kanteld. GS stellen zich op het standpunt dat, rekening
udend met de beginselen van redelijkheid en de
billijkheid, de ontgronding niet in strijd met de vergunning
is uitgevoerd. Het hiertegen gericht bezwaarschrift wordt
ongegrond verklaard. Het ingediende beroepschrift wordt
niet-ontvankelijk verklaard. Appellant dient in 1995
opnieuw een verzoek tot bestuursdwang in. Dit wordt
afgewezen en het bezwaarschrift hiertegen wordt
ongegrond verklaard. Tegen het besluiten op bezwaar
wordt geen beroep ingesteld, zodat dit besluit onherroepelijk is. In februari 1997 verzoekt appellant opnieuw om
toepassing van bestuursdwang en voorts stelt hij dat
nadeelcompensatie had moeten worden toegekend.
Gedeputeerde staten wijzen het verzoek af onder verwijzing naar artikel 4:6 van de Awb.
De Raad van State komt allereerst, door middel van verwijzing naar de van toepassing verklaarde bepalingen in de
Wet milieubeheer, tot de conclusie dat de Afdeling in
eerste en enige aanleg bevoegd is te oordelen over het
Bng. Vervolgens overweegt de Afdeling ten aanzien van
riet verzoek om bestuursdwang, dat, indien na een geheel
of gedeeltelijke afwijzende beschikking een nieuwe
aanvraag wordt gedaan, de aanvrager gehouden is nieuw
gebleken feiten of veranderde omstandigheden te
vermelden. Nu appellant dat niet heeft gedaan, hebben
verweerders op juiste gronden toepassing verleend aan
artikel 4:6, tweede lid Awb en de aanvraag afgewezen
onder verwijzing naar zijn eerder afwijzende beschikking.
Ten aanzien van het verzoek om nadeelcompensatie
overweegt de Afdeling de verzoeken van appellant die
ten grondslag hebben gelegen aan de besluiten van
verweerders van 3 januari 1995 en 21 februari 1996 geen
verzoek om nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 26
van de Ontgrondingenwet omvatten. Nu appellant een
dergelijk verzoek niet eerder heeft gedaan, had het op de
weg van verweerders gelegen hieromtrent een inhoudelijke
beslissing te nemen. Verweerders hebben dit nagelaten,
zodat het bestreden besluit niet kan worden gedragen
r de daaraan ten grondslag gelegde motivering.
gt vernietiging van de beslissing op bezwaar voor zover
daarbij de bezwaren ten aanzien van het verzoek om
nadeelcompensatie ongegrond zijn verklaard.
RvSt 14 december 2000, nr. E01.98.0486
Uitbreiding ontgronding - Deurne

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben een
ontgrondingsvergunning verleend voor uitbreiding van een
centrale winplaats voor ophoogzand. Beroep wordt
ingesteld o.m. omdat:
een aantal voorschriften over zandleveranties onduidelijkheden bevatten;
een appellant, die binnen de ontgrondingslocatie
gronden in eigendom heeft, zelf mee wil doen.
Ten aanzien van de bezwaren tegen een aantal
voorschriften constateert de Afdeling dat voorschriften 26
en 27 bepalen dat vergunninghoudster - met uitzondering
voor leveringen aan grote projecten - er zorg voor draagt
de vrijkomende hoeveelheid specie onder redelijk te
stellen eisen en onder gelijke condities ter beschikking
komt van zich aandienende afnemers. Met dit voorschrift
hebben verweerders willen bereiken dat de belangen van
afnemers worden veiliggesteld en dat de vergunning-

houdster de afnemers gelijkelijk zal behandelen met uitzondering van de levering voor grote projecten. Deze bedoeling is naar de mening van de Afdeling niet onduidelijk.
Appellante wenst een verdergaande regeling in de vergunning opgenomen te zien, teneinde de belangen van
kleinere afnemers beter te beschermen. Die belangen
behoren niet tot de bij een ontgronding betrokken
belangen. Dit zou een reden kunnen zijn om de bedoelde
voorschriften te vernietigen, doch dit is niet wat appellante
met haar bezwaar beoogt en het zou in strijd zijn met het
in artikel 8:69 Awb besloten liggend beginsel dat een
appellant niet ten gevolge van het door hem ingestelde
beroep in een ongunstiger positie mag raken (reformatio
in peius"). Het beroep is in zoverre ongegrond.
Ten aanzien van het beroep dat appellante wil participeren
in de uitvoering van de ontgronding om de continuïteit van
haar bedrijf te verzekeren, constateert de Afdeling dat door
appellante nimmer een aanvraag voor een ontgrondingenvergunning voor haar perceel of andere in het onderhavige
gebied liggende percelen is ingediend Haar bedrijf voert
ook geen ontgrondingen in den natte" uit, waar het bij
deze vergunning in hoofdzaak om gaat. Voor het opnemen
van een voorschrift inzake de verdeling van de winrechten
bestond derhalve voor verweerders geen enkele aanleiding.
Dat de continuïteit van appellantes bedrijf in het geding
zou komen, is niet aannemelijk gemaakt. Nu het bedrijf
niet in het te ontgronden gebied ligt en geenszins nadeel
lijdt ten gevolge van de ontgronding, gaat het bovendien
niet om een bij de ontgronding betrokken belang.
De Afdeling verklaart de beroepen ongegrond.

Recente Publicaties
- Stand van het Zand V, Lint aan het Grind III:
Verbruik van beton- en metselzand en grind. RWS/DWW
(W-DWW-2000-093)
- Verkenning industriezandhoudend pakket
Kreftenheye-Urk: Zuidelijk deel van het NCP.
De Meent, NITG, EIB. l.o.v. de provincies Noord-Holland,
Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. (projectnummer
311LA2, Eindrapport januari2001)

Flitsen
Brochure Klei uit Baggerspecie
Onlangs is bij de DWW de brochure Klei uit Bagger—
Perspectief van een secundaire grondstof" verschenen
Het rijpen van baggerspecie is een eenvoudige verwerkingstechniek waardoor (zandige) klei ontstaat die toepasbaar is als bouwstof. Op deze wijze kan zowel de
hoeveelheid te storten baggerspecie als de winning van
primaire grondstoffen verminderd worden De civieltechnische en milieuhygiënische mogelijkheden die het
hergebruik van gerijpte klei uit baggerspecie biedt.
worden kort toegelicht in deze brochure.
De brochure is te bestellen bij DWW, Marja Schomaker
(015-2518308).

Provincie Utrecht weigert vergunning beton- en metselzandwi nning 'Den Oord/Wijkerbroek
GS hebben het ontwerpbesluit vastgesteld waarin wordt
voorgesteld de vergunning te weigeren voor de beton- en
metselzandwinning 'Den Oord/-Wijkerbroek'. Emdout CV
had een vergunning aangevraagd voor de winning van
ca. 4 miljoen ton beton- en metselzand op deze locatie in
Wijk bij Duurstede. Gevolg van deze weigering is dat de
provincie nu op zoek moet naar een andere locatie om
aan de taakstelling voor beton- en metselzand te
kunnen voldoen.
Kringbouw, naar gesloten materialenkringloop voor beton
en metselwerk in de bouw
Het kringbouwconcept streeft een zo volledig mogelijk
gesloten materiaal kringloop voor beton- en metselwerk in
de bouw na door BSA zo veel mogelijk te hergebruiken op
het oorspronkelijke niveau. Hiervoor dienen technieken
ontwikkeld te worden om beton- en metselwerkpuin te
ontleden in hun oorspronkelijke componenten (baksteen,
grind, zand en cementsteen).
Medio 2000 heeft de werkgroep kringbouw zich
geformeerd waarin TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie,
het bedrijfsleven (beton- en baksteenindustrie, BSA verwerkers) en de overheid (EZ, Vrom en V&W) gezamenlijk participeren. Sinds oktober 2000 wordt door TNO-MEP een
haalbaarheidsonderzoek naar het kringbouwconcept uitgevoerd uit bijdragen van de participanten. Volgend najaar
worden de resultaten hiervan verwacht.
onderzoek naar landgebruik in LCA's
Effecten van landgebruik zijn onderbelicht in de methodiek
voor milieukundige productanalyses, de levenscyclusanalyse (LCA). De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat (RWS-DWW) heeft al in 1998 een onderzoek naar landgebruiks-effecten laten uitvoeren door
IVAM ER.
Medio 2000 heeft de DWW aan TNO Industrie opdracht
gegeven om deze methode uit 1998 samen met een
alternatief (de Eco Indicator 99) toe te passen op de
bouwmaterialen baksteen, beton en hout. Het onderzoek is
recentelijk uitgebreid met onderzoek naar het inbrengen
van verdrogingseffecten in LCA's. De bouwtoelevering is
vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie tezamen
met wetenschappers en DWW. Het eindrapport wordt eind
2001 verwacht.
Het Overlegorgaan Oppervlaktedeifstoffen (OOD) over
F3B/Maasbommel en tekort beton- en metselzand
Het OOD heeft 15 februari jl. de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat een brief gestuurd waarin zij
aangeeft hoe om te gaan met F313/Maasbommel en met
het op korte termijn voorziene aanzienlijke tekort aan
beton- en metselzandvoorziening, waardoor de continuïteit
van de bouwtoelevering in het geding is. Het IPO en de
VNG voorzien geen tekort. Het OOD ziet ter oplossing
van de problematiek op dit moment de volgende
mogelijkheden:
1. de minister van VROM en de staatssecretaris van V&W
gebruiken de hun ter beschikking staande instrumenten
om de winning in de gemeente WestMaas en Waal
alsnog mogelijk te maken;

de taakstelling als opgenomen in het concept deel 1 vai
SOD2 d.d. 27 oktober jl. zou minimaal gehandhaafd
moeten worden;
het wettelijk instumentarium zou moeten worden
aangepast om z.g. omputten in de uiterwaarden
mogelijk te maken;
de voorwaarden voor diep ontgronden in de uitwaarden
als opgenomen in concept SOD2 zouden verruimd
moeten worden.
De Stichting Natuur en Milieu ondersteunt de bovenvermelde punten 3 en 4 niet als een reële mogelijkheid.
Het IPO en de VNG steunen niet de bovenvermelde
punten 1, 2 en 4. Zij achten het voortdurend omzetten
van land in water eindig, en zeezand een reëel alternatief.
European Restoration Award voor ontgronding in
Nederland
De Union Européenne des Producteurs de Granulats
(UEPG), een internationale branche-organisatie op het
gebied van winning van bouwgrondstoffen, reikt sinds
1998 Awards uit aan bedrijven die hebben aangetoond dat
delfstoffenwinning zeer goed kan samengaan met een
milieuvriendelijke en maatschappelijk gewenste inrichting.
In dat kader is vorig jaar het project Marina Oolderhuuske
onderscheiden met een Restoration Award. De UEPG heeft
de bekroonde projecten in boekvorm uitgebracht.
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Overige rubrieken
Jurisprudentie
Recente publicaties
Flitsen
Verkennende rapportage diepwinning
Onlangs is een verkennende studie uitgevoerd naar de
haalbaarheid van diepere winning in Nederland. Onder
diepwinning wordt verstaan winning op grote diepte tot
maximaal 150 meter diepte. De gangbare winningsdiepte
bedraagt op dit moment circa 40 meter. In de studie is er
gekeken naar de momenteel beschikbare winningstechnieken en naar diverse randvoorwaarden voor diepere
winning. Technisch gezien is het op dit moment mogelijk
om tot 150 meter diepte zand te winnen. Redenen dat dit
nog niet wordt toegepast zijn waarschijnlijk toe te schrijven
de mogelijke milieueffecten van diepe winning, het
ruimtebeslag en economische haalbaarheid.
Wat betreft de milieueffecten speelt met name de angst
voor stratificatie een rol. Recent onderzoek door De Meent
('Effecten van stratificatie in ontgrondingsplassen op de
waterkwaliteit. Spookbeeld of te controleren natuu rverschijnsel ?" d.d. november 1999) heeft echter aangetoond
dat stratificatie niet leidt tot slechte waterkwaliteit en
massale vissterfte in diepe ontgrondingsplassen.
Stratificatie is een normaal natuurverschijnsel. Zaken als
geluidsoverlast en, afhankelijk van de afvoermethode,
vertroebeling zijn technisch gezien grotendeels op te lossen
en slechts in beperkte mate afhankelijk van de baggerdiepte.
Het ruimtebeslag neemt in principe toe bij grotere putdiepte. Echter bij een gelijkblijvende hoeveelheid te winnen
deifstof kan, afhankelijk van de locatie-specifieke omstanieden, een diepe put een kleiner verstoord bodemoppervlak opleveren dan bijvoorbeeld twee ondiepere putten.
Het ruimtebeslag is sterk gekoppeld aan het 'technisch'
(en dus ook economisch) rendement van de put. Dit rendement neemt in de diepte sterk af. Het rendement wordt

bepaald door de grootte van de put aan de oppervlak, de
diepte van de winbare laag en de taludhoek. Zeer diepe
putten hebben dientengevolge een zeer groot ruimtebeslag
aan het oppervlak. Een kleiner taludhoek betekent een
groter rendement, maar de stabiliteit van de taluds dient
ten alle tijde gewaarborgd te zijn. Voor diepere putten
moet met een grotere taludhoek (circa 1:4 tot 1:8) gewerkt
worden. Hoe dieper de winbare laag hoe ongunstiger voor
het rendement. De kegel wordt in de diepte immers steeds
kleiner. Voor dit probleem zou mogelijk de techniek van
onderzuigen in aanmerking komen. Hiermee wordt
bedoeld het winnen van een laag (zand) onder een andere
laag, zonder deze bovenlaag eerst te verwijderen. Deze
techniek heeft zichzelf echter nog niet bewezen.
Naast eerder genoemde aspecten van milieueffecten en
stabiliteit is er nog een randvoorwaarde rekening mee
gehouden moet worden: de hydrologische situatie.
Doorbreken van afsluitende lagen in de diepere ondergrond zou een ongewenste wijziging in de stijghoogtes en
de grondwaterstroming kunnen veroorzaken. Hierbij is
speciale aandacht nodig voor het doorsnijden van "zoute"
lagen.
Het rapport "Verkennende rapportage diepwinning;
Verkennende haalbaarheidsstudie naar winningstech nieken en randvoorwaarden van diepere winning' zal
binnenkort uitkomen in de Publicatiereeks Grondstoffen
(nr 2000/07; W-DWW-2000-092) en is dan op te vragen
bij de DWW bij Marja Schomaker (tel: 01 5-251 8308)
Nadere informatie: Senta Modder, RWS/DWW,
(015-251 82 02)

Monitoring Bouwgrondstoffen - frisse wind door een oud
project
Al circa 10 jaar laat de DWW gegevens verzamelen over de
hoeveelheden bouwgrondstoffen. Deze cijfers vormen een
belangrijke basis onder het bouwgrondstoffenbeleid, onder
andere voor het vaststellen en bewaken van taakstellingen.
Ook bij het toenemende overleg met overheden in de ons
omringende landen spelen ze een belangrijke rol. Het gaat
om vier inventarisaties:
productie en afzet van secundaire grondstoffen (veelal
bekend als Van Ruiten-cijfers naar het bureau dat ze
inzamelt);
productie, import, export en verbruik van beton- en
metselzand, grind en vervangers daarvoor (Stand van het
Zand/Lint aan het Grind);
toekomstige vraag naar en hoeveelheden ophoogzand
die vrij komen bij grote werken, ten behoeve van de
Nota Ophoogzand (tweejaarlijks, sedert 1997);
gebruik secundaire grondstoffen binnen de
Rijkswaterstaat.
Met name voor de rapporten Stand van het Zand/Lint aan
het Grind waren de tijdigheid en kwaliteit minder dan
gewenst was. Eén van de belangrijkste redenen daarvan
was dat de kennisoverdracht tussen de opvolgende
projectleiders en uitvoerende onderzoeksbureaus niet
optimaal verliep. Daarnaast blijkt dat bedrijven die worden
gevraagd gegevens aan te leveren - ondanks de gemaakte
afspraken met branche-organisaties - de gewenste
gegevens niet altijd leveren, of slechts na herhaaldelijk
aandringen onzerzijds.
De "Van Ruiten" -inventarisatie liep goed, maar het was uit
aanbestedingsoogpunt niet langer verantwoord om dit elk
jaar weer onderhands aan hetzelfde bureau op te dragen.
De inventarisatie voor de Nota Ophoogzand is in eerste
instantie door de DWW zelf uitgevoerd, maar is langzamerhand een meer routinematige activiteit die ook kan
worden uitbesteed.
De werkzaamheden voor al deze registraties legden een
groot beslag op de beschikbare capaciteit bij de afdeling
Grondstoffen, terwijl we ondertussen voelden dat we meer
tijd nodig zouden hebben om de kwaliteit van de inventarisaties op het gewenste niveau te brengen, bijvoorbeeld
door meer structurele communicatie met branche-organisaties over dit onderwerp.
Eind 1999 is het project geëvalueerd waarna besloten is tot
een nieuwe aanpak, die vanaf enquête voor de gegevens
over het jaar 2000 gevolgd zal worden. Enkele elementen
in de nieuwe aanpak zijn:
'er is een langjarige overeenkomst met één gegevensinzamelend bureau;
de kennis en ervaring wordt geborgd door middel van
zgn. protocollen, zodat na afloop eenvoudiger kan
worden overgestapt op een nieuw bureau;
er is een tweede bureau in de arm genomen dat ter
ondersteuning van de DWW zorgt voor bewaking en
verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de
werkzaamheden;
de verzamelde gegevens worden gepubliceerd op een
internetsite, waardoor ze voor alle burgers en belanghebbenden toegankelijk worden.

Via een Europese aanbesteding is een bureau geselecteerd
dat alle inventarisaties zal uitvoeren. Er is gekozen voor een
combinatie onder leiding van Intron, dat heeft gekozen om
samen te werken met Van Ruiten Adviesbureau, R&M en
WEB3. Als het ondersteunende tweede bureau is
PricewaterhouseCoopers gekozen. Begin 2001 zullen veel
lezers van dit blad enquêteformulieren of andere verzoeken
om informatie tegemoet kunnen zien.
Nadere in formatie: Joris Broers, RWS/DWW, (015-2518
203) of/.w.broers©dww.rws.minvenw.nI

Jurisprudentie
De rubriek "jurisprudentie" is bedoeld om juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubrie'
wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassingen van secundaire
grondstoffen om deze op te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
RvSt 6 oktober 2000, nr. E01 .98.0681
Weigering vergunning - Stevol
Gedeputeerde staten hebben een vergunning geweigerd
voor het winnen van zand en grind in het Stevolgebied.
Het gebied van 3,94 ha (de driehoek) maakt deel uit van
een groter gebied van 280 ha. In landelijke en provinciale
beleidsnota's wordt vanaf eind jaren tachtig opgemerkt dat
de grindwinning voor de landelijke behoefte in Limburg op
termijn zal worden beëindigd. In een bestuursovereenkomst van juni 1990 wordt vastgelegd dat uit het
Stevolgebied nog 25 miljoen ton grind zal worden
gewonnen en in andere nog aan te wijzen gebieden 35
miljoen ton. Deze overeenkomst vervalt deels in 1996
(SOD, deel 4), maar niet voor het Stevolgebied.
In 1993 is voor 209 ha vergunning verleend in het
Stevolgebied. In beroep - 18juli1995 nr. G03.93.0846 wordt een deel hiervan vernietigd, te weten ca 25 ha
(het gebied Walburg). In 1997 wordt een gebied van 1,1
ha (de halve maan) vergund. Appellante beschouwt de
onderhavige aanvraag met de halve maan als compensatie
voor het vernietigde beschikking. Verweerders beschouwen
de onderhavige aanvraag echter als een uitbreiding.
Dit standpunt komt de Afdeling niet onredelijk voor.
Verweerders stellen zich op het standpunt dat uit het reeds
vergunde gebied de afgesproken 25 miljoen ton grind kan
worden gewonnen. Appellante is het hier niet mee eens
omdat zij" keurgrind" hanteert, het formaat grind dat voor
de bouw van belang is. Hiervan zit 20,2 miljoen ton in het
vergunde gebied. De Afdeling constateert dat in provinciale nota's met grind altijd is bedoeld het totaal van
keurgrind en grove grind. Verweerders konden derhalve op
goede gronden uitgaan van het feit dat de afgesproken
hoeveelheid grind ook zonder het gebied Walburg gehaald
zou worden. Tenslotte stelt appellante dat onvoldoende is
gemotiveerd waarom aan het bedrijfsbelang geen

orslaggevend gewicht is toegekend. Verweerders geven
in het verweerschrift aan dat zij van mening zijn dat enkel
een individueel bedrijfsbelang niet doorslaggevend kan zijn
bij verlening van een vergunning. Slechts wanneer er
behoefte is aan de te winnen delfstof dan wel met de
ontgronding een ander maatschappelijk belang zal worden
gediend, is vergunningverlening aan de orde. Gelet op het
provinciaal beleid dat gericht is op de afbouw van de
grindwinning voor de landelijke behoefte is het aangegeven bedrijfsbelang niet van dien aard dat tot vergunningverlening over zou moeten worden gegaan, aldus
verweerders. De Afdeling constateert dat in het bestreden
besluit het bedrijfsbelang is weergegeven en voorts is
meegewogen in de af te wegen belangen. De Afdeling is
van oordeel dat aldus in voldoende mate is gemotiveerd
dat in dit geval aan het bedrijfsbelang geen doorslaggevende betekenis kan toekomen. Tot slot stelt appelante
dat het maatschappelijke verspilling zou zijn indien de
wezige delfstoffen niet zouden worden gedolven.
net kader van zuinig omgaan met schaarse ruimte en
delfstoffen dient het terrein voor ontgronding in aanmerking te komen, aldus appellante. Verweerders stellen dat
het zuinigheidsbeginsel niet inhoudt dat ten alle tijde alle
aanwezige delfstoffen gewonnen dienen te worden. Steeds
dient er sprake te zijn van een afweging van alle betrokken
belangen. De Afdeling komt dit standpunt niet onredelijk
voor.
RvSt 10 juli 2000, nr. E01.97.0224
Buitenhaven-Beuningen
In Gelderland zijn twee locaties voor een periode van
15 - 20 jaar aangewezen voor de winning van beton- en
metselzand. De ene locatie is de zgn. F3b, bij Maasbommel
waarover reeds enige jurisprudentie is ontstaan, de andere
locatie is de Hi locatie bij Beuningen. Deze locatie is een
binnendijkse locatie. Het gewonnen zand moet via een
transportband naar een buitenhaven worden getranspor-cl. In die buitenhaven wordt het zand in depot gezet en
volgens geclassificeerd naar beton- en metselzanden en
vermarkt. Gedeputeerde staten hebben de ontgrondingenvergunning voor de voorhaven verleend, terwijl nog geen
aanvraag voor de Hi locatie was ingediend en evenmin
stond vastof en zo ja wanneer een dergelijke aanvraag zou
worden ingediend. Tevens had de gemeente nog geen
planologische medewerking verleend. De Afdeling overweegt dat de vergunde ontgronding niet in overeenstemming is met de bestemmingen die ten tijde van het nemen
van het bestreden besluit golden voor de betrokken
gronden. Tevens staat vast dat ten tijde van het nemen van
het bestreden besluit in de beide gemeenten geen bestemmingsplannen in voorbereiding waren die een juridisch
planologische basis konden bieden voor de ontgronding.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is strijdigheid
met een geldende bestemming een belang dat in het kader
van de besluitvorming inzake een aanvraag om een
ontgrondingenvergunning in aanmerking dient te worden
men. Deze strijdigheid behoeft echter niet zonder
rer aan de verlening van een ontgrondingenvergunning
in de weg te staan. In dit verband is van betekenis het
antwoord op de vraag of verweerders er - ten tijde van het
nemen van hun besluit - vanuit mochten gaan dat de
strijdigheid binnen afzienbare tijd zou worden opgeheven.

