103812/1
e.a. Terschelling schelpenwinning Waddenzee, machtiging
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
heeft bij besluit van 1 maart 1999 aan de Vereniging van Nederlandse Schelpenvissers ontgrondingenvergunningen verleend voor het winnen van
schelpen in de Waddenzee, de aangrenzende
zeegaten en de Noordzeekustzone. Deze vergunningen zijn door de Afdeling vernietigd bij
uitspraak van 26april2001 (nos. E01.99.0192
t/m [01 .99.01 97). Verweerder is voornemens
opnieuw ontgrondingenvergunningen te verlenen
voor het winnen van schelpen in de Waddenzee
en de aangrenzende zeegaten. Hangende de
vergunningprocedure heeft hij machtiging als
bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet
verleend. De machtigingen gelden tot het
moment dat de gevraagde ontgrondingenvergunningeri in werking treden, doch uiterlijk tot en met

De Voorzitter ziet voorshands geen grond voor
het oordeel dat het standpunt van verweerders
voldoende grondslag ontbeert. Daarbij neemt de
Voorzitter onder meer in aanmerking dat ter zitting naar voren is gekomen dat de kusterosie die
optreedt als gevolg van schelpenwinning ongeveer 0,05 tot 0,5 meter per jaar bedraagt, terwijl
de kusterosie die optreedt als gevolg van stormen
ongeveer 10 tot 100 maal zo groot kan zijn.
Verder acht de Voorzitter het van belang dat in de
machtigingen een gespreide schelpenwinning is
voorgeschreven., terwijl bovendien geen winning
mag plaatsvinden binnen een afstand van 500
meter vanaf de stranden op de koppen van de
eilanden.
Volgt een afwijzing van het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening.
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant
(073-6812 276)
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Het beroep op voorlopige voorziening is
ingediend door burgemeester en wethouders.
Ingevolge artikel 164, derde lid, van de
Gemeentewet is het college van burgemeester en
wethouders bevoegd, indien ingevolge wettelijk
voorschrift aan de gemeente of aan het gemeentebestuur hetzij een recht van beroep hetzij een
recht van bezwaar te maken toekomt, spoedshalve beroep in te stellen of bezwaar te maken
alsmede, voorzover de voorschriften dat toelaten,
schorsing van de aangevochten beslissïng of een
voorlopige voorziening ter zake te verzoeken.
De Voorzitter ziet geen grond voor het oordeel
dat het spoedshalve indienen van de verzoeken
om voorlopige voorziening door burgemeester en
wethouders in dit geval niet gerechtvaardigd is.

ECMP 2002
De derde European Conference on Mineral Planning" (ECMP) zal dit jaar worden gehouden van
8-10 oktober 2002 in Krefeld, Duitsland. Eerdere
ECMP-congressen in Zwolle, Nederland (1997) en
Harrowgate, Engeland (1999) waren zeer succesvol.
Het internationale ECMP-comité heeft afvaardigingen van België, Denemarken, Duitsland, Groot
Britannië, Nederland, Noorwegen en Zweden. De
conferentie wordt, met steun van de Europese
Commissie, georganiseerd door de geologische
dienst van Nordrhein-Westfalen, onder de verantwoording van de Minister van Economische
zaken, Energie en Transport van Nordrhein-Westfalen.

Het onderwerp van deze derde conferentie
is:"Raw-Materials Planning in Europe - Change

In de provincies Flevoland en Zuid-Holland is

of Conditions - New perspectives?" Het doel is

dit ontwerpplan inmiddels vastgesteld. In NoordHolland zal dit binnenkort het geval zijn.

om alle elementen over bouwgrondstoffen m.b.t.
beleid en praktijk in Europa te bediscussiëren

Het ontwerpplan zal in de tweede helft van april en
eerste helft van mei ter inzage gelegd worden.

inclusief ecologische en economisch-technische
aspecten, maar ook wettelijke voorschriften en de

Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland willen
een duurzame behoeftevoorziening in granulaire

verschillende omstandigheden waaronder grondstoffen worden gewonnen. Hiertoe worden spre-

bouwgrondstoffen bevorderen door winningen van
oppervlaktedelfstoffen op het land te minimaliseren
en het gebruik van alternatieven te bevorderen.

kers uitgenodigd om een bijdrage te leveren
aan de bijeenkomst. Voor meer informatie: Website: www.gd.nrw.de/ecmp of tel: 070-3519 366.
Opgave (d.m.v. onderwerp met steekwoorden)
dient op korte termijn te geschieden.
Beroep V&W tegen stoppen Nimby Maasbommel
De staatssecretaris van V&W is eind 2001 in

De volgende beleidslijnen komen hiervoor in aanmerking:
bevorderen van een zuinig en hoogwaardig
gebruik van primaire grondstoffen;
bevorderen dat op een verantwoorde manier
zo veel mogelijk alternatieve (secundaire
en vernieuwbare) grondstoffen hoogwaardig
worden ingezet;

beroep gegaan bij de Raad van State tegen het
stoppen van de Nimby procedure van de provincie Gelderland voor het project Watergoed. Dit
betreft een grote beton- en metselzaridwinning

maximaliseren van het aandeel van de delfstoffenwinning in de Noordzee en het
lisselmeer/Markermeer;

nabij Maasbommel in de gemeente West Maas
en Waal. De staatssecretaris acht het zo spoedig
mogelijk doorgaan van deze winning noodzakelijk

minder oppervlaktedelfstoffen uit primaire winningen en meer uit secundaire winningen ter
vervanging van primaire winningen op land.

voor de beton -en metselzandvoorziening in ons
land.

In het plan worden de beleidslijnen nader uitgewerkt.

Advies internationale RO commissie over
deel 1 SOD 2

Provinciaal Omgevingsplan Limburg in werking

De Nederlands Duitse Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, sub commissie Zuid heeft advies
uitgebracht over deel 1 van het SOD 2. De

Provinciale Staten van Limburg hebben op 29
juni 2001 het Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Commissie dringt aan op samenwerking, gericht
op afstemming. Zij betreurt dat het al wel lopende internationale overleg nog geen aanzet tot
oplossingen biedt. De commissie signaleert een
extra druk op winning in Nordrhein Westfalen
als gevolg beperking van de winmogelijkheden in
Nederland, terwijl de maatschappelijke weerstand
en politieke bezorgdheid over omvangrijke winningen in Nordrhein Westfalen juist is toegenomen. De Commissie steunt nadrukkelijk het
Nederlandse beleid gericht op meer hergebruik in
de bouw en de toepassing van andere alternatieven. Bepleit wordt dat in beginsel overeenstemming zou moeten worden nagestreefd tussen de
beide landen.
Ontwerp-Bouwgrondstoffenplan provincies
Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland.
De vergelijkbare problematiek met betrekking
tot de bouwgrondstoffenvoorziening en de

(POL) vastgesteld. Op 23 november 2001 is het
POL definitief in werking getreden. Het POL is een
integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het
grondgebied van de provincie Limburg.
In 1999 hebben Gedeputeerde Staten het
Grondstoffenplan Limburg vastgesteld. De ruimtelijke component van dat beleid is vastgelegd in de
streekplanherziening voor ontgrondinglocaties uit
1998. Het in deze documenten neergelegde beleid
is in POL opnieuw vastgelegd. Daarmee vormt
het POL het beleidskader van de provincie voor
de grondstoffenvoorziening voor de bouw. Het
Grondstoffenplan bevat de analyses, argumenten
en beleidsregels die ten grondslag liggen aan de
beleidsregels in het POL. Het Grondstoffenplan
blijft daarom het toetsingskader voor Gedeputeerde
Staten bij het verlenen van ontgrondingvergunningen.
Op kaart 6.4 behorend bij het POL zijn de winplaatsen en winzones voor winning van grondstoffen aangegeven. Deze zijn zonder heroverweging
uit het Grondstoffenplan Limburg overgenomen.

ontwikkeling van een duurzaam bouwgrondstoffenbeleid is voor de provincies Flevoland, Noord-

Naast deze win plaatsen en winzones is in het POL

Holland en Zuid-Holland aanleiding geweest om

de winplaats Tegelen-Belfeld als concrete beleidsbe-

te komen tot het opstellen van een gezamenlijk

slissing opgenomen ten behoeve van kleiwinning in
combinatie met natuurontwikkeling.

bouwgrondstoffenplan.
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Op 1 februari jI. is door Provinciale Staten de
POL-aanvulling Zandmaas vastgesteld. Ook voor
Grensmaas zal een POL-aanvulling worden opgesteld.
Het Deelplan Kalksteen en de Streekplanuitwerking Kalksteen blijven naast het POL in stand.
De provincie zal in een POL-aanvulling een besluit
nemen over de aanwijzing van een winplaats aansluitend aan de groeve t Rooth.

te gaan van de door de anvragcr aangegeven
hoeveelheid te vermarkten beton- en metselzand
blijkt dat er meer beton- en metselzand uit één
locatie kan worden gehaald, hetgeen binnen de
locatie Uitbreiding Beers-Oost (circa 55 hectaren)
leidt tot een extra te winnen hoeveelheid van
4,6 miljoen ton. Deze intensieve benutting van
ruimte past in het provinciaal beleid voor duurzame grondstoffenvoorziening.

Helma Brunenberg, Provincie Limburg (043 3897 599) of www.Iimburg.nI

Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en stand

Laatste winningen Brabants aandeel beton-

bouwgrondstoffen te verspreiden.

en metselzand
Brabant diende nog 5,5 miljoen ton beton- en
metselzand te leveren om het Brabants aandeel

Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en

Colofon
van zaken op het gebied van primaire en secundaire

Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat, samen met

van 29 miljoen in de landelijke taakstelling te realiseren. Hierbij inbegrepen is de 8 miljoen ton die
Brabant op verzoek levert voor het Gelderse aan-

het Hoofdkantoor van de Waterstaat en met mede-

deel in de landelijke taakstelling.
In het noordelijk en zuidelijk deel van de winninglocatie Uitbreiding Beers-Oost zit echter 14,6
miljoen ton beton- en metselzand. Gedeputeerde

Redactie:

Staten hebben daarom besloten dat 5,5 miljoen
ton mag worden gewonnen en afgezet en dat de
resterende hoeveelheid van 9,1 miljoen ton in een
onderwaterdepot moet worden gezet. Deze hoeveelheid mag voorlopig niet op de markt worden
afgezet, tenzij het wordt gebruikt voor een andere
provincie die niet kan voldoen aan haar taakstelling. Zo'n eventuele uitleen dient dan wel in
mindering te worden gebracht op de Brabantse
taakstelling voor de periode 2008-201 9. Indien
geen zandlening aan een andere provincie zal

werking van de provincies.

Bart de Jong V&W/DGW
070 3519 366
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073 6808 501
Uvo van Erp, Provincie Gelderland
0263599 533
Hester Rijnsburger V&W/DWW
015 2518 316

Redact,eadre:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
Afd. Aqua Grondstoffen
Postbus 5044
2600 GA Delft

plaats vinden, zal het Brabantse overschot dienen
als strategische voorraad voor de periode né

Verschijning : 4 keer per jaar

2008.
Bij de verleende vergunning gaat de provincie bij
de bepaling van de te vergunnen hoeveelheid uit

Oplage: 350 exemplaren

van de NEN-normen voor beton- en metselzand
zoals die door het Rijk worden gehanteerd in het

http://www.minvenw.nl/rws/dww!home/periOdieken/

Op Internet:

Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen

landelijke structuurschema (SOD 1) Door niet uit

Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
Postbus 5044, 2600 GA Delft, v.d. Burghweg 1 2628 CS Delft Telefoon: (015) 251
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Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
In samenwerking tussen V&W en de provincies
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Veiligheid bij diepe zandwinningen in Overijssel

Afdichting AVI-Bodemas
Teneinde zand- en grindwinning te beperken is
het beleid er op gericht, op een ook qua milieu
verantwoorde wijze, zoveel mogelijk secundaire
grondstoffen zoals AVI-bodemas toe te passen.
Bij toepassing van AVI-bodemas in werken dienen
volgens het Bouwstoffenbesluit zogenaamde IBCmaatregelen (isolatie, beheer en controle) te worden getroffen.
Dit houdt in dat als isolatie een zogenaamde
combinatieafdichting dient te worden aangelegd.
Een combinatie-afdichting dient volgens de
Uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit te
bestaan uit twee lagen: een laag bestaande uit
zand-bentoniet (b.v. bentonietmatten) met daar
overheen een kunststoffolie.
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat, DWW (Dienst
Weg- en Waterbouwkunde), bij Rijksweg 15, alsmede uit onderzoek dat in opdracht van het IPO
(Interprovinciaal Overleg) door Alterra B.V. is uitgevoerd naar de duurzaamheid van bentoniethoudende isolerende voorzieningen, is gebleken
dat met name de interactie tussen bentoniet
en AVI-bodemas een ontoelaatbare achteruitgang van de afdichtende eigenschappen van bentonietafdichtingen kan bewerkstelligen. Uit het
onderzoek van Alterra B.V. blijkt dat vooral bentonietmatten gevoelig zijn. Ook over de duurzaamheid van zand-bentonietmengsels in combinatie met AVI-bodemas bestaan twijfels. Dit
wil nog niet direct zeggen dat hierdoor problemen ontstaan met verontreiniging van bodem en
grondwater. Er is immers sprake van een dubbele
afdichting (met kunststoffolie).
Bij de Rijkswaterstaat worden naar aanleiding
hiervan voor nieuw uit te voeren werken
met AVI-bodemas voorlopig geen bentonietmatten meer gebruikt. Voor reeds aanbestede
werken is in aanvulling op de eisen van het
Bouwstoffenbesluit voorgeschreven dat een iso-
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lerende laag van bitumenemulsie wordt aangebracht tussen de AVI-bodemas en de bentonietmatten. Direct contact tussen AVI-bodemas en
bentonietmatten wordt hierdoor voorkomen.
Dit geeft naar verwachting voldoende waarborg
ter voorkoming van bodem- en grondwatervervuiling.
Het Ministerie van VROM bereidt een circulaire
voor om de bevoegde gezagen voor het
Bouwstoffenbesluit te informeren over de gerezen
twijfels aan de duurzaamheid van bentonietmatten als isolerende voorziening bij de toepassing
van AVI-bodemas.
Ter nadere bestudering van de problematiek is
een breed samengestelde werkgroep aan het
werk.
Ruud v/d Klooster, HK/AKO (070-35 18 385)
Beleid voor vergunningen schelpenwinning
herzien
Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft het beleid voor het verlenen van vergunningen voor schelpenwinning in rijkswateren
gedeeltelijk herzien. Hiertoe heeft zij de partiële
herziening Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning
vastgesteld. Aanleiding voor de herziening zijn de
resultaten van onderzoek naar schelpenwinning in
de Waddenzee en de verdeling van de beschikbare
vergunningen tussen de betrokken schelpenwinbedrijven.
Om te komen tot een betere spreiding van de
schelpenwinning in het Waddengebied, worden
in de nota nadere quota per deelgebied vastgesteld. Verder zal een beperkt deel van de
oostelijke Waddenzee weer opengesteld worden
voor schelpenwinning. Het betreft alleen delen
waar geen natuurwaarden in het geding zijn.
In de Noordzeekustzone ten noorden van de
Waddeneilanden mogen geen schelpen gewonnen
worden, met uitzondering van de buitendelta's.