In het bestreden besluit staat dat beide gemeenten zich
onder voorwaarden bereid hebben verklaard mee te
werken aan een herziening van de desbetreffende bestemmingsplannen, teneinde de strijdigheid te kunnen
opheffen. De gemeente Beuningen zou planologische
medewerking verlenen onder, onder meer, de voorwaarde
dat zij een overeenkomst met de zandwinners zou kunnen
sluiten. In 1993 is er wel een intentieverklaring gesloten
tussen de gemeente en de zandwinners, maar ten tijde van
het nemen van het besluit was nog steeds geen definitieve
overeenkomst tot stand gekomen. Verweerders hebben de
Afdeling er niet van kunnen overtuigen dat zij er ten tijde
van het verlenen van de vergunning vanuit konden gaan
dat binnen afzienbare tijd een definitieve overeenkomst
kon worden gesloten. Hierbij is in aanmerking genomen
dat de gemeente Beuningen steeds als voorwaarde voor
de medewerking heeft gehanteerd dat de zekerheid zou
bestaan dat daadwerkelijkheid zand gewonnen zou gaan
worden op de H1 -locatie. Niet is komen vast te staan dat
die zekerheid, ten tijde van het nemen van het bestreden
besluit, binnen afzienbare tijd geboden kon worden. De
beroepen worden vervolgens gegrond verklaard.
Nadere informatie: Hisse de Vries, Provincie NoordBrabant, (073-6812 276)

Recente Publicaties
- Marktonderzoek Schelpen; Een verkenning van de
schelpenmarkt in de komende 15 jaar. RWS/DWW
(W-DWW-2000-075)
- Bouwprognoses 2000-2005 VROM, Centrale Directie
Communicatie (VROM 00.0467/h/09-00 15541/179)
- RWS/DWW (W-DWW-99-033, AKWA 99.008)

Flitsen
Aanpassing Ontgrondingenwet t.b.v. de belasting op
oppervlaktedeifstoffen (BOD)
Voor de invoering van de voorgenomen BOD zal een wijziging van de Ontgrondingenwet (0w) noodzakelijk zijn.
Dit aangezien op basis van de 0w vergunningsplichtige
dan wel meldingsplichtige oppervlaktedelfstoffenwinning
als aangrijpingspunt voor de belasting zal worden gehanteerd. De provincies hebben de bevoegdheid bepaalde
ontgrondingen vrij te stellen van vergunningsplicht dan
wel meldingsplicht, maar kunnen per provincie daarvoor
verschillende criteria hanteren. De in voorbereiding zijnde
wijziging van de 0w zal leiden tot harmonisatie van deze
criteria. Nadere informatie: Pieter Kroes, Hoofdkantoor van
de Waterstaat (tel. 070-351 9358)
Gelders hergebruik van bouw- en sloopafval
De Provincie Gelderland heeft de resultaten van het
gevoerde bouw- en sloopafvalbeleid van de laatste jaren
laten onderzoeken. Uitkomst is dat circa 93% van het
Gelderse bouw- en sloopafval (bsa) wordt hergebruikt.
De 90%-doelstelling uit het Gelderse Milieu Plan wordt zo

ruimschoots gehaald en het percentage ligt boven het
landelijk gemiddelde.
Naast dit kwantititatieve succes vraagt de kwaliteit van het
bsa-hergebruik wel meer aandacht in de toekomst. Het
vervangingspotentieel van primaire grondstoffen door
secundaire grondstoffen wordt nog onvoldoende benut.
Gelderland is dan ook van plan om dit via een integraal
afvalstoffen- en grondstoffenbeleid te verbeteren. Verder
wil Gelderland de aandacht bij de bsa-beleidsuitvoering
niet slechts tot inrichtingsgebonden vergunningverlening
en handhaving beperken, maar via een ketenaanpak specifieke knelpunten aanpakken. Asbest in (puin)granulaat is
zo'n aandachtspunt dat mogelijk slechts via een goede
samenwerking tussen schakels in de keten aangepakt kan
worden.
Bij de Dienst Milieu en Water is een samenvatting van het
rapport verkrijgbaar met daarbij de conclusies en actiepunten die het provinciaal bestuur hieraan verbonden
heeft.

Contactpersoon: Tanja Mol/er/Provincie Gelderland
(te/: 02 6-3599994)
Kalkzandsteenzandwinning in Zuid-Holland
In de provincie Zuid-Holland is in de gemeente Hillegom
een kalkzandsteenfabriek aanwezig. De zandvoorziening
voor deze fabriek vindt van oudsher plaats uit in de nabijheid van de fabriek gelegen zandwinlocaties.
Momenteel vindt zandwinning plaats uit het Valkenburgse
Meer in de gemeente Valkenburg. Het daar gewonnen
zand wordt per schip naar Hillegom getransporteerd.
De vergunning loopt in 2009 af. In 2004 is de zandwinput
echter uitgenut. Om in de zand behoefte te blijven voorzien
is door de provincie in het streekplan Zuid-Holland-west
een uitbreiding van de zandwinning voorzien van ca.
14 ha. Tegen deze opname in het streekplan is een aantal
bezwaren ingekomen. Recent heeft hierover een zitting bij
de Raad van State plaatsgevonden. Naar verwachting zal
de Raad van State hierover medio januari 2001 uitspraak
doen.
Nieuwe ontgrondingenverordening provincie Drenthe
Provinciale staten van Drenthe hebben onlangs een nieuwe
ontgrondingenverordening vastgesteld. De oude verordening dateerde van 1974. De formele regeling van de verordening en de dagelijkse praktijk waren hier en daar wat
uiteen gaan lopen, onder meer door de inwerkingtreding
van de Algemene wet bestuursrecht en diverse wijzigingen
van de Ontgrondingenwet. De verordening is nu weer
geheel bij de tijd. Belangrijkste veranderingen zijn dat de
verordening geen definitie meer kent van het begrip
ontgronden en dat de vrijstellingen voor werkzaamheden
ter uitvoering van bestemmingsplannen en werkzaamheden voor landbouwkundige verbeteringen en natuurontwikkelingsprojecten zijn verruimd. Daarnaast is een
meldingsplicht ingevoerd voor de uitvoering van vrijgestelde ontgrondingen waarbij meer dan 10.000 m2 bodemmate riaal vrijkomt.
De voorstellen voor een nieuwe verordening maken deel
uit van de eveneens door de staten vastgestelde
Ontgrondingennota Drenthe. De nieuwe verordening zal
naar verwachting op 1 januari 2001 in werking treden.

Provincie Limburg stelt Omgevingsplan op
De provincie Limburg is bezig met het opstellen van het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) geeft de hoofdlijnen aan
voor de ruimtelijke inrichting van de provincie Limburg in
de periode 2001 -2008, met een doorkijk naar 2015 en
verder. Het POL is een samenvoeging van de volgende
provinciale beleidsplannen:
- Milieubeleidsplan
- Waterhuishoudingsplan
- Verkeer en Vervoersplan
- Streekplannen
- Grondstoffenplan
- Delen van plannen op economisch en sociaal-cultureel
ge bied
De hoofdlijnen en ruimtelijke consequenties van het
Grondstoffenplan en de Herziening Streekplannen voor
Ontgrondingslocaties zullen opnieuw in het POL vastgelegd worden. Daarmee vormt het POL het beleidskadei
van de provincie Limburg voor het beleid voor de grondstofvoorziening voor de bouw.
In het Grondstoffenplan zijn de analyses, argumenten en
beleidsregels beschreven die ten grondslag liggen aan de
beleidsregels van het POL. Deze vormen tevens voor
Gedeputeerde Staten het toetsingskader voor besluiten
over ontgrondings-vergunningen.
Het ontwerp POL zal van medio januari tot en met medio
februari ter inzage worden gelegd.

Nadere informatie:Maarten van der Sande, Provincie
Limburg, (043-389 73 23) of www.Iimburg.nl/pol
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Verkenning industriezandhoudend pakket op het zuidelijk
deel van het Nederlandse Continentale Plat
De provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en
Zuid-Holland hebben aan adviesbureau De Meent, het
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en het
Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen
TNO (NITG) opdracht verstrekt om onderzoek te doen
-aar de samenstelling van het geologisch pakket
eftenheye-Urk in het zuidelijk deel van de Noordzee en
daarnaast onderzoek te doen naar de winbaarheid van dit
pakket ten behoeve van de beton- en metselzandwinning.
In juni 2000 is een concept interim-rapportage verschenen.
De volgende onderwerpen maken deel uit van het onderzoek:
Inventarisatie en beschrijving van de geologische
gegevens van het te onderzoeken pakket.
Het kwantificeren van de aanwezigheid van beton- en
metselzand in bestaande boringen.
Verkenning van de technische haalbaarheid.
Verkenning van de economische haalbaarheid.
Aanbevelingen voor nader onderzoek naar het
voorkomen van beton- en metselzand op de Noordzee.
Uit de bestaande geologische gegevens blijkt dat de meest
geschikte pakketten in het algemeen voorkomen tussen de
5 en 10 meter beneden de zeebodem.
Een aantal in de verdiepte loswal uitgevoerde boringen
LSevestigen dit beeld maar geven tevens aan dat ook dieper
,aschikte voorkomens aanwezig zijn.
De meeste van de bestaande boorgegevens hebben in die
zin een beperking dat slechts tot een diepte van ca.
12 meter beneden de zeebodem boringen zijn uitgevoerd.

Uit de met de bestaande boorgegevens uitgevoerde
berekeningen naar de opbrengstpercentages beton- en
metselzand blijkt dat er sprake is van een winbare situatie.
Hierbij dient echter in beschouwing te worden genomen
dat er enerzijds beton- en metselzand zal vrijkomen maar
anderzijds een hoeveelheid ophoogzand. Combinatie van
grotere werken zoals kustsuppietie en uitbreiding
Maasvlakte met de winning van beton- en metselzand op
zee ligt hierbij voor de hand.
Op basis van de resultaten van de interim-rapportage zijn
dertig boringen tot een diepte van 20 meter beneden de
zeebodem uitgevoerd. De boringen tot 20 meter zijn
bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in de samenstelling
van de diepere lagen. De boringen zijn inmiddels, in
opdracht van eerder genoemde provincies en in samenwerking met Rijkswaterstaat en het NITG, uitgevoerd met de
Rowflush II een boorinstallatie welke mede is ontwikkeld
door het NITG. De resultaten van de boringen bevestigen
het beeld dat zich met name in de diepere lagen grof
zandvoorkomens bevinden waar de winning van beton- en
metselzand zich zou moeten concentreren.
De definitieve eindrapportage van de verkenning industriezandhoudend pakket Kreftenheye-Urk en de conclusies
met betrekking tot de beton- en metselzandvoorkomens
op basis van de uitgevoerde boringen tot ca. 20 meter
beneden de zeebodem wordt eind september 2000
verwacht.
Nadere in formatie: Bert Deege Provincie Zuid-Holland
(070-441 70 14)

Verbruik van beton- en metselzand en grind (1 997-1998)
Dit is het vierde onderzoek in de reeks "Stand van het
Zand" studies. De studie "Lint aan het grind" is voor de
tweede keer uitgevoerd. Door de continuering van het
onderzoek ontstaat een overzicht van het beton- en
metselzand verbruik over een periode van elf jaar
(1 988-1998) en van het gebruik van (gebroken) grind van
een periode van zes jaar (1 993-1 998).
Doel van deze reeks onderzoeken is inzicht te krijgen in het
gebruik van beton- en metselzand en grind. Dit inzicht is
nodig om ramingen te kunnen maken voor de toekomstige
behoefte aan beton- en metselzand en grind.
Deze toekomstige behoefte is van belang is bij het
opstellen van het ontgrondingenbeleid. Door middel van
enquêtes onder producenten, handelaren en gebruikers
van beton- en metselzand en grind en door gebruik te
maken van statistisch materiaal is het gebruik van deze
grondstoffen bepaald. Door de genoemde continuering
van het onderzoek komt steeds nadrukkelijker naar voren
dat met delen van de uit deze enquêtes verkregen
gegevens terughoudend moet worden omgegaan in
verband met de aanzienlijke onnauwkeurigheidsmarges
van de resultaten.
Het verbruik van beton- en metselzand is redelijk stabiel
over de jaren 1988-1998, op 20 miljoen ton per jaar.
De invoer en uitvoercijfers zijn afkomstig van het CBS.
De invoer van beton- en metselzand ligt rond 6 miljoen ton
en de uitvoer is van vergelijkbare afmeting. Het gebruik
van zandvervangende materialen zoals brekerzand en
zeefzand stijgt maar blijft een klein aandeel vormen ten
opzichte van het totale zandverbruik.
Het gebruik van grind zoals uit de gebruikersenquête naar
voren kwam ligt op 20 miljoen ton per jaar. Gemiddeld ligt
de invoer van grind tussen de 6 en 15 miljoen ton en de
uitvoer veel lager op circa 1 miljoen ton per jaar.
Het gebruik van grindvervangende materialen stijgt.
Voorbeelden van dergelijke materialen zijn kunstgrind,
fosforslakken en asfaltgranulaat.
Resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het
rapport Stand van het zand IV, Lint aan het Grind II, dat
binnenkort wordt uitgegeven in de Publicatiereeks
Grondstoffen 1999/11. Het rapport is vanaf medio
oktober te bestellen bij de DWW tel. 015-251 83 08 onder
vermelding van het rapportnummer W-DWW-99-062.
Nadere in formatie: Leo Gerritse RWS/DWW

afd. Grondstoffen (015-251 84 93)
Oprichting Platform voor Duurzame
Bouwgrondstoffenvoorzien ing
Dit platform is dit voorjaar opgericht naar aanleiding van
een initiatief vanuit overheid, bedrijfsleven en milieubeweging. Het platform heeft tot doel bij te dragen aan de
uitwisseling van kennis, meningen en ideeën over
bouwgrondstoffenvoorziening en aan het ontwikkelen van
een goede verstandhouding tussen mensen die actief zijn
in de sector. Daartoe worden ongeveer drie maal per jaar
avonden georganiseerd met een lezing, discussie en ruime
gelegenheid voor netwerken'. Verder worden excursies
georganiseerd.
De onderwerpen kunnen zo breed zijn als de bouwgrond-

stoffenvoorziening zelf: geologie, milieukunde, materiaal
technologie, planologie, economie, ecologie, politiek,
enzovoorts. Het gaat om primaire en secundaire grondstoffen, beleid en praktijk, kosten en milieu. Zowel de
actuele (beleids)thema's als meer tijd loze zullen de revue
passeren. Daarbij streeft men er steeds naar dat de
lezingen juist ook interessant zijn voor mensen die nog niet
zo goed thuis zijn in een bepaald aspect van het werkveld.
Het platform is een informeel samenwerkingsverband van
verschillende personen uit de sector, die hieraan op
persoonlijke titel bijdragen; over enige tijd zal het mogelijk
overgaan in een stichting of vereniging. Het bestuur
bestaat uit mensen uit verschillende sectoren: primaire en
secundaire producenten, rijks- en provinciale overheid,
milieubeweging en wetenschap. Voorzitter is Paul Ike, in
het dagelijks leven werkzaam bij de Rijksuniversiteit
Groningen.
Op 11 mei 2000 heeft in Utrecht de eerste avondbijeenkomst van het platform plaatsgevonden. Prof. Ton Schoo
Uiterkamp heeft een lezing gegeven met de titel
"Milieukundig Doorgronden", waarna hierover is gediscussieerd. Op 28 september 2000 vindt een discussie plaats
over "Taakstellingen en duurzaamheid" en op 1 november
wordt een excursie georganiseerd naar de Veluwse Afval
Recycling, een producent van secundaire grondstoffen.
Het programma voor volgend jaar wordt later bekend
gemaakt.
Meer informatie of aanmelden als lid kan bij de secretaris
Joris Broers, e-mail bouwgrondstoffen@email.com of tel.

015-251 82 03.
Milieuinformatie structuurschema
In overleg tussen de ministeries LNV, VROM en V&W is in
april j.l. besloten de Commissie voor de Milieu Effect
Rapportage (Cie MER) ook in te schakelen bij het in
voorbereiding zijnde Tweede structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen (SOD II). Er bestaat geen MER
plicht voor het SOD II. Daarom wordt niet de gebruikelijke
MER procedure gevolgd. In overleg met de Cie MER is
besloten dat deze eerst een advies opstelt voor een z.g.
Toetsingskader, d.w.z. welke milieuinformatie zou volgens
de Cie bij het SOD II moeten worden verschaft om het
mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in de
besluitvorming mee te wegen.
Inmiddels heeft de Cie dit advies uitgebracht (Utrecht,
Cie MER, ISBN 90- 421 -071 5-4).
Kern punten uit dit advies zijn:
Voor de meest schaarse delfstoffen dient een analyse te
komen van alternatieve mogelijkheden voor de toekomstige voorziening met inachtneming van de totale keten.
De verschillen in milieueffecten dienen in beeld te
worden gebracht.
De keuze om meer zand te gaan winnen in de rijkswateren moet worden onderbouwd met een vergelijking
van de milieueffecten van winning op land, in zout en
zoet water met inachtneming van de beschermingsformules uit het Structuurschema Groene Ruimte en
artikel 6 van de Habitatrichtlijn.
De criteria en afwegingen die een rol spelen bij het
vaststellen van de taakstellingen per provincie voor de

winning van beton- en metselzand moeten expliciet
worden gemaakt met inbegrip van de milieuaspecten
Aanbevolen wordt voor de taakstelling een meest
milieuvriendelijk alternatief te ontwikkelen.
4. Er dient een duidelijke afweging te komen van de
(milieu)voor- en nadelen van diepe versus ondiepe
winningen, zowel op land als in water. Beperkingen die
het SOD II bevat voor maximale winningsdiepten dienen
mede vanuit milieuoverwegingen te worden onderbouwd.
Voor ieder van de " alternatievenvergelijkingen " geeft de
Cie in haar advies suggesties voor een aanpak en benoemt
zij relevante milieuaspecten. Verder geeft de Cie aan bevelingen voor het (verder) uitwerken of expliciteren van de
milieuaspecten bij probleem- en doelstelling, zuinig en
hoogwaardige toepassing en het aangeven van
zoekruimten.
De Cie zal worden gevraagd te adviseren over deel 1
abinetsvoornemen) van het SOD II.
Nadere in formatie: Bart de Jong, V& W/RWS (HW-AKO),
(070-351 93 66)

Jurisprudentie
De rubriek jurisprudentie" is bedoeld om Juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubriek
wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t, ontgrondingen of de toepassingen van secundaire
grondstoffen om deze op te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC is-Hertogenbosch.
zt. RvSt., 17 augustus 2000, nr. 200001678/2/G61
Fictieve weigering UBO
OP 11Juni1999 is een (nieuwe) aanvraag ingediend voor
vergunning van UBO-noord, deel uitmakend van de
Kraaijenbergse Plassen. Het betreft een beton- en metselzandwinning. Deze locatie maakte deel uit van een
aanvraag van 9 augustus 1994, voor welk deel destijds
onder toepassing van het bepaalde in de Awb een verlengingsbesluit is genomen. Onbestreden is dat op de
aanvraag van 11 juni 1999 niet binnen 6 maanden na
ontvangst van de aanvraag is beslist. De Voorzitter is van
oordeel, mede gelet op de correspondentie, dat de
betrokken aanvraag dient te worden aangemerkt als een
afzonderlijke aanvraag en niet kan worden aangemerkt als
onderdeel van de aanvraag van 9 augustus 1994.
Het bovengenoemde verlengingsbesluit is derhalve niet
van toepassing op deze aanvraag, nog daargelaten dat in
dat geval de redelijke termijn waarbinnen moet worden
'sloten, zou zijn overschreden. Nu verweerders derhalve
iet tijdig op de aanvraag hebben besloten, ziet de
Voorzitter redenen een voorlopige voorziening te treffen in
die zin dat verweerders wordt opgedragen een besluit op
de aanvraag te nemen.
Ten aanzien van de termijn waarbinnen verweerders op de

aanvraag dienen te beslissen, is ter zitting gebleken dat
eind augustus 2000 bestuurlijk overleg tussen het IPO en
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de
(nieuwe) taakstelling voor beton- en metselzand zal plaatsvinden. Aangezien deze taakstelling van belang is voor de
betrokken aanvraag ziet de Voorzitter aanleiding de datum
waarvoor verweerder uiterlijk dienen te beslissen te stellen
op 1 oktober 2000.
RvSt., 24 mei 2000, nr E019800158/1/G1I
Eemnes
De verleende vergunning heeft betrekking op het
verrichten van ontgrondingwerkzaamheden met het oog
op de uitbreiding en herinrichting van een jachthaven.
De jachthaven ligt in het stiltegebied Eemland en grenst
aan een kern- en natuurontwikkelingsgebied als bedoeld in
het Structuurschema Groene ruimte". Appellanten
hebben in de eerste plaats bezwaren tegen de omvang van
de uitbreiding als tegen het aantal te realiseren ligplaatsen.
De afdeling stelt vast dat deze bezwaren gericht zijn op de
planologische invulling van het onderhavige gebied.
Verweerders (de provincie) hebben voorafgaand aan het
verlenen van de ontgrondingsvergunning goedkeuring
verleend aan het gedeelte van dit bestemmingsplan dat
betrekking heeft op de jachthaven. Hoewel dit bestemmingsplan rechtens nog niet onaantastbaar was, hoefden
verweerders niet aan te nemen dat de ontgronding in
planologisch opzicht niet aanvaardbaar zou worden
bevonden.
Het provinciaal beleidsplan natuur en landschap verzet
zich tegen grootschalige ontgrondingen in bepaalde
waardevolle gebieden. De Raad van State is van oordeel
dat een uitbreiding met maximaal 7.060 m2 niet als
zodanig kan worden aangemerkt. Tenslotte wordt aangevoerd dat de ontgrondingenactiviteiten gepaard zal gaan
met nadelige gevolgen voor het milieu, zoals geluid- en
stankhinder. Deze bezwaren dienen in eerste instantie te
worden beoordeeld in het kader van de op deze ontgronding van toepassing zijnde milieuwetgeving. De Afdeling
stelt echter vast dat in casu geen Wm-vergunning vereist
is. De Afdeling overweegt vervolgens: "De Afdeling is dan
ook van oordeel dat de milieugevolgen van de ontgrondingswerkzaamheden - nu deze niet aan de orde kunnen
komen in het kader van de verlening van een vergunning
krachtens de Wet milieu beheer - in het onderhavige geval
moeten worden beoordeeld in het kader van de vergunning krachtens de Ontgrondingenwet" De Ontgrondingenwet biedt nl. een algemeen afwegingskader voor bij
de ontgronding betrokken belangen. Deze wet dient
evenwel terug te treden voorzover de bescherming van bij
de ontgronding betrokken belangen door specifieke
regelingen wordt voorzien. Nu dat in casu niet het geval is,
dient de afweging wel plaats te vinden. Het beroep wordt
gegrond verklaard.
Rb as-Hertogenbosch, 19 november 1999,
Innamebekken - Lith
De waterleidingmaatschappij Oost-Brabant N .V. wil een
innamebekken voor rivierwater realiseren in het winterbed
van de rivier de Maas om de toekomstige drinkwaterbehoefte veilig te stellen. Alle vergunningen zijn verleend.
Ook de ontgrondingenvergunning met de wettelijk vereiste

instemming van de minister. Tegen de vergunning op
grond van de Rivierenwet wordt bezwaar aangetekend.
Allereerst komt de gevolgde procedure aan de orde.
De besluitvorming vindt formeel plaats volgens de procedure omschreven in afdeling 3.4 van de Awb. Materieel
wordt de uitgebreide procedure van afdeling 3.5 gevolgd.
Dat betekent dat het conceptbesluit ter visie heeft gelegen,
waarop bedenkingen konden worden ingebracht. Een van
de verweerders heeft daar toen gebruik van gemaakt.
Het definitieve besluit wordt bekend gemaakt en de
mogelijkheid van bezwaar wordt daarbij opengesteld.
De Rb overweegt, na geconstateerd te hebben dat de
procedure in afdeling 3.4 Awb de voorgeschreven procedure is, dat, ook al zou de in casu gevolgde procedure de
in afdeling 3.4 Awb neergelegde eisen te boven zijn
gegaan, en in materieel opzicht aan de eisen van afdeling
3.5 van die wet hebben beantwoord, er geen grond
aanwezig is voor het oordeel dat artikel 7.1, eerste lid,
aanhef en onder deel d, van de Awb van toepassing is.
Een tegengesteld oordeel zou te zeer afbreuk doen aan de
rechtszekerheid. Verweerder is derhalve naar aan leiding
van de daartegen ingediende bezwaarschriften op zichzelf
terecht overgegaan tot heroverweging van haar besluit tot
ve rgu n n in gverle n ing.
De rivierenwet-vergunning is aangevraagd op 14juli1995.
De conceptvergunning is op 5juli1996 ter inzage gelegd.
De vergunning is op 21 april 1998 verzonden, Op 12 mei
1997 wordt de beleidslijn 'Ruimte voor de rivier april
1997" gepubliceerd. De aanvaardbaarheid van nieuwe
activiteiten in het winterbed van de grote rivieren, zoals de
onderhavige werken, kunnen leiden tot waterstandsverhoging in de huidige situatie. Ingevolge de beleidslijn is
dat in beginsel niet toegestaan tenzij onder meer aangetoond wordt dat er sprake is van een zwaarwegend belang,
de activiteit niet redelijkerwijs buiten het winterbed gerealiseerd kan worden. Mocht aan de criteria zijn voldaan dan
kunnen de activiteiten alleen plaatsvinden als er duurzame
compensatie plaatsvindt.
Nadere in formatie: Hisse de Vries, Provincie NoordBrabant, (073 -681 22 76)

Recente Publicaties
- Gebruik van secundaire grondstoffen bij de
Rijkswaterstaat. RWS/DWW (W- DWW-2000-042)
- Karakterisatie gebiedsgericht hergebruik van baggerspecie, RWS/DWW (W-DWW-99-033, AKWA 99.008)
- Functionele eisen voor alternatieve steenachtige
materialen voor in de waterbouw. CUR/RWS-DWW
(CUR 2 000-3)
- Economische en milieu-effecten voor de binnenvaart van
de voorgenomen belasting op opppervlaktedelfstoffen.
(NEI-OGZV, augustus 2000)

Flitsen
Kamervragen op Internet
Vragen leden Tweede Kamer over door Gelderland
toepaste NIMBY procedure voor zandwinproject
(zgn. F3B locatie, gemeente West Maas en Waal) en
antwoorden daarop van de staatssecretaris V&W mede
namens de minister van VROM d.d. 21 augustus 2000
(brief HK/AKO 9513). De vragen en antwoorden staan op
Internet (brieven V&W aan 2e Kamer)

Milieuvergelijking vaste brekers versus mobiele brekers
Recent is door het Centrum voor energiebesparing en
schone technologie een rapport gepubliceerd met de titel
"Bouwen aan een milieuverantwoorde markt voor vaste en
mobiele brekers". In de studie is een milieuvergelijking
gemaakt tussen vaste brekers versus mobiele brekers en
worden aanbevelingen gedaan voor beleid in deze.
Met name de eindbestemming van het puingranulaat blijkt
bepalend voor de milieuscore. Indien wordt uitgegaan van
de afzet als funderingsmateriaal dan is de milieuscore van
mobiele brekers gunstiger dan die van vaste brekers.
Voorts wordt in de studie gesteld, dat er aanwijzingen
zouden zijn, dat een aanzienlijk deel van het door mobiele
brekers gebroken puin zou worden afgezet als ophoogmateriaal, terwijl dit voor vaste brekers maar enkele procenten
bedraagt. Een onderbouwing daarvan ontbreekt in het
onderzoek.
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Toepassing van ontzilt zeezand in werken - wel of
geen Wvo-vergunning? (II)
Ruud v.d. Klooster, RWS/Hoofd kantoor van de
terstaat, afd. Bouwgrondstoffen
Overige rubrieken
Jurisprudentie
Recente publicaties
Flitsen

Toepassing van ontzilt zeezand in werken - wel of geen
Wvo-vergunning? (II)
In de Nieuwsbrief juni 1999 is gemeld dat de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen schriftelijk had
laten weten dat het naar haar mening tegen het doel en de
geest van het Bouwstoffenbesluit in druist om aan afstromend water afkomstig van terrein waarop tot het niveau
van schone grond ontzilt zeezand (conform de eisen die
daaraan in het Bouwstoffenbesluit worden gesteld) is
aangebracht ook nog een Wvo-vergunning te eisen.
Voortzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft met betrekking tot een dergelijke
situatie in een beroepszaak echter geoordeeld dat een
Wvo-vergunning vereist is, wanneer door afspoeling of
uitspoeling verzilt water in het oppervlaktewater terechtkomt als gevolg van het gebruik van ontzilt zeezand op
percelen. Uit die uitspraak kan worden afgeleid dat de
Wvo-vergunningplicht geldt voor het gebruik van een
bouwstof op de bodem wanneer dit tot gevolg heeft dat
verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater komen.
Immers, in de artikelen 18 en 21 van het
Bouwstoffenbesluit is de vergunningsplicht slechts
opgeheven voor het in oppervlaktewater gebruiken van
respectievelijke schone grond en categorie 1- bouwstoffen
(mcl. grond). Het op de bodem brengen van een bouwstof
is geen gebruik in oppervlaktewater. Voor het afstromen
r watergangen (over of via de bodem of via drainagezen) van water dat na regenval draineert uit opgebracht
ontzilt zeezand en wat met name kort na het aanbrengen
van het zand nog enig zout bevat is de Wvo-vergunningplicht dus niet opgeheven.