Voor de verdeling van vergunningen onder
de schelpenwinbedrijven, zal toegewerkt worden
naar een aangepast systeem. De bedoeling is de
vastgestelde schelpenwinmogelijkheden deels te
verdelen via een systeem van openbare inschrijving en deels direct toe te wijzen aan de schelpenwinbedrijven die op dat moment schelpen
winnen. Zo ontstaat een evenwicht tussen marktwerking en continuïteit van de op dat moment
werkzame schelpenwinbedrijven. Deze systematiek heeft zowel betrekking op het Waddengebied
als op de Zeeuwse wateren.
De partiële herziening van de Schelpennota vormt
het kader voor het verlenen van vergunningen
voor schelpenwinning in rijkswateren voor de
periode tot 2010. De ontwerpnota heeft in de
maanden juli tot september de inspraakprocedure
doorlopen, waarbij ook advies is uitgebracht door
de Commissie voor de Milieueffectrapportage en
de Waddenadviesraad. De resultaten van advies
en inspraak zijn in de nota verwerkt.
Ir. H. 't Hoen, HK/AKO (070-35 18 036)
Oppervlaktedeifstoffen uit Maaiveldverlaging
In verband met de weerstand tegen de winning
van oppervlaktedelfstoffen doet de overheid
onderzoek naar wijzen van ontgronden met een
minimum aan effecten op de omgeving.
Een voorbeeld hiervan is oppervlaktedelfstoffenwinning uit maaiveldverlaging, die wordt uitgevoerd als onderdeel van een reeds geplande herinrichting.
Het rapport Oppervlaktedeifstoffenwinning uit
Maaiveidverlaging (0DM)1 gaat in op criteria
en randvoorwaarden vanuit een historisch, economisch, technisch en juridisch perspectief. In
technische zin moet er vooral rekening worden
gehouden met de locale grondwatersituatie in
relatie tot de beoogde functie. Rekening houden
met overstromingsrisico beperkt het gebied waarbinnen maaiveldverlaging kan worden uitgevoerd
tot de zogenaamde hoge gronden in oost en zuid
Nederland.
De afzet van oppervlaktedelfstoffen uit
maaiveldverlagingen wordt bemoeilijkt door:
de relatief hoge kosten van productie (droog)
en afvoer (per definitie per as);
het feit dat het moment dat aanbod wordt
gegenereerd, samenhangt met herinrichting.
Dit betekent dat vrijkomende materialen op een
beperkte afstand van de winning moet worden
toegepast, terwijl daar binnen het beperkte afzetgebied niet per definitie behoefte aan is op het
moment van winnen. Uiteraard vergt inlassen van
maaiveldverlagingen in bestaande herinrichtingen
het doorlopen van (extra) procedures, waarvan de
doorloop enkele jaren kan vergen.

In het rapport Maaiveidverlaging en winning van
oppervlaktedelfstoffen2 is onderzocht in welke
gebieden maaiveldverlaging mogelijk is en wat de
opbrengst zou zijn als deze maatregel hier zou
worden doorgevoerd.
De hoeveelheid ophoogzand die gewonnen kan
worden bedraagt maximaal 4-6 miljoen m3 /jr.
De hoeveelheid grof zand, waaruit beton en
metselzand kan worden geproduceerd is maximaal 1 tot 2 miljoen ton/jr.
De genoemde opbrengsten gelden bij het consequent doorvoeren van maaiveldverlaging voorafgaand aan herinrichting waar dit binnen de
gehanteerde randvoorwaarden, m.b.t tot inundatierisico, grondwaterproblematiek en bodemsamenstelling, mogelijk is. Het inpassen van oppervlaktedelfstoffenwinning in bouwprojecten is relatief lastig, niet alleen vanwege de extra werkzaamheden maar ook de daarmee samenhangende voorbereiding en procedures.
Maaiveldverlagi ng voorafgaand aan natuurinrichting wordt als relatief kansrijk beschouwd. In het
totaal oppervlak van de beschouwde ingrepen
neemt natuurontwikkeling ongeveer de helft in.
1 Rapport DWW-2001 -071: Publicatiereeks
Grondstoffen 2001 /10
2 Rapport DWW-2001 -070: Publicatiereeks
Grondstoffen 2001 /09
Rapporten zijn verkrijgbaar bij DWW, (01 5-2518308)
Michiel van der Meulen, DWW
(tel. 015-2518 327)
Kaart grindvoorkomens Nederland,
Vlaanderen en Nordrhein Westfalen.
Sinds enkele jaren vindt internationaal overleg
plaats tussen Nederland, Vlaanderen en
Nordrhein Westfalen over grind en grind vervangende materialen. In dat kader is ook een
kaart met grindvoorkomens gemaakt inclusief een
schatting van de omvang van de voorkomens.
Daarbij was echter onvoldoende rekening gehouden met het feit dat Nederland, Vlaanderen en
NordRhein-Westfalen ieder een eigen definitie
voor grind hanteert. Dit voorjaar heeft elk land
een geoloog afgevaardigd om samen te komen
tot een eenduidige geologische omschrijving van
grind als afzetting en aan de hand daarvan de
geologische grindreserves in de ondergrond van
de drie landen volgens één zelfde standaard in
kaart te brengen.
De gekozen geologische omschrijving voor grind
luidt: een natuurlijke afzetting met meer dan 30%
gewichtspercentage korrels groter dan 2mm.
Voorts zijn aanvullende criteria voor maximum
dikte van het afdekkend pakket en minimum
dikte van de grindlaag vastgesteld. Het
Nederlands Instituut voor Toegepaste

Geowetenschappen TNO heeft de Nederlandse
bijdrage van de kaart verzorgd. Daarbij is gebruik
gemaakt van de gegevens van 400.000 boringen
uit DINO (Data en Informatie van de Nederlandse
Ondergrond). Met name Nordrhein Westfalen en
in mindere mate Vlaanderen blijken er op korte
termijn niet in te slagen om hun geologische
archieven opnieuw te interpreteren aan de hand
van de nieuw gekozen omschrijving voor grind.
Daarom is besloten om deze zomer in eerste
instantie een grindkaart uit te brengen waarop
in de legenda duidelijk de aard en achtergrond
van de huidige tekortkomingen worden aangegeven. De kaart verschaft een goed inzicht in
de knelpunten om tot een eenduidige grindkaart
voor de drie gebieden te komen en kan dienen als
basis voor verdere inspanningen in die richting.
Max van Hei/st, DWW (015-2518 469)
'eiligheid bij diepe zandwinningen in
Overijssel
In de afgelopen jaren is in een aantal gevallen
verlies van stabiliteit van taluds opgetreden bij
diepe zandwinningen in Overijssel. Omdat het
vermoeden bestond, dat dynamische processen
een belangrijke rol speelden bij deze inbressingen,
heeft de provincie Overijssel WL Delft Hydraulics
gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van
deze inbressingen en aanbevelingen te doen ter
beperking van de risico's op het optreden daarvan. In het rapport "Taludstabiliteit en veiligheid
bij diepe zandwinningen in Overijssel" van WL
Delft Hydraulics worden deze gevallen bestudeerd en beschreven op grond van: geotechnische rapporten, dieptemetingen, inspectierapporten, fotomateriaal en gesprekken met de betrok'<en vertegenwoordigers van vergunninghouder,
._.xploitant zandzuigbedrijf en de provinciale handhaver. WL Delft Hydraulics concludeert, dat de
oorzaak van het stabiliteitsverlies in vastgepakte
zandlagen, zoals deze in Overijssel veel voorkomen, gezocht moet worden in het onlosmakelijk
met het zandwinproces samenhangende, dynamische proces van bresvorming, een gestaag terugschrijdend erosieproces. De opgetreden inbressingen zijn een gevolg van een ongecontroleerd
bresproces, dat zich ontwikkelt bij een te steile
onderwaterhelling met een voldoende diepte en
dat geïnitieerd wordt door een kleine afschuiving
bij een leemlaag of een morslaag op de bodem,
dan wel door activiteit van de zandzuiger. De
tot voor kort in ontgrondingsvergunningen toegestane taluds blijken in de praktijk van steeds
verdere verdieping van zandwinningen niet veilig
c.q. flauw genoeg om inbressingen bij de oevers
afdoende uit te sluiten.
WL Delft Hydraulics doet in haar rapport aanbevelingen aan:

houders van ontgrondingsvergunningen en
exploitanten van zandzuigers;
de provincie Overijssel als verantwoordelijke
instantie voor vergunningverlening en hand
having;
aanbevelingen ten aanzien van verder onderzoek behoeve van de adviespraktijk.
Aan de betrokken bedrijven wordt met name
aanbevolen om op de zandzuiger gebruik te
maken van nauwkeurige, automatische, plaatsbepalingsapparatuur. Aan de provincie beveelt zij
vooral aan om voor een adequate risicobeheersing in de vergunningsvoorschriften een meer op
het dynamische zandwinproces afgestemd geleed
taludprofiel te hanteren; daarmee ontstaat tevens
een voor de provincie beter handhaafbare situatie.
Tevens wordt aanbevolen om landelijk geldende
richtlijnen voor stabiliteitsadviesstudies voor diepe
zandwinningen te ontwikkelen en kan via het
Delft Cluster onderzoeksprogramma adequaat
onderzoek worden bevorderd.
Sekel Bennema, Provincie Overijssel (038-425 1
567 of email: SJ.Bennema@prv-overi/ssel.nl).
Dick Mastbergen, WL Delft Hydraulics
(015-2858 560 of email:
dick.mastbergen@wldelft.nl)

Jurisprudentie
RvSt 3 oktober 2001, nr. 200005595/1
Oeffelt, functionele ontgronding verlenging,
gewijzigd beleid, scheiding functie/zandwinning
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben
in 1994 vergunning verleend voor een cultuurtechnische verbetering met zandwinning van een
oppervlakte van 1 ha. op 30 september 1999
wordt een verzoek gedaan tot verlenging van de
vergunning. Aangezien gedeputeerde staten op
dat moment een aanscherping van het beleid aan
het voorbereiden zijn wordt een beslissing op het
verlengingsverzoek aangehouden.
Bij besluit van 24 oktober 2000 wordt op het verlengingsverzoek beslist. Daarbij wordt de vergunning onder bijstelling van de voorschriften verlengd met 2 jaar - in plaats van de gevraagde 5
jaar. De bijgestelde voorschriften hebben betrekking op het nieuwe beleid en strekken ertoe dat
er minder diep mag worden ontgraven zodat er
geen uitwisseling van zand tegen zwarte grond
kan plaatsvinden en er derhalve nagenoeg geen
zandwinning - vormzand - meer kan plaatsvinden.
De Afdeling overweegt dat provinciale staten
op 28 april 2000 het beleidsplan Bouwen op
(zee)zand)" hebben vastgesteld, het doel van

het beleid is het verkrijgen van een duurzame,
maatschappelijk verantwoorde en doelmatige
grondstoffenvoorziening voor ophogingdoeleinden. Daarbij is bepaald dat de zandwinning op
land volledig zal worden gekoppeld aan functionele ontgrondingen. Het winnen van zand is
geen doel op zich maar een essentieel onderdeel
van een verbetering van de omgevingskwaliteit,
gemotiveerd vanuit het ontwikkelen van ruimtelijke projecten of functies. Ontgrondingen vanuit
het primaire doel te voorzien in de grondstoffenvoorziening is (behoudens uitzonderingssituaties)
niet meer mogelijk. Bij functionele ontgrondingen
staat niet de zandwinning centraal maar de realisatie van een maatschappelijk gewenst project.
De Afdeling constateert dat hetgeen appellante
sub 1 heeft aangevoerd, geen grond oplevert
voor het oordeel dat dit beleid onredelijk is.
In de overgangsregeling is bepaald dat de provincie de huidige aanvragen voor een ontgrondingenvergunning die in behandeling zijn en waarvoor een besluit wordt genomen als de nota definitief is, zal toetsen aan de nota. Hierop zijn een
aantal uitzonderingen geformuleerd.
Gelet op het vorenstaande alsmede in aanmerking
genomen dat de in de nota geformuleerde uitzonderingen zich niet voordoen, is de Afdeling
van oordeel dat verweerders de aanvraag om
de ontgrondingenvergunning te verlengen terecht
hebben getoetst aan het provinciaal beleid, neergelegd in de nota.
Ingevolge een nieuw voorschrift mag hooguit 27
centimeter worden verlaagd en mag er geen uitwisseling plaatsvinden met van elders aan te voeren grondspecie tegen zand uit de ondergrond.
Hierdoor komt ongeveer 2700 m3 ophoogzand
vrij. appellant wilde de aanwezige zandondergrond uitwisselen tegen van elders aan te voeren
teelaarde om daarmee de bewortelingsdiepte alsmede het watervasthoudend- en vochtleverend
vermogen te verbeteren. Verweerders zijn van
mening dat de ontgronding gewenst is vanuit een
verantwoorde landschappelijke inpassing. Zij kennen thans een beperkte betekenis toe aan het
beoogde landbouwkundige belang. Gelet hierop
zijn verweerders van mening dat uitsluitend het
afgraven tot 27 centimeter diep functioneel is.
Het meerdere wordt aangemerkt als een nietfunctionele ontgronding welke in strijd is met het
provinciale beleid.
De Afdeling acht dit standpunt niet onredelijk.
Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de
uitwisseling van zand blijkens het deskundigenbericht met name is bedoeld voor zandwinning en
dat het in landbouwkundig opzicht verbeteren
van het terrein hierbij een gunstig neveneffect is.
Voorts acht de Afdeling in dit verband van belang
dat het plaatselijk verbeteren van het profiel, in
verband met de aanwezigheid van storende laag-

jes, blijkens de stukken ook op een andere wijze
dan door uitwisseling kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van diepploegen. Tenslotte is
uit de stukken, waaronder het deskundigenbericht, en het ter zitting verhandelde gebleken dat
vormzand ook van elders betroken kan worden.
Uit hetgeen appellante sub 1 voor het overige
heeft aangevoerd, kan de Afdeling evenmin de
conclusie trekken dat het bestreden besluit is
voorbereid of genomen in strijd met een geschreven of ongeschreven rechtsregel dan wel met
enig algemeen rechtsbeginsel.
Volgt een ongegrond verklaring van het beroep.
RvSt 24 oktober 2001, nr. 200004793
ontgronding - Luinjeberd
vervallen vergunning, verlengingsverzoek
Bij gedeputeerde staten van Friesland is op 11
maart 1999 verlenging aangevraagd van een op
15 juli 1992 verleende vergunning. Deze vergunning moest uiterlijk op 1 januari 2000 zijn
voltooid. Op 22 december 1999 wordt de ontwerpbeschikking tot verlenging van de vergunning gepubliceerd. Hiertegen worden bedenkingen ingebracht. Nu de vergunning op 1 januari
2000 is geëxpireerd, stellen verweerders zich op
het standpunt dat de vergunning niet meer gewijzigd kan worden, maar dat een nieuwe vergunning moet worden verleend. In de kennisgeving
van het - nieuwe - ontwerpbesluit en in de
kennisgeving van het thans bestreden besluit is
evenwel vermeld dat de bij besluit van 15juli
1992 aan vergunninghoudster verleende vergunning wordt gewijzigd in die zin dat de
daaraan verbonden geldigheidstermijn wordt verlengd. Deze kennisgevingen zijn derhalve onjuist.
Verweerders hebben in zoverre gehandeld in strijd
met artikel 3:20, eerste lid, onder a en artikel 3:44
van de Algemene wet bestuursrecht. Vastgesteld
moet worden, aldus de Afdeling, dat verweerders
slechts om formele redenen, het expireren van
de op 15juli1992 verleende vergunning, tot het
verlenen van een nieuwe vergunning zijn overgegaan. Het bestreden besluit heeft materieel geen
wijziging van de in 1992 vergunde situatie tot
gevolg. De projectgebondenheid, de oppervlakte,
de diepte en de afwerking van de ontgronding
zijn identiek aan de in 1992 vergunde situatie.
Voorts zijn de aan de vergunningen verbonden
voorschriften naar hun strekking gelijk.
Geconcludeerd moet dan ook worden dat appellanten noch andere belanghebbenden door voornoemde handelwijze van verweerders in hun
belangen zijn geschaad. De Afdeling ziet derhalve
aanleiding om dit gebrek met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht te
passeren. Deze beroepsgrond treft geen doel.
Appellanten betogen verder dat verweerders
voorbij zijn gegaan aan de voorwaarden en de

eisen die aan het nemen van een nieuw besluit
inzake zandwinning worden gesteld. Zo had een
evaluatie van de effecten van de zandwinning
tussen 1992 en 1998 op de omgeving moeten
plaatsvinden. Verder had een beschrijving van de
toestand onder de waterspiegel van de Deelenput
op dit moment en een evaluatie van de afwerking
na de laatste zandwinning moeten plaatsvinden.
Tenslotte had rekening gehouden moeten worden met het voortschrijdend inzicht in Nederland
met betrekking tot het zandwinningbeleid.
De afdeling merkt hieromtrent op dat reeds is
overwogen dat verweerders slechts om formele
redenen tot verlening van een nieuwe vergunning
zijn overgegaan. Het standpunt van verweerders
dat de winning van de resterende hoeveelheid
zand materieel geen wijziging van de in 1992
vergunde situatie tot gevolg heeft, is juist.
Verweerders hebben zich terecht op het standpunt gesteld dat zij daarom niet behoefden te
handelen alsof sprake was van een geheel nieuwe
zandwinput.
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant
(073-6812 276)
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Uitbreiding toepassingsgebied beton met
menggranulaat
In de nieuwe CUR-Aanbeveling 80 Beton met
menggranulaat als grof toeslagmateriaal" wordt
voorzien in de noodzakelijke aanvullende technische regelgeving op NEN 6720 (VBC 1995) voor
een breder toepassingsgebied dan in betonwanden voor bouwwerken in veiligheidsklasse 1 en 2
(volgens CUR-Aanbeveling 58).
Hiertoe is nader onderzoek uitgevoerd op beton
met 100% menggranulaat ter vervanging van
grind op o.a. constructieve aspecten, krimp en
kruip. Voor de constructieve aspecten geldt dat
voor beton met menggranulaat een aanpak
vergelijkbaar met die voor lichtbeton (CURAanbeveling 39) mogelijk is. Het krimp- en kruiponderzoek bevestigt eerdere resultaten dat krimp
en kruip van beton met menggranulaat relatief
groter is dan van grind beton. Op basis van de
onderzoeksresultaten is het mogelijk geacht met
aanvullende bepalingen het toepassingsgebied uit
te breiden met alle toepassingen in milieuklasse
1 en voor beton in binnenspouwbladen en funderingen in milieuklasse 2. l.v.m. de onbekendheid over het gedrag bij brand van beton met
menggranulaat is het toepassingsgebied beperkt
tot betonconstructies waarvoor geldt dat de ver-

eiste brandwerendheid met betrekking tot bezwijking ten hoogste gelijk is aan 30 minuten. De
CUR-Aanbeveling is te bestellen bij Stichting
CUR (01 82-540 600).
Toetsingsadvies milieuaspecten SODII
gereed
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om deel
1 SODII te toetsen aan het eerder door de
Commissie opgestelde toetsingskader en daarover
een advies uit te brengen. Dit advies is op 29
oktober 2001 gereed gekomen. De Commissie
geeft aan dat het milieubelang een volwaardige
plaats heeft gekregen in het SODII. Zij plaatst
daarbij de kanttekening dat sommige aanbevelingen van de Commissie, als opgenomen in het
Toetsingskader, niet geleid hebben tot uitwerking.
Deels acht de Commissie daarvoor de motivering
toereikend. Op andere punten adviseert zij om
die gegevens alsnog te leveren, ofwel in deel 3
SOD II ofwel in het kader van voortschrijdend
onderzoek.
Het Toetsingsadvies staat op Internet
(www.commissiemer.nl).
Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)
De staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat
heeft d.m.v. een brief aan de Tweede kamer d.d.
13 december 2000 aangekondigd dat de SVB zal
worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarvoor heeft
ze een budget van 90 mln gulden beschikbaar
gesteld. De regeling komt tot stand in overleg
met marktpartijen (NVPG, VBKO en Dusaltec)
en zal voor zover het zich nu laat aan zien
de verwerking van klasse 3 en 4 baggerspecie
tot bouwstof stimuleren d.m.v. een bijdrage in
de verwerkingskosten (premie per tds verwerkte
baggerspecie tot bouwstof). De SVB zal niet van
toepassing zijn op de verwerking van baggerspecie met een zandgehalte van meer dan 60% ds.
De verwerking van die specie zal per 1 januari
worden bevorderd door invoering van de Wbm
op reinigbare baggerspecie.
De SVB is in november 2001 aangemeld
voor goedkeuring bij de Europese Commissie.
Afhankelijk van het exacte tijdstip dat de goedkeuring wordt verkregen is de verwachting dat
de regeling ergens tussen begin 2002 en medio
2002 in werking zal treden. De looptijd van de
regeling bedraagt 4 jaar.
GS van de provincie Utrecht weigeren vergunning beton- en metselzandwinning
Den Oord/Wijkerbroek"
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
hebben in oktober j.l. een besluit genomen tot
weigering van een vergunning tot ontgronding
voor de locatie Den Oord/Wijkerbroek gelegen
Ja

beton- en metselzand. De weigering is onder
meer gebaseerd op de volgende argumenten: Het
beleid van het rijk en de provincie Utrecht is erop
gericht meer ruimte te maken voor de rivier. Door
de ligging van deze ontgronding in de omgeving
van de Lekdijk zou het maken van meer ruimte
voor de rivier in de toekomst bemoeilijkt worden.
Door het veranderen van het beleid van het rijk
lijken er mogelijkheden te gaan ontstaan om in
de uiterwaarden beton en metselzand te gaan
winnen. Daarnaast wil de gemeente Wijk bij
Duurstede niet planologisch meewerken aan de
ontgronding. Een bijkomend argument vormt de
tegenstrijdige visies van het Hoogheemraadschap
en Rijkswaterstaat op de ontgronding in relatie
tot de veiligheid van de Lekdijk. Omdat GS
wel willen voldoen aan de taakstelling voor winning van beton- en metselzand wordt er gewerkt
aan alternatieven voor de locatie Den Oord!
Wijkerbroek. Naar het zich laat aanzien zal de
provincie Utrecht daarin slagen.

baarhe dsstudie uit naar de mate waarin twee
stortplaatsen dienst kunnen doen als grondstofbron. Hierbij kunnen deze locaties tevens een
aanzienlijke landschappelijke verbetering ondergaan.
Renee Bei/nen (tel. 073-6808 510) of Pierre
Rooi/mans (073-6808 450)

Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en stand
van zaken op het gebied van primaire en secundaire
bouwgrondstoffen te verspreiden.
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het Hoofdkantoor van de Waterstaat en met medewerking van de provincies.
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Duurzaam gebruik van gesloten
stortplaatsen
De nog beschikbare ruimte in Brabant is schaars.
Daarom is een optimaal gebruik van de resterende ruimte hard nodig. Ook gesloten stortplaatsen
behoren tot die resterende ruimte. De provincie
stimuleert daarom duurzaam gebruik van gesloten stortplaatsen. Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant hebben 5 gesloten stortplaatsen geselecteerd die in aanmerking komen
als proefproject voor hergebruik. Hergebruik
van gesloten stortplaatsen is te onderscheiden
in ruimtehergebruik en materiaalhergebruik (het
afgraven, sorteren en hergebruik van gestorte
afvalstoffen), het zogenaamde afvalmining'. Van
de door de provincie Brabant geselecteerde pilots
hebben er vier betrekking op ruimtehergebruik en
wel voor de functie wonen, voor de functie recreatie en sport, voor de functie natuurontwikkeling
en voor de functie industriële bedrijvigheid. Los
van dit pilotproject voert Brabant ook een haal-
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Dematerialisatie in de verkenningen voor
SOD2

heeft.

1c

Voor de verkenning van de toekomstige behoefte

Door het EIB zijn zowe' de oude modeMeh als
de nieuwe modellen yn het. CPB nog eens goed

aan beton- en metselzand, grind en kalksteen

bekeken. Het bleek dat ze beide voldoen aan de

voor cement worden in het bouwgrondstoffenbe-

belangrijkste statistische eisen. Voordelen van de

leid sinds jaar en dag modellen gebruikt. Deze

oude modellen zijn de grote inzichtelijkheid en

zijn gebaseerd op relaties tussen de economische

robuustheid. De nieuwe modellen sluiten echter

ontwikkelingen in de bouw en het verbruik van

beter aan bij de economische theorie en bij

grondstoffen. In deel 1 van het SOD 2 is gewerkt

het gevoel' dat vele betrokkenen hebben. Een

met modellen die afkomstig zijn uit twee rap-

ad hoc groep, bestaande uit medewerkers van

porten die de Rijksuniversiteit Groningen resp. het

betrokken overheidsinstanties en onderzoeksinsti-

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)

tuten - betrokkenen uit het bedrijfsleven waren

hebben opgesteld in opdracht van de Dienst Weg-

helaas verhinderd - heeft daarom geadviseerd om

en Waterbouwkunde. Hierin wordt een lineaire

de nieuwe modellen van het CPB te hanteren voor

relatie gebruikt tussen de bouwinvesteringen en

deel 3 van SOD 2.

het grondstoffenverbruik.

Tevens wordt aanbevolen om de modellen verder

Omdat volgens langetermijnverkenningen van het

mee te nemen, anderzijds door de bouwsector

Centraal Planbureau (CPB) de bouwinvesteringen

nader te analyseren en te kijken naar de specifieke

fors gaan groeien, laat ook de langetermijnverken-

verbruikscijfers en vraagontwikkeling in verschil-

ning voor het grondstoffengebruik in het SOD 2

lende deelsectoren.

te verfijnen, enerzijds door de invloed van prijzen

een sterk stijgende lijn zien. Voor beton- en metselzand bijvoorbeeld is voor de jaren 1989-1999
gemiddeld 22 mln ton verbruikt (mci. vervangers);
voor de jaren 2007-2015 wordt 30 mln ton aangehouden in het SOD. Bij velen wekt dit ver-

Joris Broers, DWW, (015-2518 203)

Marktsituatie voor bouw- en sloopafval
anno 2000

bazing, mede omdat het grondstoffengebruik de

Naar aanleiding van het HIBS (herziene imple-

afgelopen decennia relatief constant was. Boven-

mentatieplan bouw- en sloopafval) is de markt-

dien is er in de economie algemeen sprake van

situatie van bouw- en sloopafval in 2000 in

dematerialisatie: de groei van het materiaalgebruik

beeld gebracht. Door deze secundaire grondstof

is gedeeltelijk ontkoppeld van de economische

optimaal te benutten kan het gebruik van

groei.

primaire grondstoffen (zand, grind) zoveel mogelijk beperkt worden.