Deze uitspraak heeft een omissie in het Bouwstoffenbesluit
aan het licht gebracht. Waar het de bedoeling is geweest
om met het Bouwstoffenbesluit algemene regels te geven
en de Wvo-vergunningplicht op te heffen voor al 'het
gebruik van ontzilt zeezand dat volgens het
Bouwstoffenbesluit wordt aangemerkt als schone grond, is
bovengenoemde emissieroute ten onrechte buiten
beschouwing gelaten.
Inmiddels heeft de Staatssecretaris, mede namens de
minister van VROM, aan het Hoogheemraadschap laten
weten deze omissie zo spoedig mogelijk te zullen
repareren. Met een wijziging van het Bouwstoffenbesluit
zal worden geregeld dat de Wvo-vergunningplicht ook
wordt opgeheven voor lozingen als gevolg van het gebruik
van ontzilt zeezand zijnde schone grond in de zin van het
Bouwstoffenbesluit, ook als deze lozingen met een werk
(bijv. dranaigebuizen) worden uitgevoerd. Tevens is het de
bedoeling dan ook te regelen dat zeezand alleen mag
worden toegepast als dit is ontzilt tot 200 mg Cl/kg d.s.;
dit komt overeen met de chloridenorm die in het
Bouwstoffenbesluit is opgenomen voor schone grond.
Met het opheffen van de vergunningsplicht zal wel een
meldingsplicht worden geïntroduceerd voor het opbrengen
van ontzilt zeezand op de bodem. De melding moet
worden verricht door degene die voornemens is de
bouwstof te gebruiken en dient te geschieden aan de
waterkwaliteitsbeheerder. Aldus ontstaat de mogelijkheid
voor de waterkwaliteitsbeheerder om handhavend op te
treden indien niet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit
wordt voldaan.
Verder is het de bedoeling om gelijktijdig met voornoemde
wijziging van het Bouwstoffenbesluit ook een wettelijke
1 Het gebruik in een werk in -of op of in de bodem onder- oppervlaktewater en op of in de landbodem.

basis in het Bouwstoffen besluit te creëren voor het
vaststellen van (verziltingsgevoelige) gebieden waar ontzilt
zand alleen mag worden toegepast als het is ontzilt tot een
nader te bepalen lagere waarde dan 200 mg Cl/kg ds.
Daartoe is, reeds enige tijd geleden, de afspraak gemaakt
dat door provincies en waterschappen voorstellen zullen
worden gedaan voor als verziltingsgevoelig aan te wijzen
gebieden en het daarvoor vast te leggen ontziltingsniveau.
Nadere informatie: Ruud van der Klooster, HW-AKO, afd
Bouwgrondstoffen (070-35 1 83 85)

Jurisprudentie
De rubriek jurisprudentie is bedoeld om juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubriek
wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassingen van secundaire
grondstoffen om deze op te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch.

Recente Publicaties
Fu nctiegerichte kwaliteitscriteria voor gebiedsgericht
hergebruik van baggerspecie, AKWA (W-DWW-99-032)
Praktijkvoorbeelden direct toepassen van baggerspecie,
AKWA (W-DWW-2000-025)
Derde rapportage van de evaluatie van het milieueffectrapport ontgrondingen. April 2000, Provincie NoordB rabant
Effecten van nieuwe infrastructuur op aardkundige
waarden. Methode voor tracéstudies en milieu-effectrapportages. RWS/MD (MDGAQ-9908). Te verkrijgen via
J.Jongejans@mdi.rws.minvenw.nl (01 5-2691 412)
Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen.
Inventarisatie gegevens 1989/1998 RWS/DWW (WDWW-2000-01 0)

Flitsen
Leidraad Bouwstoffen Rijkswaterstaat

Praktische informatie over bouwstoffen en materiaalkeuze
voor wegen bouw en natte waterbouw
Wie voor de wegen bouw of de natte waterbouw aan het
ontwerpen slaat, heeft keus uit een groot aantal primaire
en secundaire bouwstoffen. Welke bouwstof uit zowel
constructief als beleidsmatig oogpunt de voorkeur moet
krijgen, hangt af van vele factoren. Om gemakkelijker,
bewuster en beter te kunnen kiezen, heeft Rijkswaterstaat
de Leidraad Bouwstoffen Rijkswaterstaat ontwikkeld. Dit
naslagwerk annex doorverwijsdocument' brengt de

mogelijkheden en beperkingen van meer dan veertig
bouwstoffen en materialen in kaart en biedt tevens een
keuzemodel. Dat maakt deze Leidraad ook interessant voor
derden.
De Leidraad Bouwgrondstoffen Rijkswaterstaat + cd-rom
(P-DWW-99-055, Publicatiereeks Grondstoffen nr.
2000/01) is te bestellen bij mw. M.A. Schomaker
(RWS/DWW) tel. 015-251 83 08. Kosten voor derden
f 200,-; De informatie is binnenkort ook beschikbaar via
het Intranet van Rijkswaterstaat
(www.venwnet. minvenw.nl/rws/dww/themas).
Nadere inhoudelijke informatie: Tom Bucx, DWW (015251 83 15)
Internationaal onderzoek naar grind en grindvervangers
gereed

In gezamenlijke opdracht van de overheden van
Vlaanderen, Nordrhein Westfalen en Nederland is een
onderzoek uitgevoerd door een engels adviesbureau.
Hoofdoel van het onderzoek was de huidige situatie (state
of the art) rond beleid en voorziening van grind en grindvervangende materialen in de 3 betrokken landen' in kaart
te brengen. Het rapport is op te vragen bij het
Hoofdkantoor van de Waterstaat, mw. E. Groskamp (tel.
070-351 8686 of e-mail
E.Groskamp@HKW. RWS.MinVenW.nl).
Effecten belasting op oppervlaktedelfstoffen (BOD)

Het onderzoek naar de economische en de milieu-effecten
van een BOD (zie Nieuwsbrief december 1999) is gereed.
Het eindrapport zal in juni door Financiën worden aangeboden aan de Tweede Kamer en is vanaf dat moment
openbaar beschikbaar. Het rapport is dan op te vragen bij
mw. Groskamp, (RWS/HKW) tel. 070-351 86 86 of e-mail:
E.Groskamp@HKW. RWS.MinVenW.nl.
Nationale grond- en reststoffenbeurs (NGBB)

Onlangs is op het internet een virtuele beurs gestart om
vraag en aanbod van grond- en bouwstoffen te koppelen
(http://www.ngbb.nl).
Decentralisatie van het geluidhinderbeleid en ontgronden

De formele decentralisatie van het geluidhinderbeleid in
Nederland krijgt gestalte met de aanpassing van de wetgeving in het kader van het MIG-project (Modernisering
Instrumentarium Geluidbeleid). Gemeenten krijgen de
bevoegdheid zelf gebiedsgerichte grenswaarden vast te
stellen welke zij bij vergunningverlening krachtens de Wet
milieubeheer in acht zullen nemen. Onlangs is door een
afvaardiging van FODI, VBKO, NEVRIP en V&W in de
IPO-werkgroep Geluid (waarin ook VROM is vertegenwoordigd) een pleidooi gehouden om de uitvoering van
het geluidhinderbeleid m.b.t. ontgrondingen op provinciaal
niveau te houden, vanwege om. de aldaar aanwezige
kennis en de bovengemeentelijke taak inzake de
Ontgrondingenwet. De werkgroep stemde in met het
pleidooi en zal e.e.a. nader bekijken.
Nieuwe wegen voor het ontgrondingenbeleid

In het kader van de voorbereidingen van het tweede struc-

urschema Oppervlaktedelfstoffen heeft de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), in gezamenlijke
opdracht van V&W en VROM, een pre-advies uitgebracht
over een aantal opties voor mogelijke beleidsombuiging.
Het advies bepleit ontgronden middels b.v. enkele meters
maaiveidverlaging, voorafgaande aan woningbouw, aanleg
industrieterrein en met name bosaanleg. Tevens worden
z.g. secundaire-plus ontgrondingen bepleit, d.w.z. een
secundaire ontgronding (b.v. aanleg van een spaarbekken)
wordt extra diep gemaakt om meer oppervlaktedelfstoffen
te kunnen winnen. Door maaiveldverlaging en secundaireplus ontgrondingen zouden (aanmerkelijk) minder diepe
ontgrondingen nodig zijn, zo verwachten de onderzoekers.
De RUG ziet verder meer mogelijkheden in hout ter
vervanging oppervlaktedelfstoffen dan tot nu toe op rijksniveau werd ingeschat.
Het pre-advies is op te vragen bij mw. Groskamp
'RWS/HKW) tel. 070-351 86 86 of e-mail:
,:~ roskamp@1-IKW.RWS.MinVenW.nl.
Brokx adviseert GS Gelderland Nimby toe te passen
GS Gelderland hebben enige tijd geleden mr. G.P.H. Brokx
ingeschakeld als bemiddelaar in de impasse rondom de
binnendijkse ontzandingslocatie in de gemeente West
Maas en Waal, de F3B-locatie bij Maasbommel. De heer
Brokx adviseerde de provincie Nimby toe te passen d.w.z.
gebruik maken van de bevoegdheid die de provincie op
grond van de WRO heeft om de gemeente te overrulen
v.w.b. het bestemmingsplan. GS Gelderland hebben inmiddels besloten tot het toepassen van Nimby, om de
ontgronding toch doorgang te kunnen laten vinden.
Bouwen op (Zeezand)
In het kader van de vaststelling van de Noord-Brabantse
beleidsnota "Bouwen op (Zee)zand werd een uitgebreide
inspraak en adviesprocedure gevolgd. Deze procedure
heeft geleid tot een druk bezette hoorzitting en 27 schrifte,e reacties. De meeste insprekers onderstrepen de hoofddoelstellingen van het provinciaal grondstoffenbeleid voor
ophoging. De insprekers plaatsen de meeste kritische
kanttekeningen bij de winning en toepassing van zeezand,
het beleid voor functioneel ontgronden en de financiële
gevolgen hiervan en het ontbreken van een overgangsregeling. De inspraakprocedure heeft geresulteerd in een
verduidelijking en op onderdelen aanpassingen van het
oorspronkelijke beleid. De inspraak en adviesprocedure is
vastgelegd in de standpuntennota "Inspraak en advies
Bouwen op (Zee)zand'.
"

Naar aanleiding van de inspraakprocedure is in de op 28
april door Provinciale Staten vastgestelde nota 'Bouwen op
(Zee)zand' dieper en duidelijker ingegaan op de relatie
duurzaamheid, de inzet van zeezand en het functioneel
ontgronden. Ook is de integrale aanpak van het ontgrondingenbeleid inzichtelijker gemaakt en het actieprogramma
gebreid met een aantal onderzoeken. Bovendien is een
perkte
overgangsregeling ingevoerd.
é
De Standpuntennota en de beleidsnota "Bouwen op
(Zee)zand' zijn te bestellen bij het servicecentrum van de
provincie Noord-Brabant. (073-681 25 25).

Heffingsverordening Provinciale staten Drenthe
Provinciale staten van Drenthe hebben op 31 mei de
Heffingverordening ontgrondingen Drenthe 2000 vastgesteld. Met deze verordening, die een eerdere uit 1988
vervangt, is gebruik gemaakt van de verruimde heffingsbevoegdheden die de Ontgrondingenwet de provincies met
ingang van 1 januari 2000 toekent. Gedeputeerde staten
stelden een tarief (per m3) voor van 4 cent voor onderzoek, planning en coördinatie, van 5 cent voor bijzondere
compensatie en van 1 cent voor schadevergoeding.
Provinciale staten hebben bij amendement besloten het
tarief voor de bijzondere compensatie vast te stellen op 10
cent, waarmee de totale heffing uitkomt op 15 cent per
m3. De verordening voorziet in gespreide betaling voor
bedragen boven ± 250.000,-.

Knelpunten in de beton- en metselzandvoorziening
Op verzoek van de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat hebben de betrokken provincies informatie
verstrekt over de mate waarin de in 1997 in voorlopige zin
afgesproken taakstellingen voor de periode 1999 tot en
met 2008 zullen worden gerealiseerd. Een aantal provincies
zal naar verwachting (ruimschoots) voldoen aan de
afgesproken win baar te maken hoeveelheid beton- en
metselzand. In enkele andere provincies is de realisering
van de taakstelling nog onzeker. Per saldo over de gehele
taakstellingsperiode zouden de provincies nagenoeg geheel
kunnen voldoen aan de gemaakte voorlopige afspraken;
voor echter de korte termijn periode t/m 2005 loopt de
realisering bij enkele provincies achter. De mogelijkheden
om in te springen ten behoeve van de door de
Staatssecretaris geraamde dreigende tekorten voor de
korte termijn (tot 2005) zijn zeer beperkt. De dreigende
tekorten worden, aldus de provincies, hoofdzakelijk veroorzaakt door Verkeer & Waterstaat/Rijkswaterstaat, die een
aanzienlijke achterstand op zal lopen bij de realisering van
de eigen taakstelling.
De provincies dringen bij de Staatssecretaris aan op een
actievere opstelling met betrekking tot de winning van
groffe zanden in het IJsselmeer en de Noordzee. Daarnaast
moeten, zowel door het Rijk als het bedrijfsleven meer
inspanningen worden verricht ten behoeve van een
maximale inzet van alternatieven, zoals de toepassing van
fijner zand in beton en een (hoogwaardige) inzet van
secundaire grondstoffen. De invoering van een belasting
op oppervlaktedelfstoffen uit landlocaties kan bewerkstelligen dat alternatieven meer concurrerend op de
bouwgrondstoffenmarkt zijn af te zetten. Een en ander is
onderwerp van een bestuurlijk overleg tussen de
Staatssecretaris en het IPO op 21juni.
Nadere in formatie: Ingrid Roelse,
Provincie Noord-Brabant (073-680 85 01)
Deense ervaringen met fijner zand en zeezand in beton
De provincie Noord-Brabant heeft een Deense professor in
de betontechnologie gevraagd naar de Deense ervaringen
met het gebruik van fijner zand en zeezand in beton. Als
uitgangspunt daarbij is het Implementatieplan alternatieven
winning beton- en metselzand genomen. De mening van
professor Henrichsen daarover is dat de mogelijkheden van
fijner zand en zeezand op een realistische en consistente

manier zijn beschreven wat betreft de kwalitatieve
aspecten. Over de kwantitatieve aspecten kan hij zich geen
mening vormen.
Deense normen en richtlijnen staan het gebruik van fijner
zand toe. Het gebruik van fijner zand leidt niet tot een
verhoogde cementbehoefte maar wel tot een verhoogd
gebruik van superplastificeerders (met een constante w/c
ratio). Voor gebruik is een uitgebreidere testfase van het
beton nodig. De extra kosten die verbonden zijn aan het
gebruik van fijner zand bedragen ongeveer 2 â 3 %.
Het op het Deense land gewonnen zand bevat vaak hoge
gehalten aan reactieve bestanddelen die kunnen leiden tot
het optreden van ASR. Het gehalte van deze reactieve
bestanddelen in de zandfractie van beton dat bedoeld is
voor toepassing in een agressief milieu mag niet hoger zijn
dan 1 %. Deens zeezand, vooral het zeezand fijner dan 2
mm, bevat veel minder reactieve bestanddelen. De Deense
betonindustrie is dus gedwongen grote hoeveelheden
zeezand toe te passen. Het chloride gehalte van zeezand is
geen groot probleem wanneer het op zee gewonnen zand
eerst enige tijd opgeslagen wordt en de gelegenheid krijgt
te ontwateren.
Nadere informatie: Ingrid Roe/se,
Provincie Noord-Brabant (073 -680 85 01)
Beton- en metselzand-Overige toepassingen
In het Implementatieplan alternatieven winning beton- en
metselzand (PIA, Fase 1, studierapport) is vastgesteld dat
van 5,7 Mton van het jaarlijkse huidige verbruik in
Nederland (ca. 20,5 miljoen ton) niet duidelijk is. Naar alle
waarschijnlijkheid wordt dit zand gebruikt in overige
toepassingen' zoals bijvoorbeeld filterzand, sportveldenzand, vloerenzand, drainagezand, stucadoorzand, of asfaltzand. Door het gebrek aan een duidelijk beeld kan van
deze 5,7 miljoen ton niet worden vastgesteld in hoeverre
deze beleidsconform, d.w.z. zo zuinig mogelijk, wordt
toegepast. Het is bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre deze
hoeveelheid in aanmerking zou kunnen komen voor
vervanging door secundaire of vernieuwbare grondstoffen.
Omdat het beleid er op is gericht z.s.m. en zoveel mogelijk
beton- en metselzand te vervangen door alternatieven
zoals secundaire grondstoffen moet de kennisleemte op
het gebied van de toepassing van beton- en metselzand op
korte termijn worden ingevuld.
Hiertoe is in opdracht van het Hoofdkantoor van de
Waterstaat de werkgroep "PIA-Overige toepassingen"
opgericht om het door DWW uitgevoerde onderzoek te
begeleiden. Het onderzoek omvat drie onderdelen. In
onderdeel één zal de huidige monitoring van de jaarlijkse
gegevensregistratie nog eens doorgelicht worden. In
onderdeel twee zal samen met de betreffende brancheorganisaties getracht worden de overige toepassingen' nader
te specificeren. In onderdeel drie zal worden nagegaan of
er in de geselecteerde overige toepassingen al secundaire
bouwstoffen worden ingezet en in welke mate er op basis
van de productspecificaties van deze toepassingen vervangingsmogelijkheden van beton- en metselzand zijn.
Nadere informatie: Hans Pietersen/Hester Ri/nsburger,
DWW (015-2518 385/316)

Interimbeleid voorkoming ASR bij nieuwbouw
Naar aanleiding van schadegevallen aan betonnen kunstwerken ten gevolge van de zogenaamde Alkali-SilicaReactie (Zie ook Nieuwsbrief december 1999) neemt de
Bouwdienst Rijkswaterstaat vanaf 8 maart 2000 extra
maatregelen om dergelijke schaden — in de toekomst — te
voorkomen. Deze extra maatregelen zijn omschreven in
het zogenaamde "Interimbeleid voorkoming ASR bij
nieuwbouw. Het interimbeleid zal worden heroverwogen
zodra de bestaande CUR aanbeveling 38 is aangepast. Op
dit moment wordt door CUR VC62 onderzoek voorbereid
dat moet gaan dienen ter (feitelijke) onderbouwing van de
te herziene CUR aanbeveling. Aanvankelijk is toegewerkt
naar een nieuwe CUR aanbeveling per 1 januari 2001,
echter vanwege een verlate start van het onderzoek is de
streefdatum thans 1 juli 2001.
Nadere informatie: Hans Pietersen, DWW (015-251 83
85); Wim de Brui/n BD-Tilburg (013-464 56 85)
DINO en grondonderzoek
Boorcampagnes vormen een kostbaar en tijdrovend onderdeel van grondonderzoek. Grondonderzoek kan daarom
het best begonnen worden met een analyse van reeds
beschikbare boorgegevens. Het omvangrijkste en best
toegankelijke boorstatenarchief in Nederland bestaat
binnen DINO, een digitaal archief met geo-gegevens
beheerd door NITG-TNO. Rijkswaterstaat is zowel dataleverancier als gebruiker van DINO, met name vanuit grote
projecten zoals Maaswerken of Ruimte voor Rijntakken.
Nadere informatie: Hans Pietersen, DWW (015-2518385)
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Flitsen
Dreigend tekort beton- en metselzand voor de
korte termijn
Het bedrijfsleven heeft de staatssecretaris van V&W in
januari j.I. deelgenoot gemaakt van hun bezorgdheid voor
een tijdige en voldoende voorziening van beton- en
metselzand voor de korte termijn (periode tot 2005). Uit de
door het bedrijfsleven verstrekte gegevens, die in grote lijn
worden bevestigd door een in LCCO kader uitgevoerde
inventarisatie1 , blijkt dat er inderdaad op korte termijn een
aanzienlijk tekort dreigt. De staatssecretaris heeft zich er
daarom op beraden welke stappen moeten worden ondernen om de dreigende tekorten te voorkomen.
uit betreft het volgende:
het vigerende beleid om de (relatief beperkte) voorraden
beton- en metselzand (en grind) op de Klaverbank op de
Noordzee vooralsnog niet aan te spreken zal in het kader
van de totstandkoming van het tweede Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen worden heroverwogen;
het Implementatieplan alternatieven winning beton- en
metselzand (PIA) biedt voor de korte termijn beperkte
mogelijkheden voor extra inzet van alternatieven.
De gezamenlijke inspanningen van bedrijfsleven, provincies en overheid in PIA-kader zullen daarom met kracht
voortgezet moeten worden. Het bedrijfsleven (NVTB)
heeft hiertoe medewerking toegezegd;
specifiek voor de problemen die zijn gerezen bij de procedure rond het zandwin project Maasbom meI is de staatssecretaris in gesprek met de verantwoordelijke
Gedeputeerde. Afgesproken is dat de provincie Gelderland
nog enkele alternatieven laat onderzoeken en dat daarover
terlijk 1 april a.s. uitsluitsel zal worden gegeven.
1 Dit betreft een inventarisatie van de productieprognose, die enerzijds is
gerelateerd aan de vigerende voorlopige taakstellingsafspraken en anderzijds aan de meest actuele behoefteprognose voor beton- en metselzand.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de oplossing in
ieder geval voldoende en tijdig zand moet opleveren en
voor het geval dit onderzoek niet tot een aanvaardbare
oplossing leidt, NIMBY dient te worden toegepast;
de staatssecretaris heeft alle vergunningsinstanties met
een, in 1997 afgesproken, voorlopige taakstelling voor
beton- en metselzand verzocht om haar op korte termijn
aan te geven in hoeverre de betreffende vergunningsinstantie zijn (voorlopige) taakstelling verwacht te realiseren en in hoeverre men daarenboven verwacht in te
kunnen springen voor het opvangen van de tekorten.
De staatssecretaris heeft voorgesteld dit verder onderwerp van gesprek te laten zijn op het te beleggen
bestuurlijk overleg tussen V&W en IPO in mei a.s. over
onder meer de eventuele aanpassing van de taakstellingen beton- en metselzand 1999-2008. Het is de
bedoeling dan ook de eerder gemaakte afspraak, om als
voor elkaar wordt ingesprongen compensatie te bieden,
te bespreken;
de staatssecretaris heeft de provincie Noord-Brabant
verzocht om, in het kader van de afspraak om voor
elkaar in te springen t.b.v. de landelijke beton- en metselzandvoorziening en de afspraak om in voorbereiding
zijnde vergunningen niet te stoppen of te vertragen,
positief te beschikken over de aanvraag van de ontgrondingsvergunning voor het project Uitbreiding
Beers-Oost Noord".
Nader in formatie: Bart de Jong, V&W/RWS (HW-AKO)
(070-351 93 66)