Daarom is aan het CPB gevraagd om de gebruikte
modellen tegen het licht te houden. Dit heeft

In het rapport De marktsituatie voor bouw- en

geleid tot een drietal nieuwe modellen, waaraan

sloopafval anno 2000" (DWW-2002-049) wordt

twee coëfficiënten zijn toegevoegd om demateri-

bouw- en sloopafval beschouwd als materiaal-

alisatie uit te drukken. Uit eerste berekeningen

stroom inclusief soortgelijke steenachtige maten-

volgt voor beton- en metselzand voor 2007-2015

aalstromen die vanuit de bouwgrondstoffenvoor-

een behoefte van 24 tot 26 mln ton, wat duidelijk

ziening niet verwaarloosbaar zijn. Voor de inven-

maakt dat dematerialisatie een aanzienlijk effect

tarisatie is gebruik gemaakt van bestaande lite-

De in 2000 vrijgekomen hoeveelheid bouw- en

verre deze besparingen substantieel zijn.

sloopafval (en soortgelijke steenachtige materiaal- Op macro schaal gaat het CPB uit van een demastromen) wordt geraamd op 21 miljoen ton. De

terialisatiefactor van ca. -0,5% hetgeen corres-

geraamde hoeveelheid is exclusief een onbekend

pondeert met een besparing van ca. 100.000 ton

gedeelte van bouw- en sloopafval dat ongere-

beton - en metselzand/jaar. De uitdaging voor het

gistreerd vrijkomt en uit het zicht verdwijnt en

beleidsmatig gewenste zuinig gebruik en mate-

exclusief 1 mln. ton steenachtig productieaf val dat

riaalarm bouwen zit dus vooral in het sneller

ontstaat bij de betonwarenindustrie en dat door

dematerialiseren". Inspirerende technische oplos-

mobiele brekers verwerkt wordt waarna het direct

singen zoals bijvoorbeeld de z.g. A+ woning (50%

weer wordt toegepast in het productieproces.

lichter dan de traditionele woning) zijn al in de

Van de vrijkomende hoeveelheid bouw- en sloop-

markt voorhanden.

afval wordt een klein deel zonder bewerking direct
toegepast (ca. 0,5 mln. ton). In afwachting van

Industrieel flexibel en demontabel (IFD) bouwen

verwerking als gevolg van met name een te hoog

staat momenteel zeer in de belangstelling van

teer gehalte wordt een deel van het bouw- en

overheid en bouwbedrijfsleven. Opvallend is dat

sloopafval opgeslagen (ca. 1,3 mln. ton). Het

de aandacht hierbij vooral uitgaat naar de B&U-

grootste deel van de vrijkomende bouw en sloop-

sector (=woningbouw en utiliteitsbouw). Met IFD

afval wordt echter na bewerking als menggranu-

bouwen wordt een bijdrage geleverd aan levens-

laat toegepast als wegfundering (ca. 13,5 mln.

duurverlenging van bouw- en kunstwerken en

ton, mcl. ca. 1,2 mln. ton asfaltgranulaat). Verder

hoogwaardig hergebruik. Dit sluit rechtstreeks aan

wordt bouw- en sloopafval toegepast bij de asfalt-

bij de dubo-doelstellingen van de Rijksoverheid.

productie (1,9 mln. ton), in ophogingen (0,7 mln.

De belangrijkste conclusie van het IFD onderzoek

ton) en in de betonindustrie (0,3 mln. ton). Ten-

is dat IFD bouwen ook in de GWW sector moge-

slotte wordt een deel (ca. 2,2 mln, ton) van het

lijk blijkt. Inspirerende voorbeelden zijn modulaire

steenachtige materiaal gestort en van het niet-

geluidsschermen, prefab-asfalt op de rol, rijgbrug-

steenachtige materiaal dat vrijkomt bij de sor-

gen etc.. Op landelijk niveau zijn de besparingen

teermnrichtingen gestort, verbrand of elders herge-

door IFD bouwen in de GWW te verwaarlozen.

bruikt.

Binnen de specifieke toepassingen zijn de bespa-

Het rapport is verkrijgbaar bij DWW, (015-2518

ringen echter behoorlijk (ca. 30% bij geluidsschermen). Modulaire geluidsschermen zullen vanaf

308)

2003 geplaatst worden.
Margriet Kruiderink-Mei/er, D WW (015-2610

De rapporten over Wateriaalamn bouwen"

865)

(DWW-2002-018) en Dubo IDE in de GWW" (

Materiaal-arm bouwen en IFD bouwen

Marja Schomaker (015-2518 308)

DWW-2002-017) zijn gratis te bestellen bij DWW,
Het beleid voor de bouwgrondstoffenvoorziening
(SOD 2) is erop gericht dat grondstoffen zo zuinig

Roei Ni/sten, DWW (015-2518 343), Bart de

en hoogwaardig mogelijk worden gebruikt. In

Jong, DGW (070-3519 366)

aansluiting op eerdere verkenningen zijn onlangs
- in opdracht van het ministerie van V&W - de

Jurisprudentie

besparingsmogelijkheden van beton en metselzand onderzocht:

Geachte lezer, er is gelukkig een nieuwe redacteur

Zuinig gebruik van beton en metselzand

jurisprudentie bereid gebleken deze rubriek te

Industrieel Flexibel en demontabel

gaan verzorgen. Het is Gon van der Werf die ver-

bouwen (IFD) in de GWW-sector

gunningverleenster is bij de provincie Gelderland.

De onderzochte mogelijkheden door zuinig

Ik weet dat zij deze rubriek op voortreffelijke wijze

gebruik zijn: toepassing van high performance

kan verzorgen en ik wens haar daarbij veel succes

concrete (o.a. hoge sterkte beton en zelfverdich-

toe.

tend beton), oprekken en uitnutten van regels,

Hisse de Vries

prefab in de tunnelbouw, optimalisering betonskeletten, bubbledeck en soortgelijke elementen in

RvSt 13 maart 2002, nr. 2001 05428/1

vloeren en uitgekiend ontwerpen van wegen.

Driebergen, direct-belanghebbende, niet recht-

Met name de besparingen door toepassing van

streeks in zijn belang getroffen.

high performance concrete (besparing ca. 600

De verleende vergunning maakt de aanleg moge-

kton/jaar) en Bubbledeckvloeren (besparing ca.

lijk van vochtige, soortenrijke graslanden met

350 kton/jaar) zijn interessant. De vraag is in hoe-

natte en droge gradiënten op het Landgoed Klein

Sterkenburg.

kan worden verbeterd.

Appellant heeft ter zitting meegedeeld dat hij

Het besluit is volgens appellanten in strijd met het

op ongeveer 15 kilometer afstand van de bij de

streekplan, omdat de percelen in bij het streek-

ontgronding betrokken percelen woont. De Afde-

plan aangewezen aardwetenschappelijk waarde-

ling is van oordeel dat gezien deze afstand geen

vol gebied liggen. Ontgrondingen zijn daar niet

belangen van appellant rechtstreeks bij het besluit

toegestaan, tenzij een zwaarwegend maatschap -

tot verlening van de vergunning zijn betrokken.

pelijk belang dit vereist en er geen rede-

Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat niet

lijke alternatieven voorhanden zijn.

is gebleken van feiten of omstandigheden in ver-

Verweerders stellen zich op het standpunt dat het

band waarmee zou moeten worden geoordeeld

streekplanbeleid gericht is

dat niettegenstaande deze afstand, een eigen,

van grootschalige ontwikkelingen en dat deze

persoonlijk belang van appellant rechtstreeks door

ontgronding niet als zodanig is aan te merken.

op het tegengaan

de ontgronding zal worden geraakt. Volgt een

De in het streekplan aangeduide waarden worden

niet-ontvankelijk verklaring van het beroep.

niet in die mate aangetast dat op grond daarvan

RvSt 26 maart 2002, nr. 200200286/2

Op de streekplankaart is het gebied waarin de te

de vergunning geweigerd zou moeten worden.
Diessen, niet tijdig nemen besluit tot wijziging

ontgronden percelen zijn gelegen, aangeduid als

Appellant maakt bij verweerders bezwaar tegen

aardwetenschappelijk waardevol gebied. Blijkens

het niet tijdig nemen van een besluit op haar ver-

de tekst van het streekplan is dit een globale

zoek om wijziging van de tenaamstelling van een

aanduiding en dient de situatie ter plekke daarbij

ontgrondingenvergunning. Verweerders hebben
dit bezwaarschrift doorgezonden aan de Afdeling

het streekplan is verder bepaald dat ontgron-

goed in ogenschouw te worden genomen. In

ter behandeling als beroepschrift. De afdeling

dingen, aanleg of uitbreiding van rijks- en pro-

doet het beroepschrift buiten een openbare zitting

vinciale wegen, hoofdwatergangen, grootschalige

af. De Afdeling merkt op dat in dit geval aan de

woon- en industriële bebouwing en inrichtingen

hand van de artikelen 4:13 en 4:14 van de Alge-

voor afvalverwerking in dit gebied niet zijn toege-

mene wet bestuursrecht moet worden geoordeeld

staan. Gelet op deze opsomming acht de Afdeling

binnen welke termijn verweerders een beslissing

het standpunt van verweerders dat het streek-

moeten nemen. Uit deze artikelen volgt dat,

planbeleid op dit punt gericht is op het tegengaan

indien het bestuursorgaan acht weken na de ont-

van grootschalige ontwikkelingen juist. Uit de

vangst van het verzoek geen definitief besluit

stukken en het verhandelde ter zitting blijkt niet

heeft genomen en evenmin een kennisgeving van

dat deze ontgronding als een zodanige ontwikke-

een voornemen of mededeling van een ontwerp

ling is aan te merken. Verweerders hebben in het

van een besluit heeft gedaan, sprake is van het

voorliggende geval dan ook terecht aan de hand

niet tijdig nemen van een besluit, tenzij binnen

van de concrete feiten en omstandigheden een

deze termijn de besluitvorming op grond van arti-

afweging gemaakt van alle bij de ontgronding

kel 4:14 Awb met een redelijke termijn is ver-

belangen. Daarbij acht de Afdeling het standpunt

daagd.

van verweerders dat de ontgronding de in het

Nu verweerders dit niet hebben gedaan hebben

streekplan aangeduide waarden niet zodanig aan-

verweerders niet tijdig een besluit genomen. Het

tast dat op grond daarvan de vergunning gewei-

beroep is kennelijk gegrond. De Afdeling zal daar-

gerd zou moeten worden, niet onjuist.

bij een termijn stellen.

Appellanten stellen voorts dat de grondwinning

Ten overvloede merkt de Afdeling op dat na het

primair gericht is op grondwinning voor commer-

kennis geven van een voornemen of het medede-

ciële doeleinden. Verweerders stellen zich op het

len van een ontwerpbesluit de termijnen voor het

standpunt dat de aanleg van visvijvers het doel

nemen van een besluit zullen gelden zoals gesteld

van de ontgronding is. Of en in welke mate de

in artikel 3:33 van de Awb.

vrijkomende grond een commerciële waarde heeft
doet daar volgens verweerders niets aan af. Het-

RvSt 17 april 2002, nr. 200102452/1

geen appellanten hebben aangevoerd, leidt de

Bergharen, aardwetenschappelijke waarden,

Afdeling niet tot het oordeel dat verweerders

functioneel of zandwinning.

zich niet op dit standpunt hebben kunnen stellen.

Met de ontgronding wordt beoogd om twee

Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting

visvijvers en twee biezenvelden aan te leggen

is niet aannemelijk dat de ontgronding primair

achter een restaurant, waarmee een aan het res-

gericht is op de winning van grond. De vergun-

taurant gekoppelde recreatieve voorziening wordt

ning is dan ook niet in strijd met het bestem-

gecreëerd, waardoor de exploitatie van het bedrijf

mingsplan verleend.
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standpunt dat de aanleg van visvijvers het doel

op de gevolgen van het Nederlandse beleid m.b.t.

van de ontgronding is. Of en in welke mate de

grind en beton- en metselzand. Vanuit Nordrhein

vrijkomende grond een commerciële waarde heeft

Westfalen zijn er zeer grote bezwaren tegen extra

doet daar volgens verweerders niets aan af. Het-

import van daaruit naar Nederland als gevolg van

geen appellanten hebben aangevoerd, leidt de

het Nederlandse afbouwbeleid voor grind en het

Afdeling niet tot het oordeel dat verweerders

krapte beleid voor beton- en metselzand. Vlaan-

zich niet op dit standpunt hebben kunnen stellen.

deren kampt met problemen voor de beton- en

Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting

m etselzan dvoorzien ing.

is niet aannemelijk dat de ontgronding primair

Het Nederlandse beleid zal naar men aanneemt

gericht is op de winning van grond. De vergun-

een verminderde export naar België tot gevolg

ning is dan ook niet in strijd met het bestem-

hebben en daar-door wordt het Belgische

mingsplan verleend.

probleem vergroot.

Het beroep van appellanten wordt derhalve en
ook naar aanleiding van afwijzing van andere aan-

Rapport flankerend beleid beton - en metselzand

gevoerde gronden ongegrond verklaard.

gereed
Een werkgroep bestaande uit ambtelijke verte-

Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant

genwoordigers van rijk en provincies, heeft een

(073 -6812 276)

rapport opgesteld over flankerend beleid ter bevordering van alternatieven voor de primaire winning van beton- en metselzand uit landlocaties.

Recente Publicaties
Belangrijke conclusies uit het rapport zijn:
De publicaties zijn genoemd bij de desbetreffende

* V&W moet krachtiger werken aan de alterna-

artikelen/flitsen.

tieven (bedrijfsleven en andere departementen er
meer bij betrekken, discussie meer bestuurlijk
en op hoger ambtelijk niveau, betere communi-

Flitsen

catie over de (mogelijke) alternatieven, betalen
proefwinningen rijkswateren).

Veel belangstelling ECMP '02 in Krefeld

* Er moet een financieel instrument komen

Zoals blijkt uit de aangekondigde papers is er veel

om alternatieven relatief goedkoper te maken.

belangstelling voor de derde Europese conferentie

De alternatieven zijn nog te duur.

op het gebied van de bouwgrondstoffenvoorzie-

* Provincies en V&W moeten mogelijkheden

ning (Third European Conference on Mineral Plan-

omputten (Ruimte voor Rivier) nagaan.

ning, ECMP 02) op 8 t/m 10 oktober 2002

* VROM moet via milieueisen alternatieven voor

in Krefeld, Duitsland.

beton- en metselzand stimuleren.

Nadere informatie bij : Sekretariat ECMP 02, Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb, postfach

Het rapport concludeert dat bij een positief ver-

100763 D-47707 Krefeld.

loop van de onderzoeken en de implementatietra-

Tel.: 00 49 21 51 897 —264/332, fax 00 49 21

jecten op zijn vroegst over enkele jaren, aan het

51 897-535

einde van de huidige taakstellingsperiode tot 2008

ecmp@gd.nrw.de, http://www.gd.nrw.de/ecmp/

de alternatieven een substantiële bijdrage zullen

Vertraging gereedkomen deel 3 SOD2

indien de in het SOD 2 gestelde behoefte aan

In juli 2001 werd deel 1 (het beleidsvoornemen)

beton- en metselzand zich voordoet, extra import

van het Tweede Structuurschema Oppervlakte-

nodig zijn.

gaan leveren als bouwgrondstof. Tot die tijd zal,

delfstoffen (SOD2) gepubliceerd. Met name als

Het rapport kan worden opgevraagd: tel

gevolg van noodzakelijk gebleken overleg met

070-3519366/8686 (Mw. Groskamp)

Duitsland en België over het in deel 1 vermelde
beleid voor beton- en metselzand en grind is meer

4

Commissie Tommel gestart

tijd nodig voor het opstellen van deel 3 dan de

Als bekend hebben V&W en het IPO gezamenlijk

wettelijke termijn van 9 maanden. Volgens de hui-

besloten (zie ook deel 1 SOD2) een onafhanke-

dige planning kan deel 3 SOD2 eind 2002 worden

lijke commissie in te stellen die gaat adviseren

gepubliceerd.

over de taakstellingen beton- en metselzand en

Het overleg met Duitsland (m.n. Nordrhein West-

het beleid gericht op het bevorderen van het

falen) en België (m.n. Vlaanderen) spitst zich toe

beschikbaar krijgen van alternatieven voor beton-

11

en metselzand uit iandlocaties. De commissie is in

Op kaart 6.4 behorend bij het POL zijn de win-

maart gestart met zijn werkzaamheden. De heren

plaatsen en winzones voor winning van grond-

Tommel, oud- staatssecretaris van VROM is voor-

stoffen aangegeven. Deze zijn zonder herover-

zitter, Blom (oud directeur- generaal van de Rijks-

weging uit het Grondstoffenplan Limburg over-

waterstaat) en Van Weel (oud- directeur van de

genomen. Naast deze winplaatsen en winzones

Water en Milieu van de provincie Brabant) zijn

is in het POL de winplaats Tegelen-Belfeld

lid van de commissie.

als concrete beleidsbeslissing opgenomen ten

De adviezen van de commissie (aan de staats-

behoeve van kleiwinning in combinatie met

secretaris van V&W en aan de provincies via het

natuurontwikkeling.

P0) zullen zwaar wegen, zo spraken V&W en het
IPO af.

Op 1 februari jI. is door Provinciale Staten
de POL-aanvulling Zandmaas vastgesteld. Ook
voor Grensmaas zal een POL-aanvulling worden

Keuze bedrijf voor proef diep onderzuigen

opgesteld. Het Deelplan Kalksteen en de Streek-

Markermeer

planuitwerking Kalksteen blijven naast het POL

Als bekend is het beleid er op gericht zo enigszins

in stand. De provincie zal in een POL-aanvulling

mogelijk ook beton- en metselzand winning uit

een besluit nemen over de aanwijzing van een

het IJsselmeer en of Markermeer mogelijk te

winplaats aansluitend aan de groeve t Rooth.

maken. Alleen op meerdere tientallen meters

He/ma Brunenberg, Provincie Limburg

diepte is in dit gebied voldoende grof zand aan-

(043-3897 599) of www.limburg.nl

wezig. Het selectief kunnen winnen van een b.v.
op 40 m diepte aanwezige 10 meter dikke laag

Toepassingsmogelijkheden van klei uit bagger-

grof zand zou de milieueffecten van een winning

specie

aanmerkelijk beperken. Daarom wordt een proef

Bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

voor z.g. diep onderzuigen voorbereid in het Mar-

van de Rijkswaterstaat wordt onderzoek verricht

kermeer, zo mogelijk gecombineerd met vaargeul

naar de toepasbaarheid van (verontreinigde)

verruiming. Rijkswaterstaat, directie lisselmeerge-

baggerspecie als bouwmateriaal. Dit in het kader

bied heeft nu uit de verschillende belangstellende

van het beleid om een aanzienlijk deel van

bedrijven(combinaties) er één gekozen waarmee

de verontreinigde baggerspecie te gebruiken als

verder het proefproject wordt opgezet.

bouwstof. Eén van de mogelijkheden is om baggerspecie te laten drogen. Afhankelijk van de
aard van de baggerspecie zal zand, matig zan-

Provinciaal Omgevingsplan Limburg in werking

dige klei, silt-houdende klei, klei of veen-hou-

Provinciale Staten van Limburg hebben op 29

dende grond ontstaan.

juni 2001 het Provinciaal Omgevingsplan Limburg
(POL) vastgesteld. Op 23 november 2001 is het
POL definitief in werking getreden. Het POL is
een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor
het grondgebied van de provincie Limburg. In
1999 hebben Gedeputeerde Staten het Grondstoffenplan Limburg vastgesteld. De ruimtelijke
component van dat beleid is vastgelegd in de
streekpianherziening voor ontgrondinglocaties uit
1998. Het in deze documenten neergelegde
beleid is in POL opnieuw vastgelegd. Daarmee
vormt het POL het beleidskader van de provincie
voor de grondstoffenvoorziening voor de bouw.
Het Grondstoffenplan bevat de analyses, argumenten en beleidsregels die ten grondslag
liggen aan de beleidsregels in het POL. Het
Grondstoffenplan blijft daarom het toetsingskader
voor Gedeputeerde Staten bij het verlenen van
ontgrondingsvergunningen.

De constructieve eigenschappen van klei uit baggerspecie zijn complexer dan die van een meer
gangbaar materiaal zoals zand. Bijzondere aspecten bij klei uit baggerspecie zijn dat de kwaliteit
van het materiaal in de tijd verbetert door rijping
en dat het aanbod soms afhankelijk is van
nog uit te voeren baggerwerken en beschikbare
depots. De afstemming van de projectfasering
op het mate riaalaan bod is dan ook van groot
belang. Bij het ontwerp dient rekening te
worden gehouden met aspecten zoals inklinking
door afname van humusgehalte en eisen aan
het vochtgehalte in relatie tot beoogde toepassi nge n.
Het rapport Toepassingsmogelijkheden van klei
uit baggerspecie" (DWW-2002-040) geeft aanwijzingen hoe, rekening houdend met boven
genoemde aspecten, toch verantwoorde con-
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structies met klei uit baggerspecie kunnen worden
gemaakt. De handreiking is bedoeld voor alle
betrokkenen bij de mogelijke toepassing van klei
uit baggerspecie in constructies in de Grond-,
Weg- en Waterbouw (GWW)-sector. Te denken
valt hierbij aan aanbieders en verwerkers van klei
uit baggerspecie en aan ontwerpers en beheerders
van grondconstructies.
Het rapport is verkrijgbaar bij DWW, (01 5-2518
308)
Roy Smits, DWW(015-2518 315)
Bakstenen uit baggerslib
In het voorjaar van 2001 heeft een consortium
(bestaande uit de steenbakkerij Randwijk,
Rijkswaterstaat Noord-Holland, provincie NoordHolland, milieudienst limond, gemeente
Beverwijk, aannemersbedrijf De Vries & Van de
Wiel, Corus, de Coöperatieve Vereniging voor

Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis
en stand van zaken op het gebied van
primaire en secundaire bouwgrondstoffen
te verspreiden.
Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
samen met het Directoraat Generaal Water
(DGW) en met medewerking van de
provincies.
Redactie:
Bart de Jong, V&W/DGW
070 3519 366
Ingrid Roelse, Provincie Noord-Brabant
073 6808 501
Uvo van Erp, Provincie Gelderland
026 3599 533
Hester Rijnsburger V&W/DWW
015 2518 316

Slibverwerking, Stichting Kennistransfer Bodem en
DHV) een proef gedaan om stenen te bakken van
verontreinigd baggerslib uit de regio IJmond. Uit
een eerste proef bleek het niet goed mogelijk om
stenen (zgn Kennemer Moppen) te bakken van
100% slib. Door het hoge gehalte organische stof

Redactieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
Afd. Aqua Grondstoffen
Postbus 5044
2600 GA Delft

en zand in het slib werden de stenen te bros. Op
dit moment wordt nagegaan of bijmenging van
rivierklei leidt tot een beter resultaat. In augustus
worden volgens deze receptuur dan 10.000 stenen
gebakken. Als de proef slaagt zullen activiteiten
gestart worden om de toepassing op grotere
schaal te promoten met de bedoeling dat

Verschijning : 4 keer per jaar
Oplage: 350 exemplaren
Op internet:
http://www.minvenw.nl/rws/dww/
home/periodieken/
Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen

de stenen ook daadwerkelijk zullen worden
toegepast. Hiervoor zullen de stenen moeten
voldoen aan onder meer het bouwstoffenbesluit.
Leon Claassen, DHV (033-4682 789) of Aldert
van der Kooif, DHV (033-4682 933).

Dienst Weg. en Waterbouwkunde
le!efoon ( ) 15) 251 85 18
Postbus 5044, 2600 GA Delft, v d Burghweg 1, 2628 DS Delf t
E-mail: dwwmail@dww.rws.minvenw.nl Internet. www.mînvenw.nl/rws/dww/homc/
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Erratum Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen juni 2002

Geachte lezer van de Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen,
Helaas staan in de Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen van juni 2002 een aantal fouten.
Op blz 2 bovenaan 1" kolom is weggevallen:
ratuur aangevuld met specifieke kennis vanuit brancheorganisaties van marktpartijen.
Met de gevolgde aanpak is, ondanks het ontbreken van kwalitatief goede en volledige
monitoring gegevens, een door betrokken partijen gedragen beeld verkregen van de in
2000 vrijgekomen hoeveelheden bouw- en sloopafval.
Telefoonnummer Margriet Kruiderink-Meijer, DWW moet zijn 015-2518 224.
Op blz 4 bovenaan 1' kolom:
ie
12 regels (vanaf "standpunt tm verleend') kan weg, dit staat al op blz 3.
op blz 5: Het artikel "Provinciaal Omgevingsplan Limburg in werking" heeft al in het
maart nr. gestaan.
Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Hester Rijnsburger

kostbus 5044, 2600 GA Deift

Telefoon (015) 251 85 18

Vn der Burghweg

Telefax (015) 251 85 55

Rer,kba,,r

,rr.rt N5-trrrr, 0451 Ceetru,n e,et b,1jn 63 (h.dle Odetrarr) err brrsiije 129 (h,15e BOlS v.d. POeg), hrr1jr 12 1 v.a:lO:30

Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
Jaargang:
Nummer:
Uitgave:

7
2
juni 2001

'2

In dit nummer

L
Tel OI

Nieuw zandwin beleid Noordzee
Bouwgrondstotfenplan en wijziging voor de
Ontgrondingenverordening Utrecht
Gelderland voorziet in zand zonder F3b
Maasbommel
Overige' toepassingen beton- en metselzand
id boven Water 2
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Nieuw zandwinbeleid Noordzee
Het ontwerp Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee 2
(RON 2) en het Mi!ieueffectrapport voor het winnen van
beton- en metselzand op de Noordzee zijn onlangs
verschenen.
Uitgangspunt van het RON 2 is om tegemoet te komen aan
de groeiende vraag naar oppervlaktedeifstoffen uit de
Noordzeebodem met inachtneming van de belangen van de
andere gebruiksfuncties van de Noordzee in ruimte en tijd en
het duurzaam functioneren van het watersysteem Noordzee,
de aangrenzende wateren en de kustzorie.
RON 2 bevat ten opzichte van het eerste RON twee
angrijke beleidswijzigingen:
dieper winnen dan 2 meter beneden de zeebodem voor
grootschalige projecten (bijvoorbeeld de Tweede
Maasvlakte en voor de winning van beton- en metselzand)
is niet langer uitgesloten;
als landwaartse grens van het gebied op de Noordzee waar
zand gewonnen mag worden is de doorgaande NAP -20
meter dieptelijn gedefinieerd, als vereenvoudiging van de
fysieke NAP - 20 meterlijn uit het oude RON.
Omdat nog niet eerder op grotere schaal dieper gewonnen
is op de Noordzee zal het bevoegd gezag, zeker in het
begin, de effecten van deze winning laten monitoren.
Daarnaast zijn in het RON 2 criteria opgesteld voor het
vaststellen van de windiepte.
Actueel is de mogelijkheid tot winning van beton- en
metselzand op de Klaverbank. Over al dan niet winnen op
de Klaverbank wordt in het RON 2 geen uitspraak gedaan.
Wel wordt aangekondigd dat Rijkswaterstaat alvast een
R. Klaverbank zal laten opstellen om de milieueffecten bij
eventuele winning in kaart te brengen.
Het MER voor het winnen van beton- en metselzand op de
Noordzee is gemaakt door het RIKZ om de milieueffecten
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van dieper winnen van beton- en metselzand op de
Noordzee in kaart te brengen. Het is globaal van aard omdat
nog niet voldoende duidelijk is of en waar in het zoekgebied
van het MER, een stuk Noordzee gelegen voor de kust van
Zuid-Holland en Zeeland, daadwerkelijk beton- en metselzand kan worden gewonnen. De conclusie van het MER is
dat dieper winnen (bijvoorbeeld 30 meter beneden de
zeebodem) niet bij voorbaat tot grotere milieuschade leidt
dan ondiep winnen (maximaal 2 meter beneden de
zeebodem).
Rijkswaterstaat directie Noordzee, enkele provincies en het
Nederlands Instituut voor Toegepaste
Geowetenschappen voeren momenteel in nauwe samenwerking een boorprogramma uit voor de kust van
Zuid-Holland en Zeeland. Tot nu toe zijn 95 boringen
uitgevoerd tot een diepte van 20 meter beneden de
zeebodem. Tot eind 2001 staan nog eens 180 boringen op
het programma. Analyse van deze boringen moet aangeven
of in het zoekgebied van het MER winbare hoeveelheden
grof zand ten behoeve van de bereiding van beton- en
metselzand aanwezig zijn.
Nadere in formatie: Ad Stolk (070-336 67 87/
e-mail: a. stolk@dnz.rws.minvenw.nl) of Peter Seeger
(070-336 68 65/ e-mail: p.seeger@dnz.rws.minvenw.nI)
van RWS, directie Noordzee.
Bouwgrondstoffenplan en een wijziging
Ontgrondingenverordening Utrecht
Op 13 februari 2001 heeft de Gedeputeerde staten van
Utrecht ingestemd met het ontwerp voor het
Bouwgrondstoffenplan provincie Utrecht en het wijzigingsvoorstel voor de Ontgrondingenverordening provincie
Utrecht 1987. Met een nieuw Bouwgrondstoffenplan en een