Klei uit baggerspecie onder asfalt
Klei uit baggerspecie kan worden gebruikt als ophoogmateriaal onder verkeerswegen. Dit blijkt uit een haalbaar-

heidsstudie van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde op
basis van onderzoek dat is uitgevoerd door het Advies- en
Kenniscentrum Waterbodems. Nog dit jaar wil de Dienst
Weg- en Waterbouwkunde (DWW) een kleinschalige proef
houden, waarbij klei uit baggerspecie wordt verwerkt in de
ondergrond van bijvoorbeeld een op- of afrit.
Bij het uitdiepen van vaarwegen en het saneren van waterbodems komt jaarlijks gemiddeld 20 tot 30 miljoen kubieke
meter baggerspecie vrij. Het is onvermijdelijk dat een deel
van de specie in depots moet worden gestort, maar door
hergebruik zal dit zoveel mogelijk worden beperkt.
De DWW heeft onderzocht of klei uit baggerspecie kan
worden gebruikt als ophoogmateriaal voor wegen.
Daarbij is naar de technische, milieuhygiënische en economische voor- en nadelen gekeken. De conclusie is dat er
voldoende klei beschikbaar is die voldoet aan de eisen en
dat toepassing economisch verantwoord is.
Nu de haalbaarheidsstudie positief is, moet nog wel het
een en ander gebeuren om daadwerkelijke toepassing
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van de
logistiek. Voordat de klei als ophoogmateriaal kan worden
toegepast, moet het eerst rij pen. Dat wil zeggen dat de
natte specie moet inklinken en steviger van samenstelling
moet worden. Daarvoor moet de klei een jaar worden
opgeslagen bij een laagdikte van ongeveer één meter.
Om logistieke afstemming mogelijk te maken, worden
momenteel vraag en aanbod nader geïnventariseerd.
Een knelpunt is de methode waarmee de sulfaatuitloging
moet worden vastgesteld. Die is ongeschikt voor een
ondoorlatende bouwstof als klei. Hiervoor moet dus een
oplossing worden bedacht. Er wordt momenteel ook
onderzocht of toepassing van klei uit baggerspecie
mogelijk is in dijken. Daarnaast wordt gewerkt aan een
technische ontwerp-richtlijn voor wegen.
De DWW wil nog dit jaar een proefproject uitvoeren,
bijvoorbeeld op een op- of afrit, en daarna werken aan de
voorbereiding van een groot proefproject in de wegenbouw. De DWW zoekt hiervoor nog aanbieders van
gerijpte klei uit baggerspecie!
Het rapport Op de hoogte van klei uit baggerspecie:
een verkenning van de toepassing in wegophogingen",
W- DWW-99-078), Publicatiereeks Grondstoffen,
nr. 1999/13 is bij RWS/DWW op te vragen
(01 5-251 83 08)
Nadere in formatie: Martin Keve, Senta Modder,
RWS/DWW(AD) (015-251 82 02), Wim Polderman
RWS/DWW (AKWA)

Jurisprudentie
De rubriek jurisprudentie" is bedoeld om juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubriek
wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassingen van secundaire

grondstoffen om deze op te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch.
West Maas en Waal, buitengebied, verzoek om
voorlopige voorziening.
(Voorzitter ABRvS 20 januari 2000,
nr. F01.98.0309/1 /G61)
In Nieuwsbrief jaargang 5, nr. 1 is de uitspraak van de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
opgenomen van 11 februari 1999 waarbij de aanwijzing
van het bestemmingsplan Watergoed" door gedeputeerde staten, die van rechtswege was goedgekeurd,
overruled werd door een nieuw bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld door de gemeenteraad. Gedeputeerde
staten hadden daarbij niet tijdig op onderdelen de
goedkeuring onthouden. Het van rechtswege goedgekeurde bestemmingsplan Watergoed" - F3b-locatie werd door de Voorzitter geschorst.
Thans heeft de Voorzitter uitspraak gedaan in het verzo€.
om: a. het bestemmingsplan buitengebied voor dit onderdeel te schorsen en b. vervolgens de op 11 februari 1999
uitgesproken schorsing op te heffen.
De Voorzitter overweegt dat het beroep van gedeputeerde
staten tegen de goedkeuring van rechtswege van het
bestemmingsplan naar verwachting niet-ontvankelijk zal
worden verklaard. Naar zijn mening verzet het in de wet
vervatte systeem van fictieve onthouding van goedkeuring
zich tegen de mogelijkheid dat dit orgaan vervolgens
beroep kan instellen tegen een aan hen toe te rekenen
besluit van rechtswege. Een anders luidend oordeel zou
ertoe leiden dat de met dit wettelijk regime beoogde
sanctie op het laten verlopen van de wettelijke beslistermijn, alle kracht verliest. Daarom ziet de Voorzitter geen
aanleiding om het verzoek in te willigen.
De ontgrondingsbedrijven hebben eveneens beroep
ingesteld tegen de goedkeuring van de aan de ontgrondingslocatie F3B toegekende agrarische bestemming.
De Voorzitter overweegt dat in het stelsel van de Wet o
de Ruimtelijke Ordening beroep slechts kan worden
ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde
staten, voorzover dit beroep - in beginsel - een grondslag
heeft in een tegen het ontwerp-plan bij de gemeenteraad
ingebrachte zienswijze. Voor zover deze verzoekers menen
dat zij erop mochten vertrouwen dat gedeputeerde staten
goedkeuring zouden onthouden, zodat hen redelijkerwijs
niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben
ingebracht, overweegt de Voorzitter dat niet het in g.s.
gestelde vertrouwen, maar het niet in staat zijn geweest
zienswijzen in te brengen, als verschoningsgrond kan
fungeren voor het verzuim geen zienswijzen te hebben
ingebracht. Aangezien daarvan in deze procedure niet is
gebleken verwacht de Voorzitter dat deze verzoekers in de
bodemzaak niet-ontvankelijk zullen worden verklaard voor
wat betreft deze beroepsgronden. Hij ziet vervolgens geen
aanleiding om hun verzoek in te willigen.
PKB SODI
(ABRvS 15 november 1999, nr. E01.96.0372)
Tegen de goedkeuring van de PKB door de Tweede Kamer
op 10 april 1996 en van rechtswege door de Eerste Kamer
vier weken na ontvangst van het door de Tweede Kamer

Dedgekeurde plan aangezien binnen die termijn niet
uitdrukkelijk tot behandeling is besloten wordt een aantal
beroepen ingesteld.
In de PKB zijn 'beslissingen van wezenlijk belang"
neergelegd. Beroep tegen één of meer onderdelen van een
PKB is beperkt tot die onderdelen die zijn aan te merken
als een besluit in de zin van artikel 24, lid 10 WRO jo.
Artikel 1:3 Awb.
Daarbij dienen 3 aspecten van een "concrete beleidsbeslissing" een voldoende mate van concreetheid te bezitten:
a. er dient concreet tot uitdrukking te zijn gebracht dat met
het betreffende plandeel een afgewogen beslissing is
genomen, b. de plaats of het gebied waarvoor deze beslissing geldt dient voldoende te zijn bepaald en
c. het beoogde project of de ruimtelijke ingreep dient
voldoende concreet te zijn bepaald.
De Afdeling ziet zich in de eerste plaats voor de vraag
gesteld of aan de hand van genoemde criteria de op de
aarten aangebrachte zoneringen besluiten zijn.
e Afdeling overweegt dat in het structuurschema is
aangegeven dat het de bevoegdheden van de verschillende
overheden onverlet laat. Het vormt het richtinggevende
kader voor de planning van ontgrondingen van de
vergunninginstanties. De Afdeling is mede op basis hiervan
van oordeel dat verweerder met de zonering op kaarten
niet heeft beoogd om een afgewogen beslissing te nemen.
De uiteindelijke beslissing over de locaties wordt door
andere overheden genomen. Aangezien dit onderdeel
derhalve geen besluit is als bedoeld in art. 1:3 Awb, is de
Afdeling onbevoegd te oordelen over het beroep.
Voorts is beroep ingesteld tegen de opgenomen behoefteramingen van de benodigde oppervlaktedelfstoffen.
De Afdeling overweegt hieromtrent dat tabel 4.1 de
weergave bevat van op basis van prognoses van de RPD
gemaakte ramingen van onder meer deze behoeften. De
tabel is beschrijvend van aard en kan dan ook niet worden
'angemerkt als een besluit in de hiervoor bedoelde zin.
n aanzien van bezwaren van een gemeente tegen de in
de PKB opgenomen taakstellingen voor grind en beton- en
metselzand merkt de Afdeling op dat deze taakstellingen
een weerslag zijn van bestuurlijke afspraken die volgens
hoofdstuk 7 indicatief zijn. Hieruit vloeit voort dat
verweerder niet heeft beoogd een afgewogen beslissing te
nemen over deze taakstellingen. De Afdeling is wederom
niet bevoegd over dit beroep te oordelen.
NB. Opgemerkt wordt nog dat de provincie Zuid-Holland
daags voordat de openbare behandeling van de beroepen
bekend werd haar beroep tegen de Zuid-Hollandse
taakstelling had ingetrokken
Nadere in formatie: Hisse de Vries,
Provincie Noord-Brabant, (073-681 22 76)

RWS/DWW (W- DWW-99-064)
- Rijkswaterstaat als grondstoffenmakelaar? Een studie
naar de behoefte en de haalbaarheid. RWS/DWW
(W- DWW-99-079)
- Planning van ontgrondingen, proefschrift dr.ir. P.lke,
Universiteit Groningen, Geopers /2000
- Marktanalyse van de Zand- en Grind sector in Nederland.
Dit rapport, in opdracht van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) opgesteld door Decisio
(1999), heeft een rol gespeeld bij de uitspraken van de
NMa over een aantal verzoeken tot ontheffing van
samenwerkingsovereenkomsten van zandwinbedrijven
(zie Nieuwsbrief september 1999)
- Mededeling: Voor informatie over de voorbereiding en
stand van zaken van het tweede structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen wordt verwezen naar de
lnfobulletins Bouwgrondstoffen. Te verkrijgen via
Pieter Kroes, Hoofdkantoor van de Waterstaat
(070-351 93 58)

Flitsen
Eerste PIA rapport klaar
In eind 1997 spraken V&W en het IPO af dat een breed
gedragen Implementatieplan Alternatieven winning betonen metselzand (PIA) opgesteld zou worden. Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de betonindustrie, zandwinners, producenten secundaire bouwgrondstoffen, provincies, EZ en V&W kreeg tot taak dit plan op te
stellen. In januari 2000 kwam de rapportage van fase 1
(verkenning en inventarisatie) als studierapport gereed.
Als alternatieven voor beton- en metselzand winning
binnen de kustlijn zijn beschouwd: z.g. secundair (recycling)
zand en zand uit het Nederlands deel van de Noordzee.
Als alternatieven voor de (huidige) wijze waarop, veelal uit
primaire ontgrondingen, beton- en metselzand wordt
gewonnen c.q. toegepast zijn beschouwd: winning uit
secundaire ontgrondingen en toepassing van fijner zand in
beton. Ook het creëren van draagvlak voor de noodzakelijke nieuwe primaire winningen uit landlocaties is verkend.
Het rapport geeft aan dat de bandbreedte van de kwantitatieve inzet van de alternatieven secundair zand en fijner
zand groot zijn. Het is niet eenduidig of deze alternatieven
haalbaar zijn. E.e.a. zal mede afhankelijk zijn van de in te
zetten instrumenten. Over de mogelijkheden voor zeezand
en over hoe om te gaan met de onzekerheden die spelen
rond de voorziening van beton- en metselzand was er geen
overeenstemming.
Het fase 1 rapport adviseert om op korte termijn verschillende onderzoeken uit te voeren. Momenteel wordt
daarvoor een plan van aanpak voorbereid.
Het fase 1 rapport is verkrijgbaar via lngrid Roelse,
provincie Noord-Brabant, e-mail: lRoelse@brabant.nl.

Recente Publicaties
- Stimuleren van het gebruik van AVI-bodemas in grootschalige toepassingen. RWS/DWW (W- DWW-99-038)
- lnitiële marktverkenning en verwerkingsmogelijkheden
van materialen die vrijkomen bij Ruimte voor Rijntakken.

V&W bezwaar tegen nota Bouwen op zeezand"
Eind 1999 verscheen de Noord-Brabantse ontwerp-nota
"Bouwen op zeezand". Deze nota is op veel punten
(stimuleren toepassen zeezand en secundaire grondstoffen
om winning uit landlocaties terug te dringen), in lijn met
het vigerende eerste Structuurschema

Oppervlaktedelfstoffen (SOD 1). Op één belangrijk punt
zou er echter strijdigheid kunnen ontstaan met het SOD 1
beleid. Het SOD 1 beleid gaat er van uit dat, gegeven het
beleid gericht op het stimuleren van zeezand en secundaire
grondstoffen, iedere provincie in de eigen ophoogzand
behoefte voorziet.
Noord-Brabant wil voor ophoogzand alleen nog maar z.g.
functionele ontgrondingen (ontgrondingen waarvan de
omvang puur wordt bepaald door de om andere redenen
dan oppervlaktedelfstof winning benodigde diepte en
oppervlakte) toestaan. Dit kan betekenen dat, teneinde toch
tijdig voldoende ophoogmateriaal ter beschikking te hebben,
dit zal leiden tot (extra) import uit omringende provincies
en/of België. Daarom heeft V&W nadrukkelijk gevraagd in
de definitieve nota op te nemen dat het voork6men van
(extra) import uit omringende provincies of uit het buitenland een hard uitgangspunt is voor de provincie.
Periodieke evaluatie gebruik secundaire grondstoffen
bij eigen werken van rijk en provincies
In het bestuurlijk overleg over deel 1 van het eerste
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen in 1994 is tussen
Rijk en provincies afgesproken om een jaarlijks toenemend
percentage secundaire grondstoffen in eigen Rijks- en
provinciale werken toe te passen. Daarbij werd tevens
afgesproken jaarlijks gegevens te verzamelen ter evaluatie
daarvan. De doelstelling is het stimuleren van het gebruik
van secundaire grondstoffen.
In middels is achtmaal een evaluatie uitgevoerd. De meeste
provincies en rijksdiensten hebben ook over 1998 informatie geleverd. De realisatie van de afspraak om een
jaarlijks toenemend percentage secundaire grondstoffen bij
de eigen werken toe te passen blijkt sterk afhankelijk van de
beschikbaarheid van secundaire grondstoffen en de aard en
omvang van het werkenpakket dat moet worden uitgevoerd. Recent is aan door de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat aan Gedeputeerde Staten van de provincies en
enkele Rijksdiensten het verzoek gedaan om v6ér 1 maart
2000 de gegevens over het jaar 1999 te verstrekken.
Een samenvatting van de landelijke gegevens van de
laatste evaluatie (1998) kan worden opgevraagd bij
R.L. van der Klooster (070-351 83 85).
Onderzoek naar beton- en metselzandvoorkomens
in Drenthe
Om meer inzicht te krijgen in de potentiële winmogelijkheden van beton- en metselzand in Drenthe heeft het
bestuur van die provincie aan het Nederlands Instituut voor
Toegepaste Geowetenschappen TNO te Zwolle een onderzoeksopdracht verstrekt. Het onderzoek bestaat uit het
inventariseren en documenteren van de aanwezigheid van
grondstoffen voor beton- en metselzand in de Drentse
bodem tot 50 m diepte met een afdekkend pakket van
maximaal 20 m dik, in combinatie met het inventariseren
en docu menteren van eventuele ophoogzandvoorkomens
in deze afdekkende laag. De onderzoekswerkzaamheden
moeten leiden tot een bruikbare basis voor de beleidsvorming op het terrein van de grondstoffenvoorziening.
Nader informatie. Jan Janssen, Provincie Drenthe,
Landelijk Gebied, (0592-36 54 26)

Ontgrondingennota Drenthe en nieuwe
Ontgrondingenverordening
In september 1999 hebben gedeputeerde staten van
Drenthe na een inspraakronde het ontwerp van de
Ontgrondingennota Drenthe, inclusief een voorstel voor
een nieuwe Ontgrondingenverordening, aan provinciale
staten ter vaststelling aangeboden. De behandeling is
echter enige tijd opgeschort. De statencommissie Milieu,
Water en Groen heeft besloten deze ontwerpen (eventueel
in aangepaste vorm) te behandelen in samenhang met de
resultaten van het nu lopende onderzoek naar beton- en
metselzandvoorkomens in Drenthe. Naar verwachting
komen de ontwerpen in de commissievergadering van
5 juni 2000 opnieuw aan de orde.
Nader informatie: Jan Janssen, Provincie Drenthe,
Landelijk Gebied, (0592-3 6 54 26)

Plaatmateriaal van schelpen
In het Groningse Zoutkamp gaat begin 2000 een fabriek
open die van schelpen plaatmateriaal voor de bouw maakt.
Het materiaal is een goed alternatief voor bijv. bewerkt
natuursteen en zal toegepast kunnen worden als gevelbekleding, bekleding van zwembadwanden, aanrecht en
tafelbladen en straat- en parkmeubilair.
Bron: Cobouw, 5 november 1999
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Bouwen op zeezand
De provincie Noord-Brabant wil de winning van zand uit
de Brabantse bodem terugdringen door het gebruik van
(ontzilt) zeezand te stimuleren en secundaire grondstoffen
hoogwaardiger in te zetten. Dit zijn de kernthema's uit de
nieuwe beleidsnota "Bouwen op zeezand" die de provincie op 2 november j.l. voor de inspraak heeft vastgesteld.
In Noord-Brabant wordt jaarlijks circa 4,5 miljoen m3
zand gebruikt in de wegen bouw, voor het ophogen van
industrieterreinen of het inrichten van woningbouwlocaCirca 80% hiervan wordt door middel van ontgronocr1 gewonnen uit de Brabantse bodem. De provincie wil
in de toekomst het accent bij ontgronden verleggen. Het
winnen van zand (op land) moet geen doel op zich meer
zijn, maar een essentieel onderdeel van een verbetering
van de omgevingskwaliteit gemotiveerd vanuit het ontwikkelen of inrichten van functies. Daarbij kan worden
gedacht aan natuurontwikkelings-projecten, recreatieplassen of waterstaatkundige werken (rivierbedverruiming).
Hierbij staat de functionaliteit voorop en komt zand als
nevenproduct in beperkte hoeveelheden beschikbaar voor
de grondstoffenvoorziening.
De provincie ziet naast secundaire grondstoffen en functionele ontgrondingen, de Noordzee (en rivieren) als
belangrijkste bron voor grondstoffen voor ophoging. Er
wordt gestreefd naar een continue en structurele afzet van
zeezand in Noord-Brabant. Het doel hiervan is enerzijds de
voorziening van grondstoffen voor de bouw te waarborAnderzijds om naar de toekomst gekeken de kansen
voor de winning van beton- en metselzand op zee te vergroten. Hierbij zullen namelijk grote hoeveelheden zand
voor de ophogingsdoeleinden beschikbaar komen.
De provincie constateert dat het in 1994 in gang gezette

beleid voor secundaire grondstoffen zijn vruchten inmiddels heeft afgeworpen. Het ben uttingspercentage van
secundaire grondstoffen als zandvervanger voor ophogingsdoeleinden zal naar verwachting op korte termijn
maximaal zijn. De komende planperiode zal het accent dan
ook worden gelegd op het stimuleren en bewaken van de
hoogwaardigheid van de inzet van secundaire grondstoffen. De verwachting is dat de nota "Bouwen op zeezand
in maart 2000 zal zijn geëffectueerd.
Nadere in formatie: Pierre Rooymans, Provincie NoordBrabant (073-6812 021)

Dreigende overschrijding van de Brabantse taakstelling
beton- en metselzand wordt afgewend
In de huidige taakstellingsperiode (1999-2008) is de landelijke behoefte aan beton- en metselzand geraamd op
220 miljoen ton. Omdat een deel hiervan door alternatieven voor primaire winning van beton- en metselzand ingevuld kan worden en vanwege een beleidsmatig gewenste
vergroting van de druk op de inzet van deze alternatieven
is gekozen voor een voorlopige taakstelling van 170 miljoen ton. Het aandeel van Brabant bedraagt 21 miljoen
ton. Dat is een aanzienlijke verlaging ten opzichte van de
taakstelling die Brabant in de periode 1989 tot en met
1998 opgelegd kreeg, namelijk 37,5 miljoen ton. Het
Brabantse ontgrondingenplan van begin 1997 ging dan
ook nog uit van een veel hogere taakstelling dan 21 miljoen ton. Op grond van dit plan zijn naast de drie toen al
operationele beton- en metselzandwinningen twee nieuwe
winplaatsen aangewezen. De totale aanbaggerbare
(potentiële) voorraad beton- en metselzand in de lopende
en nieuwe projecten (per 1-1-99) bedraagt 26,5 miljoen
ton. Hiermee dreigt een overschrijding van de taakstelling

van 5,5 miljoen ton. 22 November is in een vergadering
van de Statencommissie Milieu, Natuur en Landbouw deze
dreigende overschrijding van de Brabantse taakstelling aan
de orde gekomen. Alle fracties waren unaniem van oordeel dat een overschrijding van de taakstelling ongewenst
is. Vastgehouden dient te worden aan de taakstelling van
21 miljoen ton. Verschillende opties om de te winnen hoeveelheid beton- en metselzand terug te brengen tot het
gewenste niveau zijn besproken:
uitvoering geven aan de wintempobepalingen
project Uitbreiding Beers-oost voorlopig niet gunnen
uitruil met andere provincies
GS hebben nog geen beslissing genomen welke van deze
drie opties de meest wenselijke is. Zij onderzoeken de juridische, ruimtelijke en economische mogelijkheden. Tevens
moet meer duidelijkheid gegeven worden over de consequenties voor gemeentebesturen, zandwinners en omwonenden. Voor wat betreft het beleid met betrekking tot
nieuwe winlocaties voor beton- en metselzandwinning
voor de periode na 2008 is ingestemd met het voorstel om
het beleid van concentratie van winning in een beperkt
aantal grootschalige locaties te verlaten. Een integrale aanpak met afstemming met andere relevante beleidsvelden is
vereist. De gedachten gaan uit naar kleinschalige met
name op natuurontwikkeling gerichte projecten. Daarnaast
wordt de voorkeur gegeven aan ontwikkeling of uitbreiding van regionale winningen. De provincie zal in ieder
geval deze taakstellingsperiode geen nieuwe winlocaties
in Brabant aanwijzen.
Nadere informatie: Ingrid Roelse, Provincie NoordBrabant (073-6812 021)

Inventarisatie voor de Nota Ophoogzand
Doel van de inventarisatie is het beschrijven van de huidige en toekomstige situatie rond de ophoogzandvoorziening en het signaleren van huidige en toekomstige knelpunten. Hiertoe is per provincie een inventarisatie uitgevoerd van alle projecten met een vraag of aanbod van
meer dan 500.000 m3 ophoogzand voor de komende
periode (tot 2010). Hierbij is de periode tot 2010 opgesplitst in drie perioden: 1999-2002, 2003-2006 en 20072010.
In de eerste periode is de behoefte aan ophoogzand 51
mln m3 per jaar. Op de middellange termijn daalt de geïnventariseerde vraag; dit wordt deels veroorzaakt doordat
nog niet alle projecten die op die termijn spelen bekend
zijn. Naast het zand dat vrijkomt uit primaire zandwinningen in landlocaties en secundaire ontgrondingen is er een
aanzienlijke hoeveelheid ophoogzand nodig uit het
lisselmeergebied (10 mln m3 per jaar) en de Noordzee (17
mln m3 per jaar).
In het rapport is ook het huidige rijks- en provinciale beleid
beschreven. Uit de inventarisatie zijn geen echte knelpunten naar voren gekomen; wel zijn er enkele potentiële
knelpunten en aandachtspunten beschreven.

Het rapport is op te vragen bij de DWW: lnventarisati
voor de Nota Ophoogzand II, W-DWW-99034,
Publicatiereeks grondstoffen 1999/07.
Nadere informatie: Joris Broers, RWS/DWW, (015-2518
203)

Jurisprudentie
De rubriek "jurisprudentie' is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassingen van secundaire
grondstoffen om deze op te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Winplaats, streekplan, hydrologie, compensatieplicht
(ABRvS 5 juli 1999, nr. E01 .98.0240)
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben vergunning verleend voor uitbreiding zandwinning ten behoeve
van de kalkzandsteenfabricage. De locatie is gelegen in de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en grenst aan de
Peelrandbreuk Voor de uitbreiding van de winplaats is
zowel het streekplan als het bestemmingsplan aangepast.
Beroepen hiertegen zijn bij besluit van de RvSt. van 6
augustus 1998 (E01.97.0085) ongegrond verklaard. Op
grond van art. 21a, tweede lid OG kan thans geen beroep
worden ingesteld met bedenkingen tegen de vastgestelde
winplaats. Het ontgrondingsterrein ligt op een afstand van
circa 1000 m van de rand van het staats- en beschermd
natuurmonument de Deurnese Peel. Dit gebied wordt
gekenmerkt door een onvervangbaar en niet-compenseerbaar ecosysteem dat buitengewoon gevoelig is voor zel&
geringe wijziging in de lokale hydrologische situatie. E€
verdere verlaging van de waterstand in de omgeving zal
kunnen leiden tot het verdwijnen van de voor hoogveenlevensgemeenschappen essentiële milieuvoorwaarden.
Appellant vreest voor onherstelbare schade aan de waterhuishouding. Vergunninghouder heeft twee hydrologische
onderzoeken laten uitvoeren en verweerders hebben nog
een second opinion gevraagd. Appellanten hebben ook
een deskundigenonderzoek laten uitvoeren. In de vergunning zijn corn penserende maatregelen voorgeschreven,
waaronder het graven van een infiltratiesloot.
De Afdeling is van oordeel dat, hoewel uit de beschikbare
gegevens geen absolute zekerheid is te verkrijgen over de
effecten van de verhoging van het peil in de ontgrondingsplas en de aanleg van de infiltratiesloot, verweerders
in redelijkheid hebben kunnen oordelen dat mede door
deze maatregelen de gevolgen voor het gebied rondom de
plas zo klein mogelijk zullen zijn. Hierdoor wordt tevens de
kans op schade aan het natuurmonument de Deurnese
Peel zoveel mogelijk beperkt. Volgt ongegrond verklari,
van de beroepen.

Dntzilt zeezand, bollengrond, uitloging,
Bouwstoffenbesluit, WVO
Verzoekster is eigenaar van percelen in het beheersge bied
van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen
(HR). Verzoekster is naast zandleverancier, eigenaar van
grond in een gebied dat voor bollenteelt is bestemd.
Verzoekster heeft zonder WVO-vergunning ontzilt zeezand met een chioridengehalte van circa 200 mg/kg d.s.
op percelen aangebracht. Het HR is bevreesd dat verzoekster hiermee doorgaat. Het HR heeft verzoekster aangeschreven en onder meer een last onder dwangsom opgelegd van f 10.000,-- voor elke keer dat zij, zonder te
beschikken over een WVO-vergunning, zand met een
chloridengehalte van meer dan 35 mg/kg ds. opbrengt op
de percelen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap.
Verzoekster stelt dat zij schone grond als bedoeld in het
Bouwstoffenbesluit (BSB) opbrengt. Uit het BSB volgt dat
de krachtens artikel 1, derde lid, WVO gestelde verboden
net gelden voor het gebruik van dergelijke grond. Op
grond van deze bepaling is het in beginsel verboden zonder vergunning zand op percelen te brengen indien daardoor schadelijke of verontreinigde stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Hiervan is volgens verweerders
sprake indien door afspoeling en uitspoeling van het door
verzoekster gebruikte (zee)zand verzilt water in het oppervlaktewater terechtkomt. De Voorzitter ziet geen grond dit
standpunt onjuist te achten. Ingevolge art. 18, eerste lid,
Bouwstoffenbesluit gelden de bij of krachtens artikel 1,
eerste, derde of vierde lid van de WVO gestelde verboden
niet voor het in oppervlaktewater gebruiken van schone
grond. Het op percelen brengen van grond, waarop de
aan de orde zijnde last onder dwangsom betrekking heeft,
kan niet worden beschouwd als gebruik in oppervlaktewater. Verweerders zijn er dan ook naar het oordeel van
de Voorzitter terecht vanuit gegaan dat verzoekster, indien
zij schone grond gebruikt, de WVO overtreedt, wanneer
7ij zonder vergunning grond op percelen brengt, indien dit
ot gevolg heeft dat via afspoeling of uitspoeling verzilt
water in het oppervlaktewater terecht komt.
Nadere in formatie: Hisse de Vries, Provincie NoordBrabant, (073-6812 276)

Recente Publicaties
- Richtlijn AVI-bodemas in grootschalige constructieve
ophogingen. Handleiding bij ontwerp, uitvoering, beheer
en onderhoud, RWS/DWW (W-DWW-99-025)
- Vrijstellingsregeling grondverzet, Staatscourant 180, 20
september 1999. Achtergrondinfo: zie Nieuwsbrief juni
1999

Flitsen
- Belasting op oppervlaktedelfstoffen
In bijlage 13 ("Verschuiving en vergroening 2000-2001 ")

van de Miljoenennota d.d. september 1999 is vermeld dat
de belasting op oppervlaktedelfstoffen in het Belastingplan
2001 wordt opgenomen. Het gaat hierbij om een belasting
op in Nederland met vergunning op grond van de
Ontgrondingenwet gewonnen oppervlaktedelfstoffen en
op geïmporteerde oppervlaktedelfstoffen. Voorzien is een
opbrengst van f220 mln in 2001. Het is de bedoeling dit
volledig terug te sluizen naar huishoudens en bedrijven via
verlaging van andere belastingen.
Het is de bedoeling oppervlaktedelfstoffen gewonnen in
het Nederlands deel van de Noordzee en oppervlaktedelfstoffen vrijkomend bij projecten met als specifiek doel
natuurbouw Vrij te stellen dan wel onder een verlaagd
tarief te brengen.
Er wordt nog nader onderzoek uitgevoerd naar de milieu
en economische effecten (om. ook een bedrijfseffecten
rapportage) van de belasting, uitgaande van verschillende
belastingtarieven. Nl. een tarief conform de voornoemde
opbrengst in 2001, alsmede f3,-, f4,- en f5,- per ton. Een
breed samengestelde commissie begeleid dit onderzoek.
ASR in beton
Uit informatie van de Bouwdienst van de Rijkswaterstaat is
gebleken dat betonaantasting als gevolg van Alkali Silica
Reactie (ASR) ook in ons land voorkomt. In reactie op een
brief van het Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen hierover heeft de staatssecretaris van V&W, mevrouw De
Vries, geantwoord dat de RWS op korte termijn zal
nagaan voor welke betontoepassingen in RWS werken de
veiligheidseisen dermate hoog zijn dat, om het risico op
ASR aantasting te voorkomen zware onderzoekseisen
gesteld moeten worden aan de voor dat beton toe te passen toeslagmaterialen. In de praktijk zullen die onderzoekseisen betekenen dat secundaire grondstoffen en zeegrind en zeezand voor dat beton niet toegepast kan worden. Tevens zal de RWS aangeven voor welke RWS betonwerken die onderzoekseisen niet nodig geacht worden.
Het daaruit volgende zogenaamde interimbeleid zal eerst
worden voorgelegd in CUR kader en aan het Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen voordat het wordt ingevoerd. Tevens zal de RWS bevorderen dat zo spoedig
mogelijk in CUR kader onderzoek wordt verricht op grond
waarvan, uiterlijk per 1/1/2001, een definitief RWS beleid
kan worden vastgesteld.
Gecoördineerde behandeling van vergunningaanvragen
bij Provincie Gelderland
0p 1januari1997 is de nieuwe Ontgrondingenwet in
werking getreden. Hierin is de mogelijkheid voor het coördineren van de diverse vergunningen en ontheffingen die
nodig zijn voor het effectueren van een ontgronding geregeld. Inmiddels heeft de Provincie Gelderland bij een aantal projecten samen met de betrokken bevoegde instanties
de vergunningaanvragen gecoördineerd behandeld. Op
basis van deze ervaringen is een draaiboek opgesteld. In
dit draaiboek zijn de verschillende stappen in de procedure, met de wijze waarop de uitvoering van de coördinatie
vorm wordt gegeven, op een rij gezet. Het draaiboek

wordt gehanteerd bij de projecten waar de provincie vanuit de 0-wet coördinerend optreed.
Nader informatie: Jeroen Bouw, Provincie Gelderland,
(026-3599 590)

Provincie Limburg deelt zorg over discontinuïteit grindwinning niet
De provincie Limburg is niet bezorgd over stagnatie van de
grindwinning in Limburg. De grindwinning in Limburg
wordt afgebouwd. De Rijksoverheid en de provincie
Limburg hebben afgesproken dat naast een restant in de
Structuurvisiegebied en het gebied Stevol, nog zeker 35
miljoen ton grind gewonnen kan worden in Limburg. De
provincie gaat er zonder meer vanuit dat 35 miljoen ton
grind gewonnen kan worden in de Maasprojecten, met
name in het Grensmaasproject.
Uitgangspunt voor de provincie is dat de afgesproken
hoogwaterbescherming bij de Maas voor 2006 gerealiseerd wordt door de uitvoering van de Maasprojecten. Dit
houdt in dat ruim voor die tijd daadwerkelijk met de uitvoering van deze Maasprojecten begonnen is. In dat geval
zal geen sprake zijn van discontinuïteit van grindwinning.
De ontgronding Stevol duurt 10 jaar. De ontgronding is in
1995 begonnen.
Een project als het Grensmaasproject kent een groot aantal
risico's. Grindproducenten zijn als een van de private partijen betrokken bij de onderhandelingen over de uitvoering
van het Grensmaasproject. Zij hebben derhalve het heft
ook gedeeltelijk in eigen hand.
De provincie Limburg voelt er niets voor om voor een
mogelijke overbrugging van Stevol naar het
Grensmaasproject een nieuw gebied aan te wijzen.
Afbouw van de grindwinning betekent dat na Stevol nog
zeker 35 miljoen ton uit de Maasprojecten gewonnen
wordt. Afbouw houdt niet in dat er nog een extra overbruggingsgebied aangewezen wordt.

Ontziltingsinstallatie
De NoordHollandse Vereniging van Producenten van
Bodemspecie heeft op dinsdag 14 september 1999 de
zandontziltingsinstallatie te Den Helder in gebruik genomen. De officiële ingebruikstelling is verricht door de heer
ir. J. van der Vlist, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.
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Colofon
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis en stand van zaken
op het gebied van primaire en secundaire bouw-grondstoffen
te verspreiden.

Nadere informatie: Ger Hermans, Provincie Limburg
(043-3897 638)

Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde
van de Rijkswaterstaat, samen met het Hoofdkantoor van de
Waterstaat en met medewerking van de provincies.

Update Bouwstoffenbesluit Ondersteunend
Kennisgebaseerd Systeem (BOKS)
Naar aanleiding van vragen uit de praktijk is er van BOKS,
dat te downloaden is (www.minvenw.nl/rws/dww), een
aangepaste versie (BOKS 2.02) uitgebracht. Deze versie is
nog niet aangepast aan de vrijstellingsregelingen. Deze
zullen in de komende updates worden verwerkt.
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Branche Organisatie Grondbanken opgericht (BOG)
Op 8 september jI. is de BOG opgericht. De BOG bestaat
uit een aantal Grondbanken die besloten hebben de handen ineen te slaan om gezamenlijk de kwaliteit van hergebruiksgrond te waarborgen.
Nadere informatie: dhr. A.J. Orbons (010 4896 072)
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Vervangi ngspotentieel vernieuwbare grondstoffen, confrontatie met de praktijk
In mei is een workshop georganiseerd waar geprobeerd is
iinschatting te maken van het potentieel van vernieuwbare grondstoffen om oppervlaktedeifstoffen te vervangen. Als basis voor de workshop is het rapport W-DWW98-064 gebruikt. Hierin was ook al naar het vervangingspotentieel gekeken maar waren aspecten als marktacceptatie, economische haalbaarheid en effecten op andere
markten niet meegenomen.
Uit het onderzoek is gebleken dat de technische mogelijkheden om oppervlaktedelfstoffen te vervangen groot zijn
(in een beperkt aantal geselecteerde toepassingen). Door
de workshop is naar voren gekomen dat de marktacceptatie het grootschalige toepassen van vernieuwbare grondstoffen en producten uit vernieuwbare grondstoffen
belemmerd. Als belangrijke oorzaken van de geringe
acceptatie kunnen genoemd worden de onbekendheid, de
bouwtraditie in Nederland en de prijs. Met die prijs hangt
ook de economische haalbaarheid samen. De prijs van
ten uit vernieuwbare grondstoffen liggen vaak
*
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vanwege de omvang van de productie nog
geen schaalvoordelen te behalen zijn. Ook kunnen
bestaande regelgeving en subsidies negatief werken
voor het grootschalige toepassen van vernieuwbare grondstoffen.

Het vervangingspotentieel op basis van het onderzoek en
de workshop komt voor zand, grind en kalksteen in 2005
neer op resp. 3%, 7% en 9%. Voor 2050 is het vervangingspotentieel resp. 6%,13% en 20%.
De resultaten van de workshop zijn weergegeven in
rapport W-DWW-99-035. (Te bestellen bij DWW tel.
015 2518 308).
Nadere informatie: Monique Weima, RWS/DWW
(015-2518 262)

Ontziltingseis zeezand voor ophoging
In het bouwstoffenbesluit (BSB) geldt voor de categorie
schone grond een samenstellingswaarde voor chloride van
200 mg/kgds. Door met name de waterschappen is aangedrongen op het aanwijzen van gebieden met een verdergaand beschermingsniveau dan in het bouwstoffenbesluit is aangegeven. Overleg hierover tussen de meest
betrokken provincies, V&W/RWS, VROM en de waterschappen leidde tot de afspraak dat provincies en waterschappen daartoe voorstellen zullen doen.
Teneinde zicht te krijgen op de huidige toepassing van
ontzilt zeezand heeft de provincie Zuid-Holland aan
IWACO BV opdracht verstrekt tot het uitvoeren van
onderzoek. Bij de waterkwaliteitsbeheerders bleken geen
bruikbare data aanwezig. Die zijn niet zozeer gericht op
het chloridegehalte in de vaste fase van het ophoogzand,
maar op het resulterend chloridegehalte van de watergangen. Door 1 leverancier werd een groot aantal data met
betrekking tot het na ontzilting resulterend chloridegehalte
in kgds overgelegd. In geen van de gevallen is een waarde
in kgds gemeten boven de 200 mg/kgds. Tevens is recent
door Rijnland tijdens een handhavingsactie waarbij mon-

sters van loswallen zijn geanalyseerd, geen zand aangetroffen met een chloridegehalte boven de 200 mg/kgds
Samengevat kan worden gesteld dat het thans aangevoerde ontzilte zeezand voldoet aan de samenstellingswaarde
voor chloride van 200 mg/kgds. Aan de hand van de
thans bekende gegevens zullen de provincies Noord- en
Zuid-Holland samen met de inliggende waterkwaliteitsbeheerders voorstellen ontwikkelen voor gebieden met
een verdergaand beschermingsniveau dan het bouwstoffen besluit.
Nadere in formatie: Bert Deege, Provincie Zuid-Holland
(070-4416 611)

Toepassing wintempobepalingeri
Bij de periodieke vaststelling voor de taakstelling voor de
winning van beton- en metselzand tussen Verkeer en
Waterstaat en de provincies, is in 1997 een voorlopige
taakstelling overeengekomen van 170 Mton voor de
periode 1999 t/m 2008. Deze taakstelling is lager dan de
vermoedelijke behoefte aan deze grondstof. De reden
daartoe is dat hiermee een stimulering moet uitgaan van
het tevens toepassen van alternatieve materialen zoals
secundair zand en zeezand.
Daarnaast heeft er tussen de provincies een verschuiving
plaatsgevonden waardoor de provincies Gelderland,
Limburg en Noord-Brabant verhoudingsgewijs minder
behoeven te winnen dan de overige provincies.
Om dit beleid te kunnen effectueren zal het noodzakelijk
kunnen zijn dat de hoeveelheid te winnen beton- en metselzand per jaar gelimiteerd moet worden. Immers alternatieven zijn alleen toepasbaar als mengstof bij primair zand.
Voorkomen moet derhalve worden dat de taakstelling
vroegtijdig is gerealiseerd. Daartoe is onderzocht welke
mogelijkheden een wintempovoorschrift in vergunningen
kan bieden.
Er zijn drie situaties:
In lopende vergunningen zijn geen wintempo-voorschriften opgenomen. Het is mogelijk om een vergunning ambtshalve te wijzigen. Die mogelijkheid kan zich
voordoen bij wijziging van het beleid, wat hier het
geval is.
In lopende vergunningen is als voorschrift opgenomen
dat een wintempo kan worden opgelegd.
In nieuwe vergunningen wordt standaard een wintempovoorschrift opgenomen.
De vragen die zich bij een eventuele toepassing van deze
voorschriften voordoen zijn met name:
Moet bij een toepassing dit voorschrift in alle vergunningen worden toegepast of kan het ook bij één of
meer vergunningen?
Kan bij toepassing een schadeclaim worden ingediend
die in redelijkheid gehonoreerd moet worden?
De conclusie is dat die beperking ad 1 in ieder geval niet
geldt voor nog te verlenen vergunningen. Voor lopende
vergunningen kan het de voorkeur genieten om een wintempo op te leggen voor alle lopende ontgrondingen,

maar noodzakelijk is dit niet. Het hangt mede van omst
digheden af van andere belangen, zoals een waterplas
nabij een in aanbouw zijnde woonwijk.
Hoewel altijd een schadeclaim kan worden ingediend, kan
betwijfeld worden of een dergelijke claim gehonoreerd zal
gaan worden. Immers, de vergunningsmogelijkheden worden in omvang niet beperkt, maar in tijd uitgesmeerd. Elke
vergunning voor de winning van beton- en metselzand is
gerelateerd aan de taakstelling welke voor 10 jaar wordt
vastgesteld. Elke vergunninghouder is hiermee op de
hoogte. Daar komt bij dat, indien geen wintempobepaling
wordt opgelegd en een locatie wordt eerder opgeleverd,
er voor de nieuwe taakstellingsperiode geen nieuwe vergunning zal worden verleend, zodat de winner mogelijk
enige jaren zonder winning komt te zitten. En garanties
voor voortdurend nieuwe vergunningen zijn niet afgegeven. De voorkeur gaat er overigens naar uit om in overleg
met het bedrijfsleven tot een vrijwillige beperking van de
winning te komen.
Nadere In formatie: Hisse de Vries, Provincie NoordBrabant, (073-6812 276)

Europeesrechtelijke randvoorwaarden voor een belasting
op oppervlaktedeifstoffen.
Om na te gaan wat de juridische (on)mogelijkheden zijn
gelet op de Europese regelgeving hebben gedeputeerde
staten van Noord-Brabant Prof. Mr. J.H. Jans in
Amsterdam verzocht hun te adviseren over de
Europeesrechtelijke randvoorwaarden bij de invoering van
een dergelijke belasting.
Prof. Jans heeft zich daarbij gebogen over de volgende
deelvragen:
Is een heffing verenigbaar met het verbod van fiscale
discriminatie als bedoeld in art. 95 EG-verdrag?
Maakt het daarbij uit of de heffing niet op soortgelijke
ingevoerde producten wordt geheven?
Is een eventuele vrijstelling van primaire grondstoffen
afkomstig uit de Noordzee te beschouwen als een
steunmaatregel in de zin van art 92 lid 1 EG-verdrag?
Is met het Verdrag, in het bijzon ]er de regels van vrij
verkeer van goederen en het m dedingingsrecht,
verenigbaar dat de invoer van poducten geproduceerd
met behulp van primaire grondstoffen niet aan nadere
regulering wordt onderworpen?
Professor Jans komt daarbij tot de volgende bevindingen:
Ad a en b:
Regulerende milieubelastingen vallen onder de werkingssfeer van art. 95 EG. Doel van dit artikel is het voorkomen
van fiscaal protectionisme. Jans komt tot de conclusie dat
het invoeren van een heffing op oppervlaktedelfstoffen,
ook wanneer dit niet op gelijksoortige buitenlandse producten wordt toegepast, niet in strijd is met het fiscale discriminatieverbod van art. 95 EG. Tevens komt Jans tot de
conclusie dat het niet noodzakelijk is dat in geval van
export een vrijstelling van heffing verleend zou moeten
worden.

J c:
Dat vrijstellingen verminderingen van het normale"
belastingregime onder omstandigheden als steunmaatregelen kunnen worden beschouwd is constante rechtspraak
van het Hof van Justitie. Echter niet elke belastingvermindering behoeft als steun te worden beschouwd. Dit hangt
onder meer af van het doel van de betreffende belasting.
Jans overweegt daarbij dat het doel van de heffing is het
bevorderen van secundaire grondstoffen en van zeezand.
De heffing is ingegeven om een meer duurzaam gebruik
van grondstoffen te bevorderen. Vanuit deze optiek trekt
Jans de conclusie dat een vrijstelling voor Noordzeegrondstoffen' niet als een steunmaatregel behoeft te worden aangemerkt.
Ad d:
Door de heffing zullen de producten die in het buitenland
met oppervlaktedelfstoffen zijn geproduceerd relatief
goedkoper worden. Jans heeft zich tenslotte afgevraagd of
'lks in strijd is met het gemeenschapsrecht. Zijn antwoord
helder: nee. Een verschil in behandeling van Nederlandse
producenten en haar buitenlandse concurrenten is in
wezen terug te voeren tot een verschil in wetgeving tussen de lidstaten (distorsie). De systematiek van het EG-verdrag geeft volgens Jans aan dat onwenselijke distorsies via
harmonisatie van wetgeving uit de wereld moeten worden
geholpen. De Nederlandse overheid is dan ook niet verplicht om invoerbeperkende maatregelen te nemen t.a.v.
producten welke in het buitenland heffingsvrij zijn geproduceerd.
Nadere in formatie: Hisse de Vries, Provincie NoordBrabant (073-6812 276)

Jurisprudentie
Uitspraak NMa inzake samenwerking bedrijven
Nederlandse mededingingsautoriteit heeft een vijftal
uitspraken gedaan in verzoeken tot ontheffing van samenwerkingsovereenkomsten tussen 9 bedrijven die actief zijn
in de landelijke winning van industriezand. Het betreft met
name samenwerkingsovereenkomsten voor de exploitatie
van ontgrondingslocaties in de provincies Gelderland en
Noord-Brabant.
De NMa constateert in haar uitspraken dat de samenwerkingsverbanden onder art. 6 van de Mededingingswet
(Mw) vallen. Tevens constateert de NMa dat de samenwerking ertoe strekt of in ieder geval tot gevolg heeft dat
de mededinging wordt beperkt. Indien onderdelen van de
samenwerking onontkoombaar zijn en rechtstreeks voortvloeien uit concrete dwang uitgeoefend door de betrokken overheid en de betrokken bedrijven geen wezenlijke
handelingsvrijheid hebben, kan worden geconcludeerd dat
er geen sprake is van autonome gedragingen van de
betrokken bedrijven en kunnen de mededingingsbeperkinn niet worden toegerekend aan de betrokken zandwinbed rijven. Op grond van deze uitgangspunten heeft de
NMa voor enkele samenwerkingsvormen vastgesteld dat
geen ontheffing nodig is omdat art. 6 Mw niet van toe-

passing is en enkele verzoeken geweigerd. Als voorbeeld
voor die laatste noem ik twee aspecten. Een vergunning
was eerst aangevraagd door één van de deelnemende
bedrijven. Later werd verzocht om de vergunning op naam
te stellen van het samenwerkingsverband Heeswijkse
Kampen B.V. De NMa concludeert hieruit dat de samenwerking derhalve tot stand is gekomen door autonome
gedragingen van de betrokken ondernemingen en dus niet
door de provincie is afgedwongen. De bedrijven hadden
ieder afzonder een vergunning kunnen aanvragen. Voor
de Kraaijenbergse Plassen komt de NMa tot de conclusie
dat deze samenwerking tussen de zandwinbedrijven wel is
afgedwongen door de provincie. In deze vergunning staat
de winrechtenverdeling die is gebaseerd op de historische
marktposities van de betrokken bedrijven. Dit leidt tot een
kunstmatige bestendiging van de bestaande marktposities
en de NMa komt tot de conclusie dat de betrokken bedrijven hierbij geen wezenlijke handelingsvrijheid hebben en
dat de mededingingsbeperkingen niet kunnen worden toegerekend aan de betrokken bedrijven. Uit het bovenstaande volgt naar mijn mening dat bepalend is of een provincie
de invullingen van bepaalde bij de ontgronding betrokken
belangen in de vergunning heeft voorgeschreven of deze
(deels) aan de bedrijven heeft overgelaten.
Nadere informatie: Hisse de Vries, Provincie NoordBrabant, (073 -6812 276)

Recente Publicaties
- Kwaliteitsverbetering AVI-bodemas door versneld verouderen en/of wassen, RWS/DWW (W-DWW-98-078)
- Kunststof/hout composietproducten uit secundaire materialen, RWS/DWW (W-DWW-99-01 5)
- Gebruik van secundaire grondstoffen bij de RWS,
Evaluatie 1998, RWS/DWW-99-031)
- Zand uit baggerspecie, De invloed van zandonttrekking
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op baggerspecie, AKWA (W-DWW-99-029)
- Karakteristisatie gebiedsgericht hergebruik van baggerspecie, AKWA (W-DWW-99-033)
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Flitsen
Stand van zaken herziening structuurschema
Oppervlaktedelf stoffen
Momenteel wordt deel 1 (ontwerp planologische kernbeslissing en toelichting daarop) opgesteld. Het ambtelijk
voorconcept daarvan zal in september/oktober 1999 voor

een eerste commentaar breed worden teruggekoppeld met
belanghebbenden uit zowel bedrijfsleven, belangenorganisaties als overheden. Het is de planning dat de publicatie
van deel 1 in de eerste helft van 2000 plaats vindt.
Gezamenlijk onderzoek grind en secundaire vervangers.

Er is veel samenhang tussen de grindwinning in Nederland,
Vlaanderen en Nord-Rhein-Westfalen. Daarom is gezamenlijk onderzoek gestart. Een engels bureau heeft
opdracht gekregen een onderzoek naar de huidige situatie
en het voor de toekomst vastgestelde beleid in deze
gebieden voor grind en de grind vervangende secundaire
grondstoffen. Het gaat om een 'State of the art". Welke
hoeveelheden grind zijn in de afgelopen jaren gewonnen,
hoe groot zijn de import- en exportstromen, welke hoeveelheden secundaire vervangers worden toegepast, wat is
het beleid van de verschillende betrokken overheden t.a.v.
grind en de secundaire vervangers daarvoor?.
Belasting op oppervlaktedeifstoffen

Al jarenlang is de mogelijke invoering van een milieubelasting op oppervlaktedelfstoffen onderwerp van (politieke)
discussie. Het IPO is van mening dat een dergelijke belasting past binnen een beleid dat gericht is op het zo zuinig
mogelijk omgaan met grondstoffen en op het bevorderen
van het toepassen van meer secundaire en vernieuwbare
grondstoffen. Het IPO is daarom voorstander van het
invoeren van een dergelijke belasting. Eind maart heeft het
P0 in een brief aan de staatssecretaris van Financiën dit
standpunt kenbaar gemaakt.

Beheersaspecten bij ontgrondingen, Provincie Gelderlar,

Voor het realiseren van het gewenste eindbeeld van een
ontgronding moeten tijdens en na de ontgrondingswerkzaamheden bepaalde beheersmaatregelen getroffen worden. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld terreinbegrazing of bosonderhoud, maar ook aan het onderhoud van aangelegde fiets- en wandelpaden. Bij de beslissing op een aangevraagde ontgrondingsvergunning beoordeelt de provincie of het toekomstige beheer goed geregeld is. Bij de grotere ontgrondingen wordt gevraagd om
een beheersplan, waar in ieder geval wordt aangegeven:
- de ligging en de aard van de te beheren terreinen;
- de (natuur)doelen waarop het beheer gericht is;
- welk beheer tijdens en na de uitvoering van de ontgrondingen wordt verricht;
- de wijze waarop het (natuur)terrein planologisch
beschermd wordt c.q. zal worden;
- door wie het beheer gevoerd gaat worden en -indien
van toepassing- de termijn waarvoor en de voorwaar&
waaronder het beheer is overgenomen;
- de financiële dekking voor het beheer.
Een en ander is weergegeven in een -door de G.S. van
Gelderland vastgestelde- notitie. Meer info: Peter Post,
Provincie Gelderland, (026-3599 583)

Alternatieven beton- en metselzand

Sinds maart 1998 werkt een projectgroep, onder leiding
van Bart de Jong van Rijkswaterstaat, aan het opstellen
van een implementatieplan over de mogelijkheden van
alternatieven voor primaire winning van beton- en metselzand uit landlocaties. De projectgroep bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van Rijk (EZ, V&W en VROM) en
provincies en uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
De projectgroep werkt aan het implementatieplan in
opdracht van de stuurgroep. In juni was het conceptrapport zo ver gereed dat het ter becommentariëring is aangeboden aan de achterban van de in de projectgroep vertegenwoordigde organisaties. De Stuurgroep zal naar verwachting eind 1999 het rapport vaststellen.
Bestuursakkoord Noord-Brabant.