aangepaste Ontgrondingeriverordening wil de provincie
Utrecht ervoor zorgen dat voldoende bouwgrondstoffen
beschikbaar komen, terwijl tegelijkertijd zo zuinig mogelijk
wordt omgegaan met de oppervlaktedelfstoffen zand, klei
en grind. De bedoeling van de maatregelen is het hergebruik
van de secundaire bouwgrondstoffen verontreinigde grond,
bouw- en sloopafvalproducten en baggerspecie en de
vernieuwbare grondstof hout te stimuleren. Daartoe wordt
onder andere door middel van vergunningverlening de
beschikbaarheid van primaire bouwgrondstoffen beperkt.
Daarnaast is het de bedoeling via een informatiesysteem
meer zicht te krijgen op vraag en aanbod en door een
voorlichtingscampagne de mogelijkheden van secundaire
bouwgrondstoffen meer bekendheid te geven. Met een
Bouwgrondstoffenbank zou het milieuhygiënisch gebruik
van met name de moeilijk afzetbare secundaire grondstoffen
gestimuleerd kunnen worden. De laatste twee acties zullen
worden meegenomen bij de herziening van het Provinciaal
milieubeleidsplan en het Baggerbeleidsplan.
Voor het winnen van primaire bouwgrondstoffen is de inzet
de combinatie van delfstoffenwinning met andere projecten,
zoals Ruimte voor de Rijntakken. Bovendien bekijkt de
provincie in interprovinciaal verband de mogelijkheden om
zand uit de Noordzee te gebruiken als beton- en metselzand.
Waar mogelijk wordt bij ophoogzandwinning de scheiding
van beton- en metselzand voorgeschreven. Een primaire
winning voor beton- en metselzand wordt echter niet bij
voorbaat uitgesloten. Om te laten zien wat met secundaire
bouwgrondstoffen mogelijk is, zal de provincie ze zelf
bijvoorbeeld bij de aanleg van provinciale wegen zoveel
mogelijk toepassen.
Met de wijziging van de Ontgrondingenverordening wordt
beoogd om de grip op de grondstromen te vergroten.
De wijziging houdt in dat voor ontgrondingen waarbij
10.000 m3 of meer vaste stoffen vrijkomen een vergunning
nodig zal zijn.
De inspraak over het ontwerpplan en de - verordening is
inmiddels afgerond. In juni zullen gedeputeerde staten
beslissen over eventuele wijzigingen in het ontwerpplan en
- verordening naar aanleiding van de reacties. In september
zullen provinciale staten over de vaststelling van het plan en
de verordening beslissen.
Nadere in formatie: Mw. J. Uitdewi/ligen, (030-258 38 10,
Joline. uitdewilligen@provincie- utrecht. nI, dhr G. Hutten
(030-258 34 26, gerard.hutten@provincie-utrecht.nI) of
dhr S. Le Noble (030-258 34 22,
S/oerd. Ie. Noble©Provincie- Utrecht. ni).
Gelderland voorziet in zand zonder F3b Maasbommel
De provincie Gelderland gaat op andere wijze in de
industriezandbehoefte voorzien. De geplande grootschalige
zandwinning F3b bij Maasbommel is 'in de ijskast" gezet.
Gelderland gaat haar taakstelling van 59 miljoen ton betonen metselzand zonder de locatie F3b invullen. Een alternatievenonderzoek van K+V organisatie adviesbureau en bestuurlijke afspraken met de gemeente West Maas en Waal en de
provincie Noord-Brabant vormden hiervoor de basis.
De afgelopen maanden is al hard gewerkt aan de implementatie van alternatieven. Binnen de provincie is hiervoor een

aparte projectorganisatie opgezet en een implementatiepL
opgesteld. Drie gedeputeerden voeren de regie over het
implementatietraject. Een projectteam, onder leiding van een
projectmanager, zorgt voor daadwerkelijke uitvoering en
coördinatie van de acties. Sinds maart van dit jaar is deze
projectorganisatie actief. Een greep uit de resultaten:
Het College van GS heeft op 22 mei 2001 een nieuwe
beleidsnotitie industriezand 2001 - 2008 vastgesteld.
Hierin wordt ingezet op maatschappelijk gewenste
ontzandingen, meer marktwerking, meer toetsende en
randvoorwaardenstellende rol van de provincie. Over dit
beleid wordt verder overleg gevoerd met betrokken
partijen. Tevens wordt het toetsingskader voor vergunningverlening en de grondslag voor een nadere uitwerking
van het ruimtelijk beleid (Streekplan).
Diverse uitbreidings- en verdiepingsplannen bij bestaande
Gelderse winningen zijn of worden binnenkort in procedure gebracht (vergunningaanvragen). Deze leveren in de
periode tot en met 2008 meer dan 10 miljoen ton beton
en metselzand op. Dit is al ruim meer dan de 6 miljoen ton,
waar binnen dit alternatievenspoor op wordt gerekend.
Daarnaast zijn er nog diverse andere maatschappelijk
gewenste plannen in voorbereiding. Binnen dit spoor
kunnen eventuele tegenvallers binnen andere sporen
kunnen worden opgevangen.
Om de buitendijkse alternatieven in de gemeente
West Maas en Waal te realiseren is een plan van aanpak
opgesteld om tot een landschapsvisie te komen. Binnen
deze landschapsvisie wordt gezocht naar zandhoeveelheden van meer dan 15 miljoen ton beton- en metselzand.
De provincie en gemeente werken actief samen, betrokken
partijen (locale belangengroepen, milieubeweging, landelijke ontzanders) participeren in een klankbordgroep.
Eind dit jaar is de landschapsvisie gereed.
Er zijn 7 kansrijke pilotlocaties rivierverruiming (omputten)
geselecteerd (elk met een potentieel van circa 1,5 a
2 miljoen ton industriezand), die nu in een plan van
aanpak worden uitgewerkt. Bij gemeenten en andere
partijen bestaat draagvlak voor deze pilots waarin rivierverruiming en natuurontwikkeling de hoofddoelen zijn en
toepassing van het "omputten" een belangrijk nevendoel
is. Het plan van aanpak wordt nog dit jaar vastgesteld en
aan de Staatssecretaris aangeboden.
Met de gemeente Beuningen is op 15 mei 2001 een
bestuursconvenant afgesloten. Gemeente en provincie
werken nu gezamenlijk verder aan realisatie van de grote
binnendijkse locatie Hi, via een traject waarin de
landschappelijke inpassing wordt verbeterd en de woonen recreatieve functie versterkt.
De implementatie van de alternatieven zal met een grote
voortvarendheid worden voortgezet. Daarbij wordt ruim en
breed ingezet (op meerdere alternatievensporen tegelijkertijd) om tegenvallers te kunnen opvangen.
Begin 2003 wordt een uitgebreide evaluatie gehouden, op
basis waarvan het provinciebestuur een keuze maakt voor
de verdere koers tot 2008 Als het implementatietraject na
wens blijft verlopen wordt de verdere implementatie vanaf
dat moment als een reguliere / structurele activiteit
doorgezet.

)ldoende draagkrachtig. Tevens verzet het rijksbeleid inzake
ce bufferzone zich niet tegen uitbreiding van de zandwinning.
In dit verband is het van belang dat het open karakter van het
gebied gehandhaafd blijft en dat wordt voorzien in natuurcompensatie in de vorm van water- en moerasflora- en fauna
aan de rand van het meer. Voorts zal geen uitbreiding plaatsvinden van de bestaande recreatie rond het meer. De Afdeling
acht dit niet onjuist.
Ten aanzien van de individuele belangen kan worden aangenomen dat beide appellanten door verlies van gronden 25% van hun bedrijfsgronden - ernstig in hun bedrijfsvoering zullen worden geschaad. Voorts willen zij hun bedrijf
voortzetten en hebben zij een gerechtvaardigd belang
daarbij. Ter zitting hebben verweerders verklaard dat de
provinciale inspanningen erop gericht zullen zijn om samen
met de betrokken agrariërs in het gebied en de zandwinner
een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te realiseren
Gesprekken hierover hebben plaatsgevonden, concrete
fspraken zijn toen nog niet gemaakt. Een onderzoek op
drijfsniveau naar de gevolgen van de uitbreiding voor
appellanten heeft niet plaatsgevonden. Dit onderzoek kan
nu plaatsvinden. De Afdeling is van mening dat verweerders
bij de voorbereiding van het bestreden besluit een onderzoek hadden dienen te verrichten naar de gevolgen van dit
verlies van gronden voor de bedrijfsvoering. Zij hadden
daarbij dienen te betrekken of en, zo ja op welke wijze, deze
gevolgen kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld in de vorm
van grondcompensatie of eventuele bedrijfsverplaatsing.
Hoewel niet gevergd kan worden dat ten tijde van het
bestreden besluit reeds zekerheid bestond over een uiteindelijke oplossing, hadden verweerders zich wel een concreet
beeld dienen te vormen van de mogelijkheden om de
gevolgen van het verlies aan gronden te beperken. Gelet
hierop is de Afdeling van mening dat verweerders bij het
voorbereiden van het bestreden besluit op dit punt niet de
nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen hebben vergaard, zodat dit besluitgenomen op de
gediende bezwaren in strijd met de zorgvuldigheid is
nomen en uit dien hoofde dient te worden vernietigd.
RvSt 26 februari 2001, nr. 200000364/1
Omgrachten perceel - Mirns
strijd bestemmingsplan, geen bedenkingen ingediend
Gedeputeerde staten van Friesland hebben een ontgrondingenvergunning verleend voor het omgrachten van een
perceel en het graven van een poel. Uit de stukken blijkt dat
het gemeentebestuur van mening is dat de voorgenomen
grondwerkzaamheden geen strijd opleveren met het
geldende, dan wel in voorbereiding zijnde, bestemmingsplan. Verweerders merken op dat naar hun mening de
voorgenomen werkzaamheden wel in strijd zijn met het
geldende, dan wel het in voorbereiding zijnde, bestemmingsplan. Naar hun mening dient een vrijstelling van de
vigerende agrarische bestemming via een verklaring van
geen bezwaar ingevolge artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening te worden verleend, of een planwijzi.
- ig ingevolge artikel 11 van evengenoemde wet plaats te
den. Desondanks hebben verweerders geen reden gezien
de gevraagde ontgrondingenvergunning te weigeren
De Afdeling is van oordeel dat het bestreden besluit onvoldoende duidelijkheid geeft over de vraag of er sprake is van
strijd met het geldende, dan wel in voorbereiding zijnde,