Bij de vorming van een nieuw college van gedeputeerde
staten in Noord-Brabant is in het bestuursakkoord een
passage opgenomen over de-winning van oppervlaktedelfstoffen en met name van de winning van beton- en metselzand.
De essentie daarvan is dat in beginsel geen grootschalige
locaties meer zullen worden ontwikkeld en dat sterker dan
voorheen zal worden onderzocht of de provinciale taakstelling van beton- en metselzand door middel van functionele ontgrondingen kan worden gerealiseerd. Mochten
nieuwe (kleinschalige) primaire locaties worden ontwikkeld, dan moeten deze in beginsel zijn gelegen langs vaarwater.

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 Hoofdkantoor van de
Waterstaat en met medewerking van de provincies.
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riet Bouwgrondstoffenplan Noord-Holland
Het in 1999 op te stellen Bouwgrondstoffenplan is
bedoeld als beleidskader ten aanzien van de voorziening in
de behoefte aan bouwgrondstoffen en vindt zijn directe
aanleiding in enerzijds het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen en anderzijds in het Provinciaal Milieubeleidsplan.
Het plan zal vergezeld gaan van een uitvoerings-document
onder meer inhoudende een actieplan. Ter voorbereiding
van het opstellen van dit plan zijn drie onderzoeken verricht, te weten een onderzoek naar de zand voorkomens
in Noord-Holland, verricht door Rijks Geologische Dienst,
een onderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte
aan bouwgrondstoffen (primaire en secundaire bouwgrondstoffen), genaamd Marktverkenning Bouwgrondstoffen Noord-Holland, opgesteld door de afdeling onderzoek van de provincie Noord-Holland en een onderzoek
naar alternatieven voor op land gewonnen betonzand en
tselzand, opgesteld door adviesbureau AGM
Er ligt een duidelijke relatie naar de afvalstoffenproblematiek in die zin dat vervanging van primaire grondstoffen
door secundaire grondstoffen voor een substantieel deel

een aanvaardbare en hoogwaardige oplossing kan bieden.
Het bedrijfsleven en andere overheden worden door middel van een klankbordgroep betrokken bij het opstellen
van dit plan. Daarnaast vindt afstemming met de aanliggende provincies plaats.
Nadere in formatie Prov. Noord-holland E Drenth
(023 5143 358)

Besparing van granulaire grondstoffen door Flexibel en
Demontabel bouwen in beton
In opdracht van de DWW heeft in CUR verband een
onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke besparingen
van granulaire grondstoffen door flexibel en demontabel
bouwen (FDB) in beton. FDB grijpt in op twee doelstellingen:
hoogwaardigheid van het hergebruik als gevQlg van
demontabel bouwen;
preventie van materiaalgebruik en afval als gevolg van
flexibel bouwen.
In het onderzoek is gewerkt met twee scenario's, resp.
re-actief en pro-actief. Bij het laatste scenario is de acceptatiegraad van het bouwconcept groot door o.a. maatregelen van de overheid.
Een oppervlakkige beschouwing heeft geleid tot de conclusie dat mogelijkheden van besparing vooral in de B&U
sector gezocht moest worden zodat de focus van het
onderzoek op deze sector is gericht.
In de woningbouw kan onder de aannames van het rapport in het pro-actieve scenario een besparing op (beton)grondstoffen gerealiseerd worden van 20%. In het reactieve scenario lag dit percentage op 5%. In de utiliteitsbouw liggen deze percentages respectievelijk op 15% en

5%. Deze besparingen zullen pas op de lange termijn
gerealiseerd worden omdat deze pas optreden aan het
einde van de gebruiksduur van de desbetreffende objecten. Verder wordt opgemerkt dat de aangegeven potentiële besparingen niet mogen worden doorvertaald naar
effecten op de primaire grondstoffenvoorziening voor de
bouw als geheel omdat geen rekening is gehouden met
minder recycling a.g.v. FDB. De B&U sector is een grote
bron van puingranulaat welke in de GWW sector wordt
hergebruikt. Doorvoeren van FDB zal deze stroom ook
verminderen.

het omgaan met verontreinigde grond is neergelegd in d
VROM beleidsnota Grond grondig bekeken' en wordt
binnenkort vastgesteld. Uitgangspunt is dat hergebruik
van verontreinigde grond niet mag leiden tot risico's bij het
huidig of toekomstig gebruik van de bodem of tot verspreidingsrisico's van verontreinigingen. Hoofdlijnen uit de
nota zijn, dat verontreinigde grond onder randvoorwaarden bodem mag worden en dat meer nadruk komt te
liggen op kwaliteitsborging bij het omgaan met ernstig
verontreinigde grond. De vrijstellingsregeling grondverzet
is een van de vervolgacties uit die beleidsnota.

Resultaten zijn weergegeven in CUR rapport 99-2
Besparing op primaire granulaire grondstoffen door flexibel en demontabel bouwen in beton.

De vrijstellingsregeling stelt het hergebruik van licht
verontreinigde grond als bodem onder voorwaarden vrij
van de meeste belangrijke voorschriften van het Bsb
(verbod op niet mengen met aanwezige bodem, verplichtingen omtrent minimale hoeveelheden, verplichting voor
IBC criteria voor categorie 2 grond, verwijderingsplicht
nadat werk zijn functie heeft verloren ). De vrijstelling
geldt slechts onder volgende voorwaarden:
het gebruik moet plaats vinden in een gebied waarvoor
een bodemkwaliteitskaart is opgesteld
de grond moet van een vergelijkbare of betere kwaliteit
zijn als de bodem ter plaatse
het gebruik moet tenminste 5 werkdagen te voren door
de grondeigenaar of erfpachter worden gemeld aan de
gemeente (de grondeigenaar of erfpachter wordt aansprakelijk voor de kwaliteit van de verontreinigde grond
die op zijn grond wordt aangebracht). Het vaststellen
van een bodemkwaliteitskaart is meestal een bevoegdheid van de gemeente, die daarbij rekening moet houden met het provinciale beleid en het rijksbeleid
(nota Grond grondig bekeken).
Het is zowel mogelijk dat categorie 1 grond als ook categorie 2 grond als bodem wordt hergebruikt. In speciale
gevallen is het zelfs mogelijk grond vuiler dan categorie 2
als bodem her te gebruiken.

Nadere informatie: Monique Weima RWS/DWW
(015 2518 262)

Hergebruik van lichtverontreinigde grond soms vrijgesteld van het Bouwstoffenbesluit
Het Bouwstoffenbesluit geeft milieuhygiënische regels voor
het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen, waaronder (verontreinigde) grond.
Op 1juli1999 treedt echter de vrijstellingsregeling grondverzet in werking. Deze regeling tracht de spanning tussen
de praktijk van hergebruik van licht verontreinigde grond
(deze praktijk wordt Actief bodembeheer genoemd) en
het Bsb weg te nemen.
De vrijstellingsregeling maakt hergebruik van licht verontreinigde grond als bodem mogelijk (de grond gaat weer
tot de ecologische kringloop behoren en blijft daar permanent). Ook het hergebruik van licht verontreinigde gerijpte
baggerspecie als landbodem valt hieronder. Het gaat dan
bijvoorbeeld om ophogingen en aanvullingen van terreinen (voor b.v. het bouwrijp maken voor woningbouw),
slootdempingen e.d. De vrijstellingsregeling is echter niet
van toepassing op het hergebruik van verontreinigde
grond in oppervlaktewater of de bodem onder oppervlaktewater (d.w.z. bij toepassing in Wvo-gebied).
Hergebruik van licht verontreinigde grond in werken
(wegen, waterkeringen etc.; voor een werk geldt meestal
dat dit wordt verwijderd als het zijn functie verliest) valt
niet onder de vrijsteUingsregeling. Kortom, de vrijstellingsregeling geldt alleen voor toepassing van licht verontreinigde grond als bodem en dan alleen buiten Wvo-gebied.
Het doel van de vrijstellingsregeling is te voorkomen dat
de praktijk van Actief bodembeheer door het volledig
inwerking treden van het Bsb wordt doorkruist. Actief
bodembeheer richt zich op een verantwoord en duurzaam
bodemgebruik en heeft met name betrekking op het
omgaan met licht verontreinigde bodems. Bij veel gemeenten en provincies heeft Actief bodembeheer een grote
vlucht genomen. Het is een belangrijk onderdeel van de
veranderingen in het bodemsaneringsbeleid en het
omgaan met verontreinigde bodems, die de laatste jaren in
gang zijn gezet. Het nieuwe beleidskader ten aanzien van

Nadere in formatie: Marieke du Manoir V&W/CDJZ
(070 351 83 88) Bart de Jong RWS/HK (070 351 93 66)

Toepassing van ontzilt zeezand in werken - wel of geen
Wvo-vergunning?
Via het Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen (OOD) is
naar voren gekomen dat er in de praktijk op het moment
dat het Bouwstoffenbesluit (Bsb) effectief van kracht
wordt (1juli1999) op het gebied van de toepassing van
ontzilt zeezand problemen kunnen ontstaan met de handhaving.
Als algemene regel voor het gebruik van ontzilt zeezand
als schone grond geldt al sinds 1januari1996 conform het
Bsb een algemene chloride-eis van maximaal 200 mg
Cl/kg d.s. Als ontzilt zeezand aan deze eis voldoet mag
het zonder beperkingen worden gebruikt op of in de
bodem, in het oppervlaktewater en op of in de bodem
onder oppervlaktewater. Voor het Wvo-vergunningsvereiste, dat gelijktijdig is opgeheven, is een meldingsplicht
in de plaats gekomen.

t OOD heeft geconstateerd dat het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
ondanks het feit dat de vergunningsplicht is opgeheven,
een Wvo-vergunning eiste in geval poriënwater uit een
ophoging diffuus danwel rechtstreeks afstroomt naar het
oppervlaktewater. Dit werd beschouwd als een lozing.
Naar aanleiding van het signaal dat door het OOD werd
afgegeven heeft de Staatssecretaris van V&W in een brief
aan het Hoogheemraadschap aangegeven dat de geschetste handelwijze naar haar mening indruist tegen het doel
én de geest van het Bsb. Volgens de Nota van Toelichting
is de doelstelling van het Bsb het geven van milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit bodem- en oppervlaktewateren-bescherming voor het gebruiken van bouwstoffen
op of in de land bodem of in oppervlaktewater of op of in
de bodem onder oppervlaktewater. Met het Bsb wordt
beoogd om in het gehele land ten aanzien van het gebruir1 van bouwstoffen een algemeen beschermings-niveau
or bodem en oppervlaktewater vast te stellen. Juist
daarom geldt het besluit niet alleen op bouwstoffen die in
de bodem of in het oppervlaktewater worden gebruikt
maar ook op grondstoffen die op de bodem of waterbodem worden gebruikt.
Omdat het beschermingsniveau voor bodem en (bodem
onder) oppervlaktewater gelijk is en bij het vaststellen hiervan rekening is gehouden met directe èn indirecte beïnvloeding van bodem- en oppervlaktewater, kan het volgens de Staatssecretaris niet zo zijn, dat eenzelfde bouwstof uit een oogpunt van bodembescherming wèl, en uit
een oogpunt van oppervlaktewateren-bescherming niet
onvoorwaardelijk kan worden toegepast. De Staatssecretaris heeft het Hoogheemraadschap dan ook verzocht
om de wijze van handhaving met betrekking tot het toepassen van zeezand, zijnde schone grond in de in van het
Bsb in haar beheersgebied daarop aan te passen en te vol'ian met een meldingsplicht op grond van het Bsb.
Nadere informatie: Ruud v.d. Klooster RWS/HK
(070 351 83 85)

Jurisprudentie
Hier wordt hier een oproep gedaan aan een ieder die in
het bezit komt van uitspraken m.b.t. ontgrondingen of de
toepassing van secundaire grondstoffen om deze te sturen
naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch.
Deze keer zijn er geen bijzondere zaken te melden.

Recente Publicaties
- Herziening van de modellen voor de behoefte aan grind
en cement, RWS/DWW (W-DWW-99-016)
- Bouw- en sloopafval in 2015: Trendbreuk in afzet van

BSA? RWS/DWW (W-DWW-99-046)
- Toepassingsmogelijkheden van klei uit baggerspecie,
voorlopige handleiding, RWS/DWW (W-DWW-99-087).

Flitsen
Oprichting Klasse 4
De Nederlandse baggerverwerkers hebben hun krachten
gebundeld in een stichting genaamd "Klasse 4".
Doelstelling van deze stichting is het promoten van bouwgrondstoffen die deels of geheel uit klasse 4 baggerspecie
worden vervaardigd. Klasse 4 zal dit doel proberen te
bereiken door het organiseren van ontmoeten met vertegenwoordigers uit de verschillende actoren.
Telefoonnummer Klasse 4: 0341 422 424.
Voortgang herziening deel 1 Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen
Als gemeld in de nieuwsbrief van december jI. is de herziening gestart met een interactieve aanpak d.m.v. discussiebijeenkomsten. Binnenkort verschijnt daarover een tweede
informatiebulletin met resultaten daarvan (op te vragen
bij P.J. Kroes zie colofon). De prognoses van de behoefte
aan de verschillende bouwgrondstoffen is in concept
gereed en wordt momenteel teruggekoppeld met de
betreffende branches. De verwachting is dat na de zomer
een eerste volledig concept van deel 1 (ontwerp pkb) van
SOD2 met de deelnemers van de discussiebijeenkomsten
kan worden teruggekoppeld. De publicatie van deel 1 is
voorzien rond 1-1 -2000.
Tweede "European Conference on Mineral Planning"
Van 5 t/m 7 oktober a.s. wordt in Harrogate, Yorkshire,
Engeland in vervolg op de conferentie in 1997 in Zwolle
de tweede "European Conference on Mineral Planning'
gehouden (ECMP '99), een twee daagse conferentie
(5 en 6 oktober) met 1 dag "technical visits" (7 oktober
ochtend). Binnenkort zullen de uitnodigingen om zich op
te geven voor deelname aan de conferentie worden verspreid door het "lnstitute of Quarring",
tel. 0044 115 941 1315, fax 00 44 115 948 4035.
Duitse minister over ontgronden
De minister voor "Umwelt, Raumordnung und
Landeswirtschaft" van de Duitse deelstaat Nordrhein
Westfalen(NRW), mevrouw Höhn, heeft op een congres in
Nijmegen ook enkele uitspraken over ontgrondingen
gedaan. Kernpunten waren:
voortzetten en versterken bestaande goede kontakten
op dit gebied ( nl. 1)Ondercommisie Zuid van de duitsnederlandse commissie voor Ruimtelijke Ordening, 2)
tussen provincies en "Regierungsbezirke" en 3) tussen
NRW en V&W);
vrees voor meer export uit NRW en daarmee verplaatsen
van problemen naar NRW a.g.v. op termijn afbouwen
grindwinning in Nederland en Vlaanderen;
steun voor Nederlands beleid meer uit alternatieven voor
grind.

Ontziltingsinstallatie.
De Noord-Hollandse Vereniging van Producenten van
Bodemspecie (N.V.P.B.) heeft opdracht gegeven tot de
bouw van een ontziltingsinstallatie. De installatie wordt
gerealiseerd aan de Oostoeverweg te Den Helder en zal
een capaciteit krijgen van maximaal 600.000 m3 , ervan
uitgaande dat voor het bereiken van niveau 3 spoelen met
25 % van de laadinhoud voldoende is.
De initiatiefnemer verwacht dat de installatie omstreeks
juli/augustus in gebruik zal worden genomen.
Beleidsinstrumenten hergebruik
Door de DWW is een notitie opgesteld getiteld Advies
Beleidsinstrumenten voor meer hergebruik
(AD-N-99028). Deze gaat in drie reststoffen waarvoor
door middel van extra beleid de toepassing kan worden
bevorderd: baggerspecie, mijnsteen en grond uit baggerspecie. De notitie geeft een overzicht van relevante knelpunten en mogelijk effectieve beleidsinstrumenten.

Restconcentratienorm asbest in pui n(granulaat)
Op initiatief van het ministerie van SZW en het ministerie
van VROM is discussie gevoerd over het hanteren van een
restconcentratienorm voor asbest in puin- en puingranulaat. Het voorstel, dat breed gedragen wordt door betrokken overheden, belangenorganisaties, aannemers, etc., is
een restconcentratienorm van 10 mg asbest/kg puin te
hanteren. Het betreft hier een restconcentratienorm voor
toepassing van nieuwpuingranulaat in werken.
Aanpassing van de wetgeving hierop is in voorbereiding.
Voor het omgaan met het opbreken van wegfunderingen
van puingranulaat verontreinigd met asbest is een CROWbegeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie werkt
aan de Leidraad Asbest in (on)verharde wegen. In het
kader van deze CROW-commissie is een onderzoek in
voorbereiding inzake het voorkomen van gezondheidsrisico's bij het werken aan wegfundering met puingranulaat.

DuBo Infodesk
Het Nationaal DuBoCentrum heeft nu een DuBo lnfodesk
voor vragen over duurzaam bouwen voor de gehele bouwsector. De DuBo lnfodesk is bedoeld als kennismakelaar
voor alle actoren in de bouwsector. Op de website van het
DuBoCentrum staan veel gestelde vragen met de antwoorden en verwijzingen naar andere informatiebronnen.
Http://www.dubo-centrum.ni
Klei uit baggerspecie als ophoogmateriaal onder wegen
Volgens de Beleidsnota Verwerking Baggerspecie moet na
het jaar 2000 ten minste 20% van het aanbod van baggerspecie worden verwerkt tot een nuttig toepasbaar
product. Voor de verwerking van zandige baggerspecie
bestaan voldoende hergebruiksmogelijkheden. Voor de klei
uit baggerspecie is dit nog niet het geval. De laatste jaren
is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden om klei uit baggerspecie
toe te passen als ophoogmateriaal onder wegen. Bij de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde wordt op basis van de
onderzoeksresultaten een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
Deze studie moet duidelijkheid geven over de economische, ecologische en technologische haalbaarheid van de
toepassing van klei uit baggerspecie als ophoogmateriaal
onder wegen.
BOKS (Bouwstoffenbesluit Ondersteunend
Kennisgebaseerd Systeem) op Internet
Via Internet (www.minvenw.nl/rws/dww) kunt u het computerprogramma BOKS versie 2.0 op uw computer installeren. BOKS is een hulpmiddel dat voor u bepaalt of het
Bsb van toepassing is, wat de categorie is, welke procedurele en toepassingseisen gelden, hoe een partijkeu ring
moet worden uitgevoerd en wat de maximale toepassingshoogte is. Verder is de tekst van het Bsb opgenomen in
BOKS, waardoor u bijvoorbeeld kunt zoeken op een trefwoord.
Op de BOKS-site treft u ook een samenvatting aan van
nieuwe ontwikkelingen in het Bsb en het meldingsformuher voor toepassingen in oppervlaktewater.

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 Hoofdkantoor van de
Waterstaat en met medewerking van de provincies.

Redactie:
Bart de Jong HW/AKO
(070) 351 93 66
Pieter Kroes HW/AKO
(070) 351 93 58
Hisse de Vries PO/AAW
(073) 681 22 76
Fred Drenth, IPO/AAW
(023) 514 33 58
Monique Weima RWS/DWW
(015) 251 82 62
Redactieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
Afd, Aqua Grondstoffen
Postbus 5044
2600 GA Delft
Verschijning
4 keer per jaar
Op internet:
http://www.minvenw.nl/rws/dww/Nwsbouwgrondstof/

BI DO C
(bibliotheek en documentatie)
1

4 APR 1PP

'r
H

Jieuwsbrief Bouwgrondstoflen

!/aLerbouwL.ide
QOGA DELFT

4
Jaargang:
Nummer:
Uitgave:

5
1
maart 1999

.W\

U

In dit nummer
Ontwerp Nota Grondbanken provincie
Noord-Brabant
Anneloes Visser, Prov. Noord-Brabant
LCA en Landgebruik
Joris Broers RWS/DWW
ondstoffenplan en streekpianherzien ingen
iburg vastgesteld
Jolanda de Krei, Provincie Limburg

1.

7-7

Inventarisatie van kwaliteit en kwantiteit van
betonzand in de markt
Hester Rijnsburger RWS/DWW
Breker- en zeefzand in beton
Hester Rijnsburger RWS/DWW
Overige rubrieken:
- Jurisprudentie
- Recente publicaties
- Flitsen

een meer gestructureerde en hoogwaardige verwijderingsstructuur voor verontreinigde grond kan worden gerealiseerd. Bovendien kan met behulp van grondbanken vraag
en aanbod van verontreinigde grond beter op elkaar worden afgestemd. En kan certificering in het kader van het
Bouwstoffenbesluit effectiever verlopen. Er ontstaat een
beter inzicht in de grondstromen, waardoor het risico dat
ongewenst en onzichtbare milieuschade optreedt aanzienlijk wordt gereduceerd.

- Dersonalia

Ontwerp Nota Grondbanken provincie Noord Brabant
Gedeputeerde staten van Noord Brabant hebben in juli
1998 de ontwerp Nota Grondbanken vastgesteld.
Vaststelling van de definitieve nota Grondbanken wordt
verwacht medio 1999.
Er is geconstateerd dat het beleid voor hergebruik van verontreinigde grond complex is en vanuit handhaving erg
veel inspanning vergt. Het is nI. financieel lucratief om de
regels niet na te leven. Het storten van verontreinigde
grond is immers duur en het hergebruik van te storten
grond levert geld op. Daarnaast vindt hergebruik van
verontreinigde grond op dit moment nog onvoldoende
gestructureerd, veelal niet zichtbaar en daarmee mogelijk
riiheuhygienisch niet optimaal plaats. Bovendien is vraag
- aanbod onvoldoende op elkaar afgestemd.
De provincie heeft onderzocht of deze problemen met
grondbanken kunnen worden opgelost en/of grondbanken
een functie kunnen vervullen om verbetering in de situatie
te brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat met grondbanken

In de nota wordt onder een grondbank verstaan een
administratieve en/of fysieke locatie voor het milieuhygiënisch en zo nodig civieltechnisch toetsen (bemonsteren en
analyseren en certificeren) van verontreinigde dan wel partieel gereinigde grond en vervolgens opslaan, transporteren en afzetten van deze grond. Uitgangspunt is dat
grondbanken zoveel mogelijk ingezet moeten worden voor
keuring en certificering van verontreinigde grond en
ingezet kunnen worden voor opslag van grond indien de
rechtstreeks afvoer en inzet ervan niet mogelijk is.
De provincie is voornemens verder onderzoek uit te voeren naar de rol van grondbanken bij een voortgaande vervanging van primaire- door secundaire grondstoffen en de
afstemming van vraag en aanbod van grondstoffen die
vrijkomen bij primaire- en secundaire winningen.
Grondbanken bieden immers de mogelijkheden grondstoffen uit primaire winningen en secundaire winningen te
certificeren en tijdelijk op te slaan. Grondbanken zouden
een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van een gelijkwaardige concurrentiepositie van primaire en secundaire
grondstoffen.
Nadere in formatie: Anneloes Visser, Prov. Noord Brabant
telefoon (073 680 81 40)

LCA en Landgebruik
Op 19 november 1998 zijn in Amersfoort ruim 20 vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en wetenschap
bij elkaar gekomen in een workshop over het thema 'LCA
en landgebruik'. Deze workshop is georganiseerd door
Rijkswaterstaat en de NVTB/FODI naar aanleiding van het
verschijnen van het rapport Biodiversity and life support
indicators for land use impacts in LCA' (W-DWW-98-059),
opgesteld door IVAM Environmental Research en IBNDLO in opdracht van de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde.
LCA wordt in toenemende mate gebruikt voor het maken
van een integrale beoordeling van de milieu-effecten van
producten, waaronder ook bouwproducten en bouwwerken. De thema's gebruik en verandering van eco-systemen
en landschap ontbreken op dit moment in milieugerichte
levenscyclusanalyse (LCA). Daardoor worden de milieueffecten van ontgrondingen en civiele werken vaak verwaarloosd. Dit leidt tot een vertekend beeld van de milieueffecten van de onderzochte producten. De DWW heeft
daarom enkele jaren geleden het initiatief genomen om
een methode te ontwikkelen waarmee deze thema's in
LCA kunnen worden ondergebracht.
Het lVAMrapport beschrijft een nieuwe methode om dit
thema te operationaliseren, die praktisch haalbaar en mondiaal toepasbaar is. De methode onderscheidt twee soorten ingrepen: veranderen van soort landgebruik (aantal
m2) en continu bezet houden van land (aantal m2 * aantal
jaren). Er zijn indicatoren ontwikkeld voor invloed op het
life support systeem van de aarde en invloed op de biodiversiteit.
De aanpak van IVAM is op de workshop besproken. Het
bleek dat de hoofdlijnen van de methode als zinvol worden ervaren. Wel zijn er diverse kanttekeningen gemaakt
op onderdelen. Zo werkt de methode nog niet voor ontgrondingen in zee en worden de kwalitatieve belevingsaspecten van veranderingen in het landschap niet meegenomen. Verder is het soms onduidelijk hoe moet worden
omgegaan met eindbestemmingen. De methode is opgezet vanuit een mondiale visie op ecosystemen en daardoor
bestaat onduidelijkheid over de mate waarin de methode
ook op lokaal niveau kan worden toegepast.
Op dit moment loopt overleg tussen Rijkswaterstaat en de
NVTB over vervolgonderzoek, waarin enkele van bovengenoemde kanttekeningen nader worden bestudeerd en de
door IVAM ontwikkelde methode indringend zal worden
beproefd.
Meer informatie over het IVAM-rapport kunt u vinden op
de internetsite van de DWW:
http://www.minvenw.ni/rws/dww/
LCAlanduse. html.
Nadere informatie: Joris Broers RWS/DWW
telefoon (015 2518 203).

Grondstoffenplan en streekpianherzieningen Limburg
vastgesteld
De herziening streekplannen voor ontgrondings-locaties in
Limburg is op 11 december 1998 vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg. Gedeputeerde staten hebben het
Grondstoffenplan op 2 maart definitief vastgesteld.
Gedeputeerde staten en Provinciale Staten hebben hun
reactie gegeven op de bedenkingen die zijn ingediend op
het Ontwerp Grondstoffenplan Limburg en de
"Herziening streekplannen Noord- en Midden Limburg,
Zuid-Limburg voor ontgrondings-locaties". De inspraak op
beide plannen leverde totaal 369 reacties op. Het merendeel van deze reacties (266 stuks) had betrekking op de
mioceenzandlocatie Heihof (gemeente Landgraaf). Met de
meeste reacties kon rekening worden gehouden in het nu
definitieve grondstoffenplan en de bijbehorende herzieni
streekplanherzieningen.
GS willen een hoger percentage vervanging van primaire
oppervlaktedelfstoffen door secundaire materialen realiseren. Perspectiefvolle secundaire materialen die kunnen
worden gebruikt als vervanger van primaire materialen
zijn: bouw- en sloopafval, zand uit baggerspecie, gewassen (zwarte) mijnsteen en gereinigde en licht verontreinigde grond.
Ondanks de nadruk op de inzet van secundaire materialen
blijft winning van oppervlaktedelfstoffen noodzakelijk. GS
streven daarbij naar een koppeling van ontgrondingen en
ruimtelijk functioneel gewenste winningen. Deze gewenste
ontwikkelingen kunnen zijn: veiligheid, natuurontwikkeing, recreatie, infrastructuur en aanleg industrieterreinen.
Het Grondstoffenplan bevat het beleid voor de bouwgrondstoffen: beton- en metselzand, grind, kalkzandstee
zand, cellenbetonzand, mioceenzand, ophooggrondstoffen, Maasklei en overige soorten klei. De voorlopige taakstelling van het winnen van 27 miljoen ton beton- en metselzand in de periode 1999 - 2008, aangegeven door het
Rijk, wordt door GS onderschreven. Deze staakstelling
geldt zowel voor de regionale als de nationale winningen
in Limburg. Voor de daaropvolgende periode gaan GS, als
inzet voor het overleg daarover, uit van een afbouw van
de winning van beton- en metselzand voor de nationale
behoefte.
Nadere informatie Jolanda de Krei, Prov. Limburg
telefoon (043 3897 971)

Jurisprudentie
De rubriek jurisprudentie is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch.

Vz. ,ABRvS 16 december 1998, nr. F01.98.0069
ontgrondingslocatie in bestemmingsplan: huidige versus
ieuwe waarden.
Het bestemmingsplan Palmerswaard - gelegen in de uiterwaarden van de gemeente Rhenen - is door gedeputeerde
staten goedgekeurd. Dit onderdeel voorziet in de ontwikkeling van een zandwinplas, een jachthaven, recreatieve
voorzieningen en natuurwaarden.
Volgens het deskundigenrapport van de Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak zijn in het plangebied niet
onbelangrijke natuurwetenschappelijke waarden aanwezig
en wordt het plassengebied zeer geschikt geacht voor
verdere natuurontwikkeling. Naar het oordeel van de
Voorzitter is voldoende komen vast te staan dat verwezenlijking van het plan ingrijpende gevolgen heeft voor de
natuurlijke en landschappelijke waarden ter plaatse.
Verweerders hebben een aanzienlijk belang bij het niet uitvoeren van het plan. De Voorzitter is er tevens niet van
overtuigd geraakt dat de uitvoering op korte termijn noodakelijk is. Hij neemt hierbij in aanmerking dat niet met de
uitvoering zal worden begonnen nadat de vereiste vergunningen zijn verleend.
Het belang bij een spoedige uitvoering weegt volgens de
Voorzitter minder zwaar dan de belangen van verzoekers
die zijn gediend met het voorkomen van een onomkeerbare situatie. Volgt schorsing van de goedgekeurde plandelen.

Vz. ABRvS 11 februari 1999, nr F01980335
aanwijzing bestemmingsplan overruled door nieuw
bestemmingsplan?
De gemeente West Maas en Waal wilde geen planologische medewerking verlenen aan een grootschalige binnendijkse ontgrondingslocatie van pIm. 331 ha. Bij besluit
van 3 mei 1993 hebben gedeputeerde staten de gemeenteraad de verplichting opgelegd het betreffende bestemmingsplan binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van
hun besluit te herzien. Daarbij is tevens de aanwijzing
gegeven om het bestemmingsplan aan te passen volgens
de betreffende inhoudelijke richtlijnen zoals deze in het
provinciale lndustriezandwinningsplan 2e fase zijn opgenomen. De beroepen hiertegen zijn bij KB van 18 juli 1995
ongegrond verklaard. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Gedeputeerde staten hebben vervolgens het bestemmingsplan 'Watergoed" bij besluit van 11 maart 1997
vastgesteld, nadat door de gemeenteraad geen gevolg aan
het besluit van 3 mei 1993 is gegeven. Bij publicatie van
12 augustus 1998 hebben gedeputeerde staten meegedeeld dat het bestemmingsplan van rechtswege is goedgekeurd, nu verweerder - de minister van VROM - geen
besluit omtrent de goedkeuring heeft genomen.
Tegen bedoelde goedkeuring van rechtswege wordt
beroep aangetekend en tevens wordt een voorlopige voorziening gevraagd als bedoeld in artikel 8:81 Awb.
De raad van de gemeente West Maas en Waal heeft bij
besluit van 12 november 1997 het bestemmingsplan
"Buitengebied, integrale herziening vastgesteld. Dit plan
omvat onder meer de gronden waarop het voorliggend
bestemmingsplan Watergoed" ziet. In het bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor agrarisch gebruik.
Bij besluit van 30 juni 1998 hebben gedeputeerde staten
beoogd de goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan, voorzover daarin gronden zijn opgenomen die
overeenkomen met het plangebied van het bestemmingsplan Watergoed'. De Voorzitter wijst hierbij echter op
het volgende. Gedeputeerde staten dienen binnen
6 maanden na afloop van de termijn van de ter inzage
ligging te beslissen. Ingevolge artikel 28, derde lid, van de
wet wordt het plan, indien dit tijdig aan gedeputeerde
staten is toegezonden, geacht te zijn goedgekeurd indien
gedeputeerde staten binnen de in het tweede lid gestelde
termijn geen beslissing aan de gemeenteraad hebben
bekendgemaakt. Het besluit omtrent goedkeuring diende
uiterlijk op 5 juli 1998 aan het gemeentebestuur te
worden bekendgemaakt. Gedeputeerde staten hebben
hun besluit eerst verzonden op 6 juli 1998. De Voorzitter
komt dan ook tot het oordeel dat het plan moet worden
geacht van rechtswege te zijn goedgekeurd. Tegen de
goedkeuring van rechtswege staat beroep open bij de
Afdeling.
Gelet hierop is het ongewis of, indien de uitspraak van de
Voorzitter strekt tot afwijzing van de onderhavige verzoeken, reeds vanwege deze uitspraak het bestemmingsplan
'Watergoed in werkt treedt.
Volgt schorsing van het bestemmingsplan "Watergoed.

Inventarisatie van kwaliteit en kwantiteit van betonzand
in de markt
Voor het voeren van beleid voor de landelijke grondstofvoorziening is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat inzicht
heeft in de werkelijke gradering van het zand dat in
Nederland wordt gebruikt in beton. Om deze gegevens te
verkrijgen is een enquête gehouden onder gebruikers van
betonzand; d.w.z. betonproducenten bij de betonmortelen betonwarenindustrie en bij aannemers in de GWW en
B&U sector waar beton op het werk gemaakt wordt.
Op basis van de informatie van deze bedrijven is een
inventarisatie gegeven over de toepassingen, de hoeveelheden betonzand en de gebruikte typen betonzanden
(met de korrelverdeling en de bandbreedte) en de regionale resultaten.
De inschatting van het huidige marktvolume van betonmortel geproduceerd door betonmortelcentrales komt uit
op circa 8,6 miljoen m3 per jaar. Hiervan is ca. 65% betonkwaliteit B 25 en ca. 52% milieuklasse 2. De inschatting
van het huidige marktvolume van betonproducten en waren komt uit op circa 21 miljoen ton per jaar.
De inschatting van het huidige marktvolume van betonzand komt uit op ca. 17 miljoen ton betonzand per jaar.
Op basis van de opgegeven hoeveelheden en de gehaalde
respons is de inschatting van het totale verbruik van
betonzand in de categorie betonmortel, betonwaren en
aannemers respectievelijk ca. 7,8, 8,8 en 0,5 miljoen ton
per jaar. De B&U-sector verbruikt volgens opgave geen
betonzand. Het meest gebruikt wordt zand 0-4 mm volgens de NEN-norm 5905 (1988) met 75 % van de totaal
opgegeven hoeveelheid. De zanden 0-1 mm en 0-2 mm
volgens NEN-norm 5905 scoren respectievelijk 3% en
11 % van het totaal. De resterende 11 % van de opgegeven hoeveelheid betonzand valt buiten de NEN-norm
5905. Het gaat hierbij voornamelijk om betonzand 0-5
mm en 0-7 mm, toegepast in de betonwaren-sec-tor. De
redenen voor het toepassen van meerdere zanden lagen
vooral in de wensen ten aanzien van de kwaliteit en de
verwerkbaarheid van het mengsel.
Met betrekking tot de korrelverdeling is het volgende vastgesteld; De gebruikte zanden 0-1 mm en 0-2 mm liggen
gemiddeld tussen het midden en de grove kant van de
NEN-norm 5905 (1988). Het gebruikte zand 0-4 mm ligt
gemiddeld redelijk in het midden van de NEN-norm 5905
(1988). 20 van de 424 respondenten geven aan wel zelf
zanden te mengen. Met name de zanden 0-2 mm en 0-4
mm worden gemengd.
De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het
rapport Inventarisatie van kwaliteit en kwantiteit van
betonzand in de markt", W-DWW-98/067, Publicatiereeks
Grondstoffen 98/09.
Nadere informatie: Hester Ri/nsburger RWS/DWW
telefoon (015 2518 316)

Breker- en zeefzand in beton
in CUR-verband (B69) is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van toepassing van recyclingbrekerzand, brekerzeefzand en sorteerzeefzand als volledige of gedeeltelijke zandvervanger in beton (materiaalkundig en betontechnologisch onderzoek). Er is onderzoek gedaan aan de
meest relevante aspecten genoemd in NEN 5905 voor
zowel gewassen BSA-zanden (sorteer- en brekerzeefzand
en recyclingbrekerzand) als ongewassen zanden (alleen
recyclingbrekerzand), evenals aan enkele eigenschappen
van het verharde betonprodukt (krimp, E-modulus, druksterkte, splijttreksterkte, waterindringing) en de betonspecie (zetmaat, volumieke massa, luchtgehalte, waterafscheiding). Voor wat betreft de onderzochte igenschappen
voldoen alle zanden aan de eisen (uitzondering ongewassen recyclingbrekerzand voor het gehalte aan zeer fijn
materiaal en de korrelverdeling). Gelet op de betrouwbaarheid van de bepaling van de volumieke massa en de wateradsorptie kan een betrouwbaar men gselontwerp worder
vervaardigd. Vervanging van rivierzand door 100 %
gewassen breker- of sorteerzeefzand lijkt goed mogelijk.
Vervanging door gewassen recyclingbrekerzand lijkt
beperkt te moeten blijven tot maximaal 50 % en door
ongewassen recyclingbrekerzand tot maximaal 25 %, om
de afname in betoneigenschappen te beperken tot aanvaardbare proporties.
Het eindrapport is uitgegeven als CUR A4-rapport (rapport
1998-6). B69 stopt met haar werkzaamheden. Er bestaat
het voornemen om op korte termijn een vervolg te geven
aan B69 met betonconstructief onderzoek, vanuit een op
te richten subcommissie CUR C1O7C. Het doel is om
medio 2000 een CUR-aanbeveling gereed te hebben voor
de toepassing van breker- en zeefzand in beton. Voor het
vervolgonderzoek wordt vooralsnog gemikt op 20 % en
50 % vervanging, in combinatie met 20 % grindvervanging door gewassen menggranulaat.
Nadere informatie: Hester Ri/nsburger RWS/DWW
telefoon (015 2518 316)

Noot
Deze uitspraak is een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Vanaf 1981 (!) zijn gedeputeerde staten van
Gelderland bezig met onderzoek naar een grootschalige
ontzandingslocatie voor de winning van beton- en metselzand. Met de winning moest Gelderland voor de periode
1989 tot en met 1998 (deels) met haar aandeel
(75 miljoen ton beton- en metselzand) in de landelijk vastgestelde taakstelling van 210 miljoen ton voorzien.
In 1987/88 heeft de gemeente tijdens de MER-procedure
verklaard dat zij aan een grootschalige ontgrondingslocatie
zou gaan meewerken. In de daarop volgende jaren is, bij
het concreter worden van de plannen het verzet hiertegen
bij de plaatselijke bevolking groter geworden. Dat heeft
ertoe geleid dat ten tijde van de besluitvorming op
neentelijk niveau er geen meerderheid in de raad meer
was om planologische medewerking te verlenen. Voor de
provincie zat er niets anders op dan het geven van een
aanwijzing op grond van de WRO. Afzien van de ontzanding zou betekenen dat Gelderland niet aan haar taakstelling zou kunnen voldoen. Het tekort in de landelijke taakstelling was in deze periode met name opgevangen door
extra winning in Limburg en een beetje in Noord-Brabant.
Deze provincies willen deze extra winningen echter in een
nieuwe taakstellingsperiode gecompenseerd zien.
Daarnaast moet bedacht worden dat het ontgrondend
bedrijfsleven vanaf 1981 betrokken is geweest bij de planvorming en voor tientallen miljoenen guldens in onderzoek, aankoop gronden ed. heeft geïnvesteerd in het
(opgewekte) vertrouwen dat Gelderland uiteindelijk aan
haar inspanningsverplichtingen zal moeten voldoen.
Juridisch advies had uitgewezen dat een forse schadeclaim
in deze eindfase zeer reëel moest worden geacht.
De belangen zijn derhalve zeer groot.
ht maanden nadat Gedeputeerde Staten het bestemingsplan hebben vastgesteld, stelt de gemeenteraad
onder meer voor hetzelfde gebied ook een bestemmingsplan vast, waarbij de gemeente de termijn voor terinzageligging met 1 week verlengt, omdat de wettelijke termijn
van 4 weken in de kerstperiode zou verstrijken als het
gemeentehuis gesloten was. Volgens vaste jurisprudentie
van de Raad van State moet echter worden vastgehouden
aan de wettelijke termijnen. Dat betekent dat gedeputeerde staten binnen 6 maanden na afloop van de termijn van
de terinzageligging als bedoeld in artikel 26 WRO hadden
moeten beslissen en dit besluit binnen die termijn aan het
gemeentebestuur hadden moeten bekend maken.
Gedeputeerde Staten hebben deze termijn met 1 dag
overschreden, zodat het plan van rechtswege lijkt te zijn
goedgekeurd. Daarmee zou het door GS vastgesteld
bestemmingsplan overruled kunnen zijn.

Recente Publicaties
- Gebruik van secundaire grondstoffen bij de
Rijkswaterstaat, evaluatie 1997, RWS/DWW (W-DWW98-08 1)
- Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen,
inventarisatie gegevens 1989-1997, RWS/DWW
(W-DWW-99-01 0)
- Grond uit baggerspecie, analyse van eisen in realtie tot
toepassingen, RWS/DWW (W-DWW-99-002)

Flitsen
Landelijke beleidsnota schelpenwinning vastgesteld
Op 15 december 1998 heeft de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat de Landelijke Beleidsnota
Schelpenwinning vastgesteld. De Landelijke Beleidsnota
Schelpenwinning betreft het winnen van schelpen uit de
zeebodem van het Waddengebied (inclusief de zeegaten),
de Noordzee (voor de Nederlandse kust) en de Zeeuwse
zoute wateren. De nota is een belangrijke basis voor de
vergunningverlening voor het winnen van schelpen in de
verschillende rijkswateren.
Nieuwe zeewaartse grenslijn Nederland - België
Per 1 januari 1999 zijn de Verdragen tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de
afbakening van de territoriale zee en continentaal plat
inwerkinggetreden.
Deze verdragen voorzien gedurende een overgangsperiode
van 5 jaar in wederzijdse erkenning van verleende vergunningen aan particulieren en overheidsinstanties voor het
uitvoeren van activiteiten in de betreffende zone van de
Noordzee, die daardoor onder de rechtsmacht van België
zijn komen te vallen.
Gedurende deze periode hebben beide partijen zich
verbonden om vergunningen te reguleren overeenkomstig
de eigen nationale rechts regels. Voor wat Nederland
betreft, gaat het om een drietal zandwingebieden waarvoor op basis van de Ontgrondingenwet vergunningen zijn
afgegeven. Deze zullen dan nu overeenkomstig Belgisch
recht moeten worden gereguleerd. De vergunninghouders
voor zover nog niet ingelicht zullen hiervan door
Rijkswaterstaat/ directie Noordzee op de hoogte worden
gesteld.

Heffingsverordening ontgrondingen.
Op 1januari1997 is in artikel 21f van de Ontgrondingenwet de mogelijkheid opgenomen om bij wijze van een
provinciale belasting een heffing in te stellen ter bestrijding
van de kosten voor werkzaamheden die verband houden
met onderzoek en planning met betrekking tot ontgron-

dingen. De heffing bedraagt ten hoogste 50% van die
kosten.
Vele provincies hebben inmiddels uitvoering hieraan gegeven en een provinciale heffingen-verordening vastgesteld.
De heffing wordt geheven van houders van vergunningen
en machtigingen. Geen heffing wordt opgelegd aan houders van vergunningen waarbij minder dan 10.000 m3
wordt gewonnen.
Bij de uitvoering kwam de vraag naar voren op welke vergunningen de heffing kon worden opgelegd.
Was dat op vergunningen die waren aangevraagd nadat
de provinciale verordening in werking was getreden?
Of was dat op vergunningen die voor deze datum waren
aangevraagd, maar na de inwerkingtreding van de nieuwe
ontgrondingenwet? Of was dat op alle vergunningen die
werdn verleend nadat de provinciale verordening in werking was getreden ongeacht het tijdstip van indiening?
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben hierover
advies gevraagd aan VB Accountants Eindhoven.
Het standpunt dat deze belasting-adviseurs innemen was
helder:

Personalia
In verband met een reorganisatie is het bureau ontgrondingen van de provincie Limburg opgehe-ven en heeft de
heer F. Vermeij een andere functie gekregen.
De heer G. Hermans is aanspreekpunt voor beleidszaken
op het gebied van grondstoffen van de provincie Limburg.
De heer J. Kooper is afgetreden als voorzitter van de
NEVRIP en wordt vervangen door de heer J.W.C.A. van de
Kamp.

De Ontgrondingenwet kent geen overgangsbepaling op
dit onderdeel, dus kan de heffing aan alle vergunninghouders worden opgelegd die meer dan 10.000 m3 oppervlaktedelfstoffen kunnen winnen, ongeacht de datum van
indiening van de vergunningsaanvraag. Dit is van belang
aangezien complexe aanvragen soms wel enkele jaren in
behandeling zijn voordat het tot een afgewogen besluit
kan komen. Ook bij deze aanvragen moet derhalve de
heffing worden opgelegd.
Ontgrondingenheffing in Drenthe

Provinciale staten van Drenthe hebben op 1juli1998 een
verordening vastgesteld voor een ontgrondingenheffing.
Het voorstel van Gedeputeerde Staten heeft geleid tot
discussie over de vraag of ontgrondingsvergunningen voor
natuurontwikkelingsprojecten van de heffing zouden moeten worden vrijgesteld. Uiteindelijk is besloten geen uitzondering te maken. De hoogte van de heffing is vastgesteld op 4 ct per vaste m3. De verordening is op 15 juli
1998 in werking getreden.
4e Spaarbekken Biesbosch

De aanleg van het Vierde Spaarbekken in de Biesbosch
gaat definitief niet door. In 1998 werden de uitkomsten
van nadere studies bekend over de geprognosticeerde toename van de waterbehoefte. Het bleek dat deze toename
sterk afnam. Daarmee kwam de noodzaak voor een Vierde
Spaarbekken ter discussie te staan. Bij de realisering zou
45 miljoen m3 ophoogzand vrijkomen.
Startnotitie verdieping Loosdrechtse Plassen.

In 1998 is een mer-studie gestart tot het verdiepen van ca.
120 ha tot maximaal 14 meter diepte van de Loosdrechtse
Plassen. Aanleiding is om het in suspensie aanwezige
bodemslib te laten bezinken. Met verlaging van de externe
fosfaatbelasting zal de oorspronkelijke helderheid van het
water en de plantengroei waarschijnlijk herstellen. Hierbij
zal pim. 10 miljoen m3 vrijkomen
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Masterplan Zevenbergen
Door de gemeente Moerdijk wordt een masterplan ontwikkeld
waarbij vele facetten van toepassing van het beleid voor secundaire grondstoffen en het ontwikkelen van nieuwe technologieën in beeld zijn.
Er is een aanlandingslocatie voor ernstig verontreinigde baggerspecie in studie. Het is de bedoeling dat op deze locatie de
baggerspecie wordt ontwaterd en het slib wordt geïmmobiliseerd De slibkoeken die hierdoor ontstaan kunnen in beginsel
worden gebruikt voor de afdekking van de stortplaats te
Zevenbergen. Het provinciaal beleid Eindafdekking stortplaatsen" laat de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen op dit
terrein toe. Vindt dit onderdeel van het masterplan doorgang
dan is de verwachting dat de ontwikkeling van een baggerspeciedepot in het Hollands Diep qua omvang tot tenminste 1/3
kan worden gereduceerd. Dit zou inspelen op het standpunt
van de gemeente voor aanzienlijke kleinere depots dan de
thans voorgenomen. Langs de stortplaats loopt infrastructuur
welke zal moeten worden uitgebreid indien een van de alternatieven voor de ontwikkeling van het industrieterrein Moerdijk 2
wordt gerealiseerd. Eén van de alternatieven voor de realisering
is door toepassen van het finfalt-procédé: het half-warm toepassen van asfalt op de locatie. Er kan een proefvak aangelegd
worden waarop de eerste 2 jaar niet kan worden gereden (om
vervuiling door andere bronnen tegen te gaan) om na te gaan
of er sprake is van uitloging op de naadvlakken. Tenslotte is in
hetzelfde plan een locatie gesitueerd welke recent is opgehoogd met bietengrond ten behoeve van natuurontwikkeling.
Onderzoek zal worden of de laag bietengrond dermate
ondoordringbaar is geworden dat een spaarbekken voor het
nabij gelegen rioolwaterzuivering kan worden gerealiseerd.
Voor nadere Informatie.
Hisse de Vries, Prov. NB tel. (073)6812 276
Vernieuwbare grondstoffen
Om de benodigde hoeveelheid oppervlakte delfstoffen te verminderen wordt veel onderzoek gedaan naar het vinden van
alternatieven, zoals secundaire grondstoffen of vernieuwbare
grondstoffen. Recent is een onderzoek uitgevoerd om het vervangingspotentieel te bepalen van vernieuwbare grondstoffen.
In dit onderzoek is door de begeleidingscommissie een selectie
gemaakt van vernieuwbare grondstoffen en bijbehorende toepassingsmogelijkheden waarvan verwacht werd dat deze
besparing van oppervlaktedelfstoffen zouden kunnen opleveren. Hierbij is rekening gehouden met de groeisnelheid en de
technische mogelijkheden van vernieuwbare grondstoffen. Het
theoretisch vervangingspotentieel is bepaald door uitgaande
van de selectie te berekenen hoeveel oppervlaktedelfstoffen
bespaard kunnen worden. Voor de berekening is uitgegaan van
100.000 (standaard rijtjes) woningen en voor de overige bouwproducten is het besparingspotentieel berekend voor 100 kilometer (fietspaden, oeverbeschoeiingen) of per stuk (bruggen).
Enkele voorbeelden van meegenomen grondstoffen/bouwproducten zijn: vuren, lariks of grenen heipalen, gevels van strobalen, vlas, hen nep of stro voor binnenwanden, bruggen van
eiken of lariks en schelpen in metselmortel. Uit het onderzoek
bleek dat er grote besparingen te bereiken zijn in materiaalvolumes zijn doordat voor bouwproducten met dezelfde functie in

beton meer materiaal nodig is dan in een product van vernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden van toepassingen met de
gunstige ratio's (vernieuwbaar:beton) zijn het platte dak (0,20),
de heipaal (0,38), de binnenwand (0,46) en oeverbeschoeiingen (0,65).
in dit onderzoek zijn aspecten als marktacceptatie en economisch haalbaarheid en effecten op de traditionele toepassingsgebieden (andere markten) van vernieuwbare grondstoffen niet
meegenomen. Dergelijke aspecten worden binnenkort in een
workshop over vernieuwbare grondstoffen wel meegenomen.
De resultaten van deze studie zijn weergegeven in het rapport
W-DWW-98-064. Het rapport is te bestellen bij de DWW tel.
015 2518 308 onder vermelding van het rapportnummer.
Nadere informatie:
Monique Weima, RWS/DWW tel. (015)2518 262
Monitoring taakstellingsafspraken
Op verzoek van de LCCO (Landelijke Commissie Coördinatie
van Ontgrondingenbeleid) heeft de Werkgroep Monitoring een
systematiek ontwikkeld voor de monitoring van de taakstellingsafspraken. Daartoe heeft de werkgroep eerst een nadere
inventarisatie gemaakt van het beleid, de productie- en voorraadsituatie per vergunningsinstantie. Vervolgens zijn de taakstellingsafspraken geëvalueerd op basis van de gerealiseerde
productie over de afgelopen periode en van de verwachte productie voor de komende periode.
Uit de productiecijfers over de afgelopen periode blijkt dat voor
heel Nederland de winning en het verbruik van beton- en
metselzand momenteel ligt op een niveau van 20 â 21 mln
ton/jr. Dit komt overeen met de ramingen, waarop de taakstellingsafspraken 1989 t/m 1998 gebaseerd zijn. Het gebruik van
secundaire grondstoffen stagneert vooralsnog op een niveau
van ca. 0.2 mln ton/jr. De import en export houden elkaar m1 n
of meer in evenwicht op een niveau, dat geleidelijk gesteg
van ca. 8 naar 10 mln ton/jr.
Hoewel de totale productie over de periode 1989 t/m 1998
overeenkomt met de ramingen, worden er per vergunningsinstantie forse afwijkingen verwacht ten opzichte van de taakstellingsafspraken. Dit wordt deels veroorzaakt door procedurele
vertragingen bij de effectuering van een aantal grootschalige
landelijke locaties in Gelderland, maar deels ook omdat het
vigerend beleid in diverse provincies onvoldoende aansluit op
de gemaakte taakstellingsafspraken.
Dit blijkt met name wanneer vooruitgeblikt wordt naar de
periode 1999 t/m 2003. Volgens de eigen ramingen van de
vergunningsinstanties wordt voor deze periode een totale productie van 20 â 25 mln ton/jr. verwacht, terwijl de voorlopige
taakstellinsafspraken gebaseerd zijn op een beoogde productie
van 17 mln ton/jr.
Overigens wordt in het kader van de opstelling van het
Landelijk Implementatieplan Alternatieven voor beton- en
metselzand nog onderzocht, in hoeverre de beoogde volumereductie met 20% (van 21 tot 17 Mton/jr) over de periode
1999-2003 haalbaar is.