bestemmingsplan. Immers, ingevolge artikel 10, achtste lid,
van de Ontgrondingenwet dient de vergunning te worden
geweigerd als deze in strijd is met het geldende dan wel het
in voorbereiding zijnde plan, tenzij aan de genoemde uitzondering is voldaan. Niet is gebleken dat deze uitzonderingen
zich hier voordoen.
Voorts constateert de Afdeling dat verweerders niet hebben
aangegeven waarom zij, ondanks de door hen geconstateerde strijd met het geldende, dan wel in voorbereiding
zijnde, bestemmingsplan, tot vergunningverlening zijn
overgegaan.
Het besluit is derhalve niet deugdelijk gemotiveerd en komt
voor vernietiging in aanmerking.
RvSt 22 februari 2001, nr. 200000443/1
ontgronding - Beetsterzwaag
verdieping zandwinplas, schade bodemdaling, nulsituatie
Gedeputeerde staten van Friesland hebben vergunning
verleend voor het verdiepen van een zandwin plaats tot een
diepte van 26,50 meter beneden NAP. Omwonende
agrariërs komen in beroep omdat zij bodemdaling vrezen
van hun landerijen en schade aan hun bebouwing.
Verweerders hebben zich bij de beoordeling van de geotechnische aspecten gebaseerd op het bij de aanvraag gevoegde
onderzoeksrapport. in dit rapport zijn, gelet op de eigenschappen van de aangetroffen grondsoorten, berekeningen
uitgevoerd ten aanzien van de stabiliteit van de aan te
leggen onderwatertaluds. Verweerders hebben dit advies
overgenomen en op basis hiervan voorschriften aan de
vergunning verbonden. Verweerders hebben zich daarbij op
het standpunt gesteld dat het niet aannemelijk is dat de
ontgronding onder de gestelde voorschriften tot bodemdaling in de omgeving en tot schade voor appellanten dientengevolge zal leiden. De Afdeling ziet geen reden om dit
standpunt als onjuist aan te merken. Van belang is in dit
verband dat appellanten geen (deskundigen-)gegevens naar
voren hebben gebracht die aanleiding geven om genoemd
advies in twijfel te trekken. Ook overigens ziet de Afdeling
voor dit laatste geen aanleiding.
in de vergunning is voorts bepaald dat, voordat met de
zandwinning wordt begonnen, alle aanwezige opstallen, die
zich binnen een straal van 750 meter rond de zandwinplaats
bevinden, moeten worden opgemeten, teneinde na de
zandwinning te kunnen bepalen in hoeverre opstallen
schade hebben opgelopen als gevolg van de zandwinning.
De vergunning voorziet voorts in een voorschrift tot
vergoeding van alle schade aan eigendommen van derden,
voorzover deze een aantoonbaar gevolg is van de uitvoering
van de in de vergunning genoemde werken. De Afdeling ziet
geen reden dat de vergunning hiermee tekort schiet.
Verweerders hebben bij afweging van de betrokken
belangen in redelijkheid kunnen afzien van het opnemen van
een voorschrift inhoudende dat ook voor de onbebouwde
cultuurgronden een opmeting als bedoeld in voorschrift 8
moet plaatsvinden. Hierbij wordt in aanmerking genomen
dat, zoals hiervoor is overwogen, niet aannemelijk is dat de
ontgronding tot een bodemdaling van deze gronden zal
leiden.
De Afdeling verklaart tenslotte het beroep ongegrond.
Nadere informdtie: Hisse de Vries, Provincie
Noord-Brabant (073-681 22 76)
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Flitsen
Websites bouwgrondstoffen
Via internetsite http://www.bouwgrondstoffen.org van
PLATFORM voor duurzame bouwgrondstoffenvoorziening" zijn links aan te klikken die specifieke informatie
bevatten over bouwgrondstoffen. Momenteel zijn sites met
diverse informatie, van branch -organisaties en bedrijven
(advies/onderzoek/producenten en handelaren)
opgenomen. Deze site biedt tevens de mogelijkheid om sites
over bouwgrondstoffen aan te melden. Informatie over
bouwgrondstoffen is ook te vinden op verschillende
provinciale websites.
Bijzondere categorie AVI-bodemas tot 1-1-2003
In het Bouwstoffenbesluit staat dat de bijzondere categorie
AVI-bodemas per 1januari 2002 vervalt. Na die datum zal
AVI-bodemas dan alleen nog als categorie-2 bouwstof
kunnen worden toegepast. De hoeveelheid AVI-bodemas die
nu al aan de vereiste kwaliteit voor categorie-2 voldoet, is
echter nog relatief klein (circa 30%). Daarbij is het niet
mogelijk om voor 1 januari 2002 deze hoeveelheid te
vergroten door kwaliteitsverbetering. Het Ministerie van
VROM heeft laten weten dat het bestaan van de bijzondere
categorie met 1 jaar zal worden verlengd, dus tot 1 januari
2003. In de resterende tijd zal worden onderzocht hoe de
kwaliteit kan worden verbeterd en zullen de maatregelen ook
moeten worden geimplementeerd. De VVAV pleit, als aanvulling op kwaliteitsverbetering, voor een verbeterde toetsing
aan de eisen van het Bouwstoffen besluit, waardoor rekening
wordt gehouden met gunstige praktijkomstandigheden.
Noord-Brabant verleent machtiging Uitbreiding
Beers-Oost-Noord
Bij besluit van 27 april 2001 hebben Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant, vooruitlopende op de beslissing op de
ontgrondingsaanvraag van Smals BV voor de ontgronding
voor de locatie Uitbreiding Beers-Oost-Noord, op grond van
artikel 12 van de Ontgrondingswet, machtiging verleend
met deze ontgronding aan te vangen. 0p basis van dit
machtigingsbesluit is het toegestaan 2,5 mln ton beton- en
metselzand te winnen. De ontgrondingsaanvraag gaat uit
van een hoeveelheid van 5,5 mln ton beton- en metselzand.
Eerst nadat Gedeputeerde Staten meer duidelijkheid hebben
verkregen over de definitieve Brabantse taakstelling voor de
periode 1999-2008 en het onderzoek naar de precieze
beton- en metselzandvoorkomens in Noord-Brabant, zullen
Gedeputeerde Staten op de ontgrondingsaanvraag van
Smals BV beslissen. Naar verwachting zal in het najaar van
2001 nadere besluitvorming plaats vinden.

Richtlijnen voor diepe winning ENCI
Gedeputeerde Staten hebben april j1 de richtlijnen vastgesteld voor de m'lieu-effect-rapportage (MER) die ENCI
kan gaan opstellen in verband met de diepe winning van
kalksteen die de cementfabriek wil gaan toepassen. Bij het
opstellen van de richtlijnen hebben GS onder meer rekening
gehouden met adviezen en inspraakreacties van
omwonenden en belanghebbenden. Vooral reacties tijdens
de informatieavond in januari hebben ertoe geleid, dat GS
ook richtlijnen hebben opgenomen met betrekking tot
emissies, verkeersbewegingen, gezondheid en het economisch c.q. concernbelang.
De richtlijnen zijn verstuurd aan al degenen die een inspraakreactie hebben gegeven op de Startnotitie voor deze
MER-procedure. In een toelichtende brief melden GS dat zij
zich het recht voorbehouden om nadere richtlijnen vast te
stellen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de nabije
toekomst. Het vaststellen van de richtlijnen door GS houdt
geenszins goedkeuring van de diepe winning door de
Provincie in. Het opstellen van een MER maakt deel uit van
de procedure die nodig is om op termijn een besluit te
kunnen nemen over diepe winning. De provincie publiceert
de richtlijnen binnenkort ook op haar eigen internetsite
(www. limburg.nl).
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ver is het nog niet. Het NIMBY-besluit van de provincie ligt
juridisch nog onder vuur en de betrokken ontzanders zijn van
plan een civiele procedure (schadeverhaal) tegen de provincie
aan te spannen. De provincie Gelderland gaat intussen
gewoon door op de ingeslagen weg: in zand voorzien, zonder
F3b, via maatschappelijk gewenste projecten.
Nadere in formatie: Henk Mogezomp, Provincie Gelder/and,
Dienst REW, pro/ectteam zand (02 6-355 13 55)
'Overige' toepassingen beton- en metselzand
Registraties van grondstoffenwinning en -gebruik hebben
aan het licht gebracht dat niet al het in Nederland als betonen metselzand (B&M-zand) geproduceerde of geïmporteerde zand (totaal ca. 22 mln ton/jaar) ook daadwerkelijk in
beton- en metselmortels wordt gebruikt. De hoeveelheid
zand die hiermee gemoeid is, is door de DWW in 1999
geschat op ca. 2,5 mln ton/jaar, maar is onvoldoende
"kend. Verder is het onbekend of B&M-zand in overige
passingen, conform de beleidsvoorkeur, vervangen zou
kunnen worden door secundaire grondstoffen. Het rapport
'Beton- en metselzand in 'overige' toepassingen" gaat in op
deze twee kennisleemten en is door de DWW opgesteld in
opdracht van het Hoofdkantoor van de Waterstaat en de
PIA-werkgroep 'overige toepassingen'.
Op basis van een inventarisatie onder beton- en metselzandproducenten en een globale marktanalyse van vertegenwoordigers van deze branche wordt de hoeveelheid B&Mzand in overige toepassingen geschat op 2,1 - 3,8 mln
ton/jaar, verdeeld over:
Kalkzandsteenzand
(als aanvulling op het zand dat door
kalkzandsteenfabrikanten zelf wordt
gewonnen en ook als zodanig wordt
geregistreerd)
,Açfa/tzand
aanvulling op het zand dat door
asfaltprod ucenten zelf wordt gewonnen)
Diverse vnl. loskorrelige toepassingen
(zoals sportveldenzand, drainagezand,
vorm- en verschralingszand baksteen)

0,6-0,9 mln ton

0,4-0,8 mln ton

1,2-2,1 mln ton

Uit een praktische beschouwing van vervangingsmogelijkheden binnen 'overige' toepassingen van B&M-zand komt
vooral kalkzandsteenzand als gedeeltelijk vervangbaar naar
voren, en wel door BSA-granulaat 0/4 dat hiertoe uit
BSA-granulaat 0/40 geproduceerd zou moeten worden.
Wanneer deze optie vanuit de aanbodszijde bekeken wordt
lijkt het echter vooralsnog verstandiger om BSA-granulaten,
met slechts een minimale bewerking, te gebruiken voor
(laagwaardige) betonsoorten.
Voor asfaltzand en loskorrelige toepassingen vormen,
respectievelijk, met name het absorptie- en het uitlooggedrag een belemmering voor secundaire vervanging.
ze problematiek behoort tot het onderwerp van verdere
die door werkgroep "PIA-vervolg overige' toepassingen"
naar de mogelijkheden van vervanging door alternatieven
van B&M-zand in overige' toepassingen.

Uit het feit dat er toepassingen voor B&M-zand als 'overig'
worden betiteld mag niet worden geconcludeerd dat er
sprake is van oneigenlijk gebruik van dit schaarse zand.
Gezien de functionele specificaties gaat het hierbij om
toepassingen, die dan ook - mede gezien de beperkte
secundaire vervangingsmogelijkheden - verdisconteerd
worden bij het vaststellen van de landelijke behoefte aan
B&M-zand.
Het rapport "Beton- en metselzand in 'overige'
toepassingen" (Publicatiereeks Grondstoffen nr. 2001 /02;
W-DWW-2001 -024) is te bestellen bij DWW;
Marja Schomaker (015-251 83 08)
Nadere informatie: Michiel van der Meulen
(015-251 8327) of Hans Pietersen (015-251 8385)
van RWS/Dienst Weg- en Waterbouwkunde.
Zand boven Water 2
Vanouds wordt zand gewonnen in het water van het
Ijsselmeer, het Markermeer en de Rand meren (de meren in
het lisselmeergebied) voor de provincies die rondom het
Usselmeer liggen. De ontwerp-nota 'Zand boven Water 2'
beschrijft het voorgenomen beleid voor de zandwinning in
de wateren van het lisselmeergebied voor de periode
2001-2010 met een vooruitblik naar 2025. Na inspraak
wordt een besluit genomen over de ontwerp-nota en het
beleid vastgesteld.
drie rapporten
De nota 'Zand boven Water 2' bestaat in feite uit drie
samenhangende rapporten:
het milieueffectrapport (MER);
de ontwerp beleidsnota;
een toetsingsdocument, waarin is getoetst aan de van
kracht zijnde natuurwet- en regelgeving.
Het MER ('Milieueffectrapport oppervlakte-delfstoffenwinning ljsselmeergebied periode 2001 -201 0') beschrijft de
effecten op het milieu van een aantal mogelijke
alternatieven.
In de ontwerp beleidsnota ('Ontwerp beleidsnota oppervlaktedelfstoffenwinning wateren Lisselmeergebied periode
2001 -201 0') is een afweging en keuze voor het beleid
gemaakt. Daarbij is niet alleen rekening gehouden met het
milieu, maar ook met financieel-economische aspecten.
Vervolgens is de voorlopige beleidskeuze getoetst aan de
natuurwet- en regelgeving in het toetsingsdocument
('Zand boven Water 2, toetsing aan vigerende natuurweten regelgeving').
doelstellingen
De wateren van het lJsselmeergebied leveren op dit moment
een belangrijke bijdrage aan de winning van ophoogzand en
zand voor de productie van kalkzandsteen. De behoefte aan
deze bouwstoffen blijft de komende jaren naar verwachting
op een vergelijkbaar niveau. Omdat de weerstand tegen het
winnen van zand op het land steeds groter wordt, groeit de
behoefte aan winning van beton- en metselzand in rijkswateren, waaronder in de wateren van het lisselmeergebied.
Uitgangspunt is dat in de regionale behoefte aan alle

categorieën zand wordt voorzien. De regionale doelstel
lingen voor zandwinning in het lisselmeergebied zijn
weergegeven in onderstaande tabel. Voor de winning van
beton en metselzand is het uitgangspunt van de regionale
behoefte verlaten, hier kan indien mogelijk ook in een deel
van de boven regionale behoefte worden voorzien.
Categorie
Beton- en metselzand
Ophoogzand
Zand voor de productie
van kalkzandsteen
Overige oppervlaktedelfstoffen

hoeveelheid per jaar
2,5 mln ton
11,3-12,8 mln ton
1,4 mln ton
< 1 mln ton

voorgenomen beleid
Al in de nota Zand boven Water 1 (voor de periode
1991-2000) is gekozen voor het combineren van zandwinning met een goede nabestemming, zoals het aanleggen
of verruimen van vaargeulen of het verbeteren van de
waterhuishouding of recreatiemogelijkheden. Dit beleid
wordt de komende beleidsperiode zoveel mogelijk voortgezet.
De afgelopen tien jaar hebben de Raridmeren zich tot een
waardevol ecosysteem ontwikkeld. In het heldere water van
de meren is het goed toeven voor veel planten, mossels en
watervogels. Door de toegenomen belangstelling voor
natuur en het besef dat bepaalde natuurwaarden belangrijk
zijn, zijn de regels voor de bescherming ervan verscherpt.
Nieuwe natuurwet- en regelgeving vragen om een nieuwe
afstemming tussen de belangen van natuur en zandwinning
Door het afbouwen (verminderen) van de winning in de
meest kwetsbare delen en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden in het IJsselmeer en/of het Markermeer, wil de regionale directie Iisselmeergebied bereiken dat ophoogzandwinning een blijvende functie is van het lisselmeergebied en zo
spoedig mogelijk ook beton- en metselzandwinning gaat
plaatsvinden.
De winning van beton- en metselzand wordt zoveel mogelijk
gecombineerd met de aanleg van nieuwe vaarwegen in het
IJsselmeer en het Markermeer. Een proefproject in het
Markermeer moet uitwijzen of het daarbij mogelijk is in
diepere lagen gericht grof zand te winnen.
Bij de winning van het grove beton- en metselzand in
diepere lagen komt ophoogzand als bijproduct Vrij.
Deze wijze van winning van ophoogzand heeft de eerste
voorkeur. In tweede instantie wordt ophoogzand gewonnen
in te verbeteren vaarwegen in het IJsselmeer, het
Markermeer en het lJmeer. Pas in derde instantie kan
ophoogzand worden gewonnen in aan te leggen, te verbeteren dan wel te onderhouden vaarwegen en vaargebieden
in de Rand meren.
Bij zandwinning in de Randmeren gaat de voorkeur uit naar
zand voor de productie van kalkzandsteen. De winning van
zand voor de productie van kalkzandsteen vanuit de
bedrijven in Huizen (Gooimeer) en Harderwijk (Veluwemeer)
wordt de komende beleidsperiode voortgezet. Het streven is
de winning in het Veluwemeer te beëindigen vanwege de

kwetsbaarheid van het waterecosysteem. Gezien het zwaa
wegend maatschappelijk belang van de verkregen rechten
wordt voorlopig uitgegaan van beëindiging in 2025. In het
Gooimeer mag op basis van het Structuurschema
Groene Ruimte alleen worden gewonnen na volwaardige
compensatie van de te verwachten aantasting van de
driehoeksmosselenpopulatie.

Nadere informatie: Bart de Jong, HW-AKO
(070 351 93 66)
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Uitbreiding ontgronding - Valkenburgse meer
aanwijzing streekplan, uitbreiding zandwinning, bedrijfsvoering meikveebedrijven
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben in het stree
plan Zuid-Holland West een concrete beleidsbeslissing
opgenomen, inhoudende de uitbreiding van een zandwinning. Onder meer tegen dit onderdeel zijn bezwaren
ingediend. Deze bezwaren zijn door gedeputeerde staten
ongegrond verklaard. Tegen de beslissing op bezwaar is
beroep aangetekend. In eerste aanleg - 11 januari 2000 no.
E01 .97 0151-1 werd de concrete beleidsbeslissing door de
Afdeling voor beroep vatbaar geacht. In de onderhavige
uitspraak gaat de Afdeling op de inhoud in van de beroepen.
Het betreft de uitbreiding van de centrale winplaats
Valkenburgse meer voor de winning van kalkzandsteenzand.
De polder waarin dit gebied ligt maakt geen deel uit van de
ecologische hoofdstructuur. Het maakt wel deel uit van de
Randstadgroenstructuur. Appellanten betwisten de
noodzaak van winning van kalkzandsteen op deze plaats, en
stellen dat de zandwinning een aantasting betekent van een
ecologisch en cultuurhistorisch waardevol weidegebied.
Ook zal de zandwinning ten koste gaan van de bed rijfsvoering van twee melkveebedrijven. Een rendabele exploitatie zal niet meer mogelijk zijn indien geen vervangende
gronden worden aangeboden.
Verweerders hebben overwogen dat in het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen het uitgangspunt is opgenomen dat
oppervlaktedelfstoffen zoveel mogelijk binnen de eigen
provinciale grenzen moeten worden gewonnen. Gezien het
grote bouwvolume dat in de komende jaren gerealiseerd zal
worden, met name de VINEX-locaties, is het waarschijnlijk
dat de vraag naar kalkzandsteen onverminderd groot blijft.
Onderzoek heeft uitgewezen dat alternatieve grondstoffen
nauwelijks een vervanging kunnen zijn voor kalkzandsteenzand als grondstof voor kalkzandsteen. De Afdeling vindt dit
standpunt niet onjuist.
Voor de locatiekeuze hebben verweerders sterk meegewogen dat het alternatief ten koste zou gaan van bollengronden. Aan behoud daarvan wordt meer gewicht toegekend dan aan het belang van zandwinning aldaar. Tevens zou
de alternatieve locatie onvoldoende zand voor de langere
termijn opleveren en het vervoer van het zand zou per as
moeten geschieden, terwijl het van het Valkenburgse meer
over water geschiedt. De Afdeling acht deze motivering-
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Grondmanagement Maaswerken
De projecten Zandmaas / Maasroute en Grensmaas
omvatten een set rivierverruimende ingrepen in het
Maasbed. Met de keuze van een voorkeursalternatief voor
de Zand maas/Maasroute in het najaar 2000 is een einde
gekomen aan de planvoorbereiding door de Maaswerken.
Omdat de Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS-DWW) intensief bij de planvoorbereiding
betrokken is geweest, wordt in dit artikel teruggeblikt op
de activiteiten die in deze fase zijn ontplooid op het gebied
van oppervlaktedelfstoffen.
- t hoofddoel van de Maaswerken is een verbeterde
ogwaterbescherming. Hiernaast worden natuurontwikkeling en een verbeterde bevaarbaarheid nagestreefd.
Meer ruimte voor water en een verbeterde afvoer ervan
zullen onder meer worden bereikt door, respectievelijk,
rivierverruimingen en het aanleggen van hoogwatergeulen.
Deze twee ingrepen hebben gemeen dat ze, in tegenstelling tot aanpassingen van kades en/of dijken, het afgraven
of opbaggeren van grond vergen en het afvoeren daarvan.
De ondergrond van het Maasbed wordt gekenmerkt door
voorkomens van grind en grof zand. Een synergie tussen
rivierverruiming en oppervlaktedeifstoffenwinning ligt voor
de hand.
Op basis van geostatistisch onderzoek is berekend wat er
bij verschillende maatregelen aan oppervlakte-delfstoffen
vrij zou komen. Gezien de grootschaligheid van de
projecten is de opbrengst aanzienlijk. Twee voorbeelden:
binnen één individueel en reeds lopend proefproject langs
de Zandmaas komt naar verwachting tot 300.000 m3
nd, 600.000 m3 zand, en 50.000 m3 vermarktbare klei
.ij. Voor het Grensmaasproject werd aanvankelijk een
grindopbrengst van minimaal 35 miljoen ton verwacht, wat
overeen zou komen met de totale huidige Nederlandse
behoefte voor ruim een jaar. Een kostenneutrale uitvoering

van het project, zoals nagestreefd door de rijksoverheid,
vergt volgens de betrokken grindwinners, baggeraars en
aan nemers echter circa twee maal zoveel grindwinning.
Naast een schat aan geologische informatie heeft het
grondonderzoek voor de Maaswerken, dat in aard en
omvang een primeur in Nederland betekende, een hoop
nieuwe ervaring opgeleverd. Door de DWW wordt een
publicatie voorbereid, waarin de opgedane kennis
beschikbaar komt voor andere projecten die grootschalig
grondonderzoek vergen.
Nadere informatie: Michiel van der Meulen, RWS/DWW
(015-22518 327)
Voortgang PIA onderzoek naar grof zand op de Noordzee
In het voorjaar van 2000 heeft NITG in opdracht van de
provincies circa 30 boringen uitgevoerd. RWS-DNZ heeft
hiervoor het meetschip de Zirfaea beschikbaar gesteld.
Over de conclusies van het eindrapport hiervan (betaald
door provincies, zie ook rubriek Recente publicaties")
d.d. januari 2001 is geen overeenstemming tussen
Rijk en Provincies.
In de periode november 2000 - januari 2001 heeft
RWS-DNZ een tranche van 60 boringen door TNO-NITG
laten uitvoeren met het RWS-meetschip de Zirfaea.
Het betreft boringen tot circa 15- 23 meter beneden de
zeebodem. De locaties van de boringen zijn gekozen op de
snijpunten van seismische lijnen. Het onderzoek wordt
aangestuurd vanuit de Subwerkgroep PIA Zeezand (SPZ),
waarin provincies, het bedrijfsleven, de gemeente
Rotterdam, RWS-DNZ en RWS-DWW vertegenwoordigd
zijn. De SPZ heeft een ambitieus Plan van Aanpak
opgesteld. Zowel RWS als TNO-NITG hebben recentelijk
fors geïnvesteerd in het verbeteren en meer betrouwbaar
maken van de boorrnethode Roflush. Verdere verbete-

ringen zijn in ontwikkeling en worden op korte termijn
doorgevoerd, zoals het aanbrengen van een roterende
boorkop. De gegevens van deze boringen worden
verwerkt door TNO-NITG en Bureau de Meent. Dit onderzoek wordt vooralsnog betaald door RWS.
Op 7 maart vindt voor de SPZ een eerste presentatie plaats
van de voorlopige meetresultaten. Het uiteindelijke rapport
over deze boringen wordt half mei 2001 verwacht. Binnen
de SPZ wordt gediscussieerd over de wijze van presentatie
van gegevens, het berekenen van de opbrengstpercentages, de effecten van de Malvern methode en de schelpdeeltjes op de korrelgrootteverdeling en daarmee op de
opbrengstpercentages. Uiteindelijk dient er een zo objectief
en zuiver mogelijk beeld te zijn van de mineralogische
samenstelling en opbouw.
In april/mei 2001 is een volgende tranche van 60-80
boringen gepland. Hierbij wordt vooral aandacht
geschonken aan het nader bemonsteren van "kansrijke"
gebieden met voorkomens van grof zand, met een accentverschuiving naar het zoekgebied zandwinning
Tweede Maasvlakte. Hierover wordt in juni/juli 2001
gerapporteerd. Medio 2001 wil de SPZ komen met een
eerste evaluatie van de tot dan toe verrichte boringen.
Dan zal een eerste ruwe indicatie gegeven kunnen worden
van de geologische beschikbaarheid van grof zand in de
Noordzee ten behoeve van de beton- en metselzandwinning. Daarnaast zal ook worden gekeken of, en zo ja onder
welke technische, financiële en economische randvoorwaarden dergelijk grof zand winbaar is.
Nadere informatie: Berry Uiterwi/k Winkel, (voorzitter
SPZ) RWS-DNZ (070- 3366 873) of Senta Modder,
(secretaris SPZ) RWS-DWW (015-2518 202)
Inspringen taakstelling beton- en metselzand
Gedeputeerde staten van Gelderland hebben zich uitvoerig
beraden over de ontstane patstelling die is ontstaan bij de
ontgrondingenlocatie Watergoed nabij Maasbommel.
Vast staat dat de provincie haar voorlopige taakstelling van
59 Mton beton- en metselzand voor deze periode, die op
1 januari 2009 afloopt, gestand zal houden. De vraag was
of daarvoor de NIMBY-procedure voor de ontgronding bij
Maasbommel moest worden gestart, of dat er voldoende
alternatieven voorhanden waren. Voor deze periode ging
het dan om 15 Mton beton- en metselzand die aanvullend
op reeds vergunde hoeveelheden beschikbaar moesten
komen.
In dat verband zijn gedeputeerde staten van
Noord-Brabant benaderd met de vraag of er uit winningen
uit Noord-Brabant beton- en metselzand kan worden
gewonnen die boven de Brabantse taakstelling uitkomen.
Het verzoek was om daarbij voor 8 Mton in de Gelde rse
taakstelling bij te springen, welke hoeveelheid dan in de
volgende taaksteIlingperiode door Gelderland zal worden
gecompenseerd.
In Noord-Brabant - die zelf een voorlopige taakstelling
heeft van 21 Mton - is de grootschalige winning
Kraaijenbergse Plassen, annex Heeswijkse Kampen, nabij
Cuijk in een eindfase beland. De laatste twee vergunningen
moeten in 2001 worden verleend, waarna de ontgrondingenactiviteiten in dit gebied moeten worden afgebouwd
om vanaf pim. 2004, 2005 volop ruimte te geven aan

enerzijds recreatieve ontwikkelingen van bovenregionaal
belang en anderzijds ruim baan te geven aan de inmiddels
in gang gezette grootschalige natuurontwikkeling. Bij deze
winningen komt pim. 9,5 Mton beton- en metselzand
beschikbaar, waarmee de Brabantse taakstelling met pIm.
7 Mton zou worden overschreden. Daarnaast komt uit een
functionele ontgronding— Keent— pim. 0,8 Mton betonen metselzand Vrij.
Beide provincies hebben elkaar derhalve gevonden in een
uitwisselen van de taakstellinginspanning, waarbij
Noord-Brabant deze periode voor Gelderland inspringt en
Gelderland de volgende periode haar taakstelling met deze
hoeveelheid zal verhogen. Daarbij hebben de provincies
nogmaals vastgesteld dat tevens maatregelen zullen
worden getroffen die moeten voorkomen dat de totale
voorlopige provinciale taakstelling van 143 Mton - te
verminderen met 9 Mton als winning uit de Noordzee
realistisch blijkt- zal worden overschreden.
Nadere informatie: Hisse de Vries,
Provincie Noord-Brabant (073-6812 276)
Onderzoek bouwgrondstoffenmarkt 4 noordelijke
provincies
Eind vorig jaar hebben de vier noordelijke provincies
opdracht verleend aan Fugro Milieuconsuit en van Ruiten
Adviesbureau b.v. om onderzoek te doen naar de regionale
bouwgrond-stoffenmarkt in Groningen, Friesland, Drenthe
en Overijssel. Het gaat hierbij om het in beeld brengen van
de grondstoffenstromen beton- en metselzand, kalkzandsteenzand, asfaitzand en ophoogzand en de vervangende
secundaire grondstoffen granulaten uit bouw- en sloopafval en zand uit baggerspecie. Derhalve dient inzicht te
worden gegeven in het jaarlijkse verbruik, de productie, de
import en de export per provincie. Ook dienen de aanvoerstromen vanaf de Noordzee en het IJsselmeer te worden
bezien. Bovendien willen de provincies weten, welke
bedrijven oppervlakte-delfstoffen winnen in Duitsland en
deze per as exporteren naar Nederland. Ook is gevraagd
inzicht te geven in de marktstructuur betreffende verbruik
en productie van industriezanden en hun vervangers.
Het onderzoek dient in de periode januari t/m juni 2001
te worden uitgevoerd.
Nader informatie: Sekel Bennema,
Provincie Overi/ssel, (038-425 1 567)
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Haskerd ijken, bestuursdwang, nadeelcompensatie.
Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland hebben op
31 januari 1990 een ontgrondingsvergunning verleend
voor de aanleg van een haven. Appellant heeft hiertegen
destijds beroep ingesteld, welk beroep ongegrond is
verklaard. Bij besluit van 3 januari 1995 constateren GS da1
de uitvoering van de ontgronding met het oog op de ter
plaatse aanwezige PTT-kabels ongeveer 1 meter is verlegd
en dat de haakse lijnen op de oever enigszins zijn