indien die productieverlaging haalbaar is, dan dreigt vooral in
Gelderland, Brabant, Limburg en bij V&W/RWS een aanzienlijke overproductie te ontstaan ten opzichte van de nagestreefde productie volgens de (voorlopige) taakstellingsafspraken. In dat geval zullen zij zich moeten beraden over aanvullende maatregelen om deze overproductie te voorkomen.
De rapportage eindigt met een aantal aanbevelingen om de
taakstellingsmethodiek en de gegevensverzameling voor de
monitoring te verbeteren.
Nadere informatie:
Hans 't Hoen, tel (026-3596 573)
Ontgrondingen en natuurontwikkeling

In 1990 heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant de locatie Beers-oost aangewezen voor de winning van ca. 25 miloen ton beton- en metselzand. Deze locatie betekent een
tbreiding van de Kraaijenbergse Plassen, gelegen in de
gemeente Cuijk, met zo'n 155 ha. Aan de aanwijzing heeft
mede een Milieu-effectrapport ten grondslag gelegen.
Tegelijk met de aanwijzing zijn voor het totale gebied de
nieuwe functies vastgelegd, (watersport)recreatie en
natuur(ontwikkeling). Tevens is aan het aanwijzingsbesluit een
stelsel van inrichtingsmaatregelen gekoppeld en het treffen
van mitigerende en compenserende voorzieningen. Deze zijn
opgenomen in de ontgrondingsvergunning. Medio 1990 is
zowel met de zandwinning als met de realisering van de
inrichtings- maatregelen een start gemaakt.
Op grond van artikel 7.39 van de Wet milieubeheer worden
de daadwerkelijk optredende gevolgen van de zandwin- en
herinrichtingsactiviteiten voor het milieu, i.c. voor natuur en
landschap onderzocht. Deze worden vervolgens vergeleken
met de in het MER voorspelde effecten. Onlangs is de tweede evaluatie afgerond. Hoewel de exploitatie van de winlocatie zich slechts halverwege bevindt, zijn er al enkele conclusies
trekken. Zo staat de weidevogelstand door het vergraven
van het open cultuurlandschap onder grote druk. De pleisteren foerageerplaats voor ganzen en zwanen is, overeen komstig de in voorspellingen van de MER, nagenoeg geheel verdwenen. Daarentegen is in het tot natuurgebied bestemde
gedeelte een enorme toename geconstateerd van het aantal
water- en moerasvogels. Ook is er sprake van een spontane
ontwikkeling van water- en moerasvegetaties. De ten behoeve van de das gerealiseerd maatregelen lijken effect te sorteren. De hoofdburchten met een kraamkamerfunctie hebben
in ieder geval hun vitale karakter behouden. Door de aanleg
van vele kilometers hagenstructuren is het voorheen kleinschalige landschap weer grotendeels in haar oorspronkelijke
cultu urhistorische betekenis hersteld. De waterkwaliteit van
de afgedamde plas is toegenomen, hetgeen van invloed is op
de flora- en faunaontwikkeling van de plas en de oevers en
randzones. De grondwaterstands-verlagingen blijken door de
getroffen maatregelen beperkter dan in het MER voorspeld.
econcludeerd kan worden dat door de (planmatige en
gecoördineerde) activiteit ontgrondingen een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan de vergroting van het areaal
aan natuurgebied en aan een verhoging van de diversiteit van

de natuur.De "Tweede rapportage van de evaluatie van het
milieu-effectrapport ontgrondingen" kan worden besteld bij
het servicecentrum van de provincie Noord-Brabant, 073681 2525
Nadere informatie
H. van Ei/k, Prov. Noord-Brabant tel. (073)68 12630

Jurisprudentie:
De rubriek "jurisprudentie" is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen van de
betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubriek wordt
optimaal benut indien de redactie over alle uitspraken kan
beschikken. Daarom wordt hier een oproep gedaan aan een
ieder die in het bezit komt van uitspraken m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire grondstoffen om deze te
sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Rb. Dordrecht, 27 november 1997, nr. 11030214.97

Appellant heeft zonder vergunning asfaltgranulaat en zeefzand - zijnde afvalstoffen - met cement gemengd en het
mengsel als ophoging gebruikt voor het bouwrijp maken van
een polder ten behoeve van het realiseren van industrie terrein.
In de uitspraak komen diverse interessante onderdelen naar
voren:
In de eerste plaats zijn het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen niet aangemeld bij de Europese Commissie zodat
niet aan de Notificatierichtlijn is voldaan. De definiëring van
het begrip Afvalstof vindt plaats in artikel 1 Wm. Hierbij is
sprake van implementatie van artikel 3 van de Richtlijn. Nog
afgezien van de vraag of het BAGA zelf technische voorschriften bevat, is de notificatie van dit besluit niet van toepassing, aangezien bij de invoering van dit besluit - in samenhang met de Wm - werd voldaan aan de verplichtingen van
de Nederlandse Staat voortvloeiende uit een communautaire
richtlijn. Voorts wijst de Rechtbank erop dat de
Notificatierichtlijn er toe strekt om handelsbelemmeringen uit
de weg te ruimen of te beperken. Aanwijzing van een bepaalde stof, preparaat of ander product als (gevaarlijk) afvalstof,
zoals gebeurt in het BAGA, belemmert of beperkt op zich zelf
evenwel niet het vrije verkeer van goederen." Het Ivb wijst
ter nadere uitwerking van artikel 1 Wm categorieën van
inrichtingen aan voor het in werking hebben waarvan een
vergunning is vereist, alsmede de aanwijzing van het bevoegde gezag.
Vervolgens gaat de Rechtbank op diverse onderdelen in:
Aangezien het bouwrijp maken vijf tot zes jaar zal duren en
gelet op de grote hoeveelheden materiaal die nodig zijn
voor het bouwrijp maken, moet worden geoordeeld dat er
geen sprake is van activiteiten die eenmalig zijn en in een
kort tijdsbestek worden afgerond, maar van een continue
bedrijvigheid van een zodanige duur dat gesproken moet
worden van een activiteit die "pleegt te worden verricht" in

de zin van artikel 1.1 eerste lid Wm.
Nu er van buiten de inrichting afkomstig asfaltgranulaat
en/of zeefzand met cement in de inrichting bij elkaar worden gebracht is er sprake van bewerken in de zin van categorie 28.4 onder c 2e van bijlage 1 bij het Ivb. Dit moet
worden gezien als een fysische handeling met een stof met
als doel de eigenschappen ervan de veranderen.
Onder werken moet blijkens de toelichting op categorie 28
van bijlage 1 bij het lvb worden verstaan activiteiten die niet
zonder meer als stortinrichtingen kunnen worden aangemerkt, maar wel het karakter hebben van afvalverwijdering
en bovendien dezelfde nadelige gevolgen kunnen hebben."
De rechtbank is van oordeel dat voldoende aannemelijk is
gemaakt dat het toepassn van mengsels van asfaltgranulaat en/of zeefzand in de polder is geschied ten behoeve
van het aanleggen van een funderingsvloer om de polder
geschikt te maken als industrieterrein, terwijl niet is gebleken dat deze wijze van bouwrijp maken daartoe in beginsel
ongeschikt is. Het bouwrijp maken moet in deze situatie
beschouwd worden als een werk.
Zeefzand maakt naar het oordeel van de rechtbank op
grond van de thans geldende regelgeving en beleidsinzichten geen deel uit van bouw- en sloopafval, maar is een
andere categorie afvalstof. Zeefzand valt dan ook niet
onder de uitzondering genoemd in bijlage III van het
BAGA-besluit. Zeefzand moet dan ook als een gevaarlijke
afvalstof worden beschouwd.
Appellant had derhalve voor zijn handelwijze vergunning
moeten aanvragen en wordt veroordeeld tot een boete van
f100.000,—
RvSt., 5 november 1998, nr. E01.96.0186.
De voorziening van ophoogzand in de kop van NoordHolland vond van oudsher plaats vanuit de Waddenzee en
het Ijsselmeer. Rijkswaterstaat had aangegeven dat deze winningen zouden worden afgebouwd. De zandvoorziening zou
op den duur vanuit de Noordzee moeten gaan plaatsvinden.
Voordat die aanvoer vanuit Den Helder gerealiseerd kon worden moest pIm. 5 jaar worden overbrugd. De provincie
Noord-Holland verleent daarom, mede gelet op een haalbaarheidsstudie, een ontgrondingsvergunning voor het verdiepen
van het Amstelmeer. Rijkswaterstaat was inmiddels begonnen
met de opstelling van een Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (SOD) dat uiteindelijk een PKB-status kreeg. 0p
het moment van vergunningverlening is het SOD in de
Tweede Kamer behandeld en er leek een grote Kamermeerderheid voor te zijn. In het SOD is het Amstelmeer ingedeeld
in zone 1. In deze zone acht het Kabinet de winning van
oppervlaktedelfstoffen niet aanvaardbaar, tenzij sprake is van
een zwaarwegend maatschappelijk belang. Op basis van
voorafgaand onderzoek zal dat moeten worden vastgesteld
waarbij tevens moet blijken dat niet op andere wijze of elders
in de behoefte kan worden voorzien. Dat ten tijde van het
nemen van het bestreden besluit de nota "Gegrond
Ontgronden" nog van kracht was, is geen aanleiding om
toetsing aan het SOD achterwege te laten. Verweerders hebben bij de voorbereiding van het bestreden besluit niet de
nodige kennis vergaard om te bepalen of de behoefte aan
ophoogzand zo dringend was, dat kon worden gesproken
van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Het SOD is
sterk bepalend bij de uitvoering van de Ontgrondingenwet.

Recente publicaties:
Startnotitie behorend bij het MER voor de winning van
beton- en metselzand op de Noordzee, Directie Noordzee,
september 1998
Startnotitie mer, Ontgrondingenbeleid l.Jsselmeergebied
periode 2000-2010, Directie lsselmeergebied, 1998
Toepassingsmogelijkheden van klei uit baggerspecie, voorlopige handreiking, Dienst Weg- en Waterbouwkunde 1998.
Biodiversity and life support indicators for land use impact
in LCA, DWW, W-DWW-98-059

Flitsen:
Handleiding Certificeri ng Bouwstoffenbesluit
De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft onlangs een herzien
Handleiding uïtgegeven voor het opstellen van beoordelingsrichtlijnen (BRL) in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Een BRL speelt een belangrijke rol in het certificeringsproces.
Op grond van een BRL kan een certificatie-instelling een certificaat voor een product (bouwstof) afgeven. Dit certificaat
wordt een Erkende kwaliteitsverklaring als het door de ministers van VROM en VenW wordt erkend. SBK speelt hierin een
adviserende rol.
De Handleiding heeft twee doelen. Het is een hulpmiddel bij
het opstellen van een BRL door de harmonisatie-commissie
Bouw (HCB) van SBK.
Nadere informatie:
Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk
Helpdesk Bouwstoffenbesluit: Infomil 070-3610575,
Rijkswaterstaat: 015-2518205
Interactieve discussiebijeenkomsten herziening SOD
Als in de vorige nieuwsbrief aangekondigd onder 'interactieve aanpak SOD" zijn in november en december van dit jaar
een vijftal discussiebijeenkomsten gehouden. Tijdens elke bijeenkomst is het beleid t.a.v. de landelijke voorziening van één
of meerdere oppervlaktedelfstoffen en vervangers daarvoor
behandeld. De bijeenkomsten hadden een open en inventariserend karakter m.b.t. wat de belanghebbenden goede- en
verbeterpunten t.a.v. het huidige SOD vonden. Van de bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt en er zal tevens een
nieuwsbulletin over verschijnen. Belangstellenden kunnen
deze opvragen bij het hoofdkantoor van de Waterstaat tel.
(070) 3518686.
Verbreding provinciale bestemmingsheffing
De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel.
Algemeen Overleg beton- en metselzand
Tijdens het algemeen overleg, op 29 september jI. tussen de
vaste commissie van V&W en VROM in de Tweede Kamer,
de staatssecretaris van V&W en de minister van VROM, hebben deze commissies ingestemd met de afspraken zoals dit
27 november 1997 zijn gemaakt tussen de toenmalige minis
ters van V&W en het IPO (zie nieuwsbrief december 1997)
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MER Beton- en metselzandvoorziening Zuid-Holland
In 1994 hebben provinciale Staten van Zuid-Holland besloten het wel of niet aanvaarden van een taakstelling betonen metselzand voor de periode 1989 t/m 1998 op te
schorten tot het moment dat een milieu-effectrapportage
(m.e.r.) is afgerond. Begin 1995 is de startnotitie vastgesteld waarmee onderzoek werd gestart naar de beleidsvarianten voor primaire winning van beton- en metselzand.
Het MER heeft zich gericht op de volgende beleidsvarianten:
de inzet van secundaire grondstoffen, zoals zeefzand en
brekerzand;
preventie;
zee- en ljsselmeerzand;
werk met werk maken;
verschuiving van de import-export balans.
De markttechnische aspecten zijn onderzocht door het
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.
In de jaren 1995-1997 is door een aantal ingenieurs-buro's
onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de genoemde alternatieven. Deze onderzoeken hebben geleid tot een
minimum- en maximumscenario, een meest milieuvriendelijk scenario en een voorkeursscenario. Eind 1997 is het
MER afgerond. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen in het voorkeursscenario zijn:
- Het gebruik van secundaire grondstoffen kan aanzienlijk
stijgen, wanneer dit gepaard gaat met de inzet van financiële instrumenten;
- De kansen voor de verschillende beleidsvarianten lopen
uiteen per regio;
- Het aandeel van secundaire ontgrondingen op zowel het
land als op zee zal voor de periode 1999-2008 substantieel stijgen;
- De toepassing van zeezand als beton- en metselzand is
perspectief rijk wanneer aan de volgende voorwaarden is
voldaan;
- Beleidsruimte in het Regionaal Ontgrondingen plan
Noordzee;
- Nader onderzoek naar exacte voorkomens en gevolgen
van winning;
- Voldoende aanlandingscapaciteit.
De provincie Zuid-Holland zal in 1999 een bouwgrondstoffenplan gaan maken.
Het MER beton- en metselzandvoorziening zal hiervoor
mede een belangrijk uitgangspunt vormen.
Nadere in formatie
Bert. Deege, provincie Zuid-Holland (070)4417014.
RWS start voorbereiding nieuwe beleidsnota voor ontgrondingen in lisselmeergebied
De directie lJsselmeergebied (RDIJ) van Rijkswaterstaat
bereidt een nieuwe beleidsnota voor over de oppervlaktedelfstoffenwinning in de wateren onder haar beheer. De
nota zal gaan over de periode 2000-2010 en zal tevens
een doorkijk bieden naar 2025. Aangegeven zal worden
waar de nieuwe reserveringsgebieden voor de winning
van industriezand liggen en hoe aan de vraag naar
ophoogzand tegemoet gekomen kan worden. Onder het
huidige beleid blijkt winning van ophoogzand in combina-

tie met vaargeulverbetering goed mogelijk. lndustriezand
lijkt langs die weg echter niet winbaar. Daarom zal
opnieuw bezien worden of er mogelijkheden zijn om door
geconcentreerde diepe winning in Ijsselmeer, Markermeer
of Limeer bij te dragen aan de Rijkstaakstelling voor industriezand. Daarnaast zal in de Rand meren worden gezocht
naar nieuwe winplaatsen voor kalkzandsteenzand. Daar
onder andere nieuwe winplaatsen zullen worden aangewezen met een gezamenlijk oppervlak van meer dan 100 hectare, is tevens een procedure voor een milieu-effectrapportage (mer) gestart. De startnotitie voor de mer is inmiddels
verschenen. Richtlijnen voor de milieu-effectrapportage
worden half december verwacht. Het milieu-effectrapport
(MER) en de conceptbeleidsnota met als werktitel "Zand
boven Water - 2" kunnen dan halverwege 1999 het licht
zien. De definitieve beleidsnota wordt begin 2000 verwacht.
Nadere informatie:
Frank Hoogenboom, RW5-RDIJ, tel. (0320)2973 16
Inwerkingtreding-beleidsregel handhaving ontgrondingen
Overijssel
Op 1 februari 1998 is de door Gedeputeerde Staten van
Overijssel vastgestelde Beleidsregel handhaving ontgrondingen Overijssel in werking getreden. Aanleiding was de
inwerkingtreding per 1januari1998 van de 3e tranche
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), meer in het bijzonder
de onderdelen beleidsregels en handhaving (toezicht).
Vernieuwend is met name het onderdeel beleidsregels,
nadrukkelijk wordt aanbevolen (nog net geen wettelijke
verplichting, al neigt de jurisprudentie hier wel toel), dat
een bestuursorgaan ongeschreven vaste gedragsregels bij
het uitoefenen van zijn eigen bevoegdheden (bijv. in
Overijssel bij de handhaving Ontgrondingenwet) in een
beleidsregel vastlegt.
Van oudsher is het provinciale handhavingsbeleid ontgrondingen in Overijssel vastgelegd in interne en externe (in
overleg met politie en OM) opgestelde draaiboeken van
deels ambtelijke, deels bestuurlijke aard. Op grond van het
bovenstaande is besloten dit alles te vervangen door 1
bestuurlijke beleidsregel, gehoord de ambtelijke Provinciale
commissie handhaving milieuwetgeving (met o.a. de
betrokken politieregio's en parketten OM). Inhoudelijk
wordt in diverse artikelen van deze beleidsregel het volgende behandeld: de formele handhavingsbegrippen, enkele
algemene bepalingen (waaronder samenloop van overtredingen), opsporing ontgrondingen zonder vergunning (met
veelal tevens een provinciale bijdrage aan de strafrechtelijke vervolging), en toezicht vergunningsvoorschriften ontgrondingen (veelal alleen bestuursrechtelijk van aard).
Organisatorisch gaat de beleidsregel uit van een al lang
bestaande nauwe samenwerking met externe handhavingspartners (met name de plaatselijke politie), waarbij -bij
strafrechtelijke handhaving o.g.v. de Wet economische
delicten- een functionele taakverdeling tussen politie en
provincie bestaat. Het opmaken van proces-verbaal
geschiedt door de plaatselijke politie gezamenlijk met de

etrokken provinciale buitengewoon opsporingsambtenaar
(annex toezichthouder) ontgrondingen, welke laatste
tevens als bijlage hierbij het zgn. technisch rapport van
bevindingen verzorgt en desgewenst als getuige-deskundige voor OM en rechtbank optreedt. Wat betreft de
bestuursrechtelijke handhaving zijn organisatorisch twee
specifieke punten van belang. Allereerst wordt -in nauwe
samenwerking met de betrokken provinciale milieuafdeling- het toezicht op de provinciale milieuvergunningen
voor grootschalige ontgrondingen tevens in het ontgrondingentoezicht meegenomen. Verder is regelmatig sprake
van samen-loop van de ontgrondingenhandhaving met
handhaving vanuit andere wetten met andere bestuursorganen (gemeente, waterschap e.d.). Voor de provincie is
dan volgens de beleidsregel beslissend welke overtreden
wet (en bestuursorgaan) primair in het geding is.
Nadere informatie:
'rits Breure, provincie Overijssel, tel. (038)425 15 66
Verbruik van beton- en metselzand en grind.
De DWW heeft voor de derde keer een onderzoek laten
uitvoeren naar het gebruik van beton- en metselzand per
provincie (onderzoek 1994-1996). Op dezelfde manier is
voor het eerst het verbruik van grind bepaald (onderzoek
1993-1996).Voor grind is geen onderverdeling gemaakt
per provincie. Het onderzoek kent een aantal sporen die
inzicht moeten geven in de productie, het verbruik, de
invoer en de uitvoer van beton- en metselzand en grind.
Eén van de sporen is gebruik maken van statistisch materiaal (LCCO/WIG en CBS gegevens). Verder wordt er
gebruik gemaakt van enquêtes van producenten, handelaren, gebruikers.
Het verbruik van beton- en metselzand vertoont een redelijk stabiel beeld (rond de 20 Mton) in de periode 19881996. Daarnaast blijken zowel invoer als uitvoer van
keton- en metselzand toe te nemen. De invoer van beton
1 metselzand stijgt van 6,5 Mton in 1988 tot 10,4 Mton
in 1996. De uitvoer stijgt in dezelfde jaren van 7,6 Mton
naar 10,1 Mton. Het aanbod en het gebruik per provincie
blijken niet overeen te komen met de procentuele verdeling van de bevolking. Dit wordt verklaard doordat betonen metselzand verwerkende industrie vaak de plaats van
winning kiest. Het gebruik van beton- en metselzandvervangende materialen stijgt maar blijft een klein aandeel
houden (0,5Mton per jaar).
Het gebruik van grind geeft een stijgende lijn te zien over
de jaren 1993-1996. Het gebruik van grind bleek uit de
gebruikers-enquête hoger (gemiddeld 8Mton) uit te komen
dan berekend uit de LCCO/WIG en CBS gegevens.
Volgens de gebruikers-enquête lag het gebruik van grind in
1996 op 21.7 Mton. Ook het gebruik van primaire en
secundaire grindvervangende materialen blijft stijgen in die
periode (van 1,5 Mton naar 3,0 Mton per jaar).
"oorbeelden van grindvervangers zijn kunstgrind, fosforkken, asfaltgranulaat. Het gebruik van steenslag uit
gebroken rots ligt iets hoger dan het gebruik van secundaire grindvervangers. Resultaten van dit onderzoek zijn ver-

woord in het rapport Stand van het zand en Lint aan het
Grind."
Nadere in formatie:
Monique Weima, RWS/DWW tel. (015)2518 262

Jurisprudentie:
De rubriek jurisprudentie" is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen van
de betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubriek
wordt optimaal benut indien de redactie over alle uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch.
Deze keer zijn er geen bijzondere zaken te melden.

Recente publicaties:
- Mineral planning in a European Context, Demand and
Supply, Environment and Sustainability, B. van der
Moolen, AF. Richardson, H. Voogd (red.) Geo Press,
1998
- Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning, V&W, juli 1998
- MER Schelpenwinning, ter onderbouwing van het landelijke beleid, RWS/RIKZ, juli 1998
- De Morfodynamica van de Waddenzee op verschillende
ruimte- en tijdschalen.T.T. Reijngoud, publicatie van de
Waddenvereniging, Harlingen.
- Directe toepassing van baggerspecie, Deel 1, Wet- en
regelgeving" RWS/DWW (W-DWW-96-121)
- Verslag van de workshop bij Directie Oost-Nederland,
vrijkomende grondstromen in het rivierengebied"
RWS/DWW (W-DWW-98-024)
- Brochure Vandaag baggeren, morgen oogsten" brochure van RWS/DWW
- Evaluatie Landelijk Beleid Bouwgrondstoffen-voorziening,
B&A groep, 1998

Flitsen:
Cail for papers ECMP '99
Op 5-7 oktober 1999 zal te Yorkshire (Engeland) de 2e
European Conference on Mineral Planning plaatsvinden.
Belangstellenden worden uitgenodigd om onderwerpen in
te dienen voor artikelen die te maken hebben met bouwgrondstoffenvoorzieningbeleid en -strategie. In eerste
instantie kan worden volstaan met een samenvatting (abstract) van circa 100 woorden (sluitingstermijn 30 oktober
as.). De Organisatie zal deze gebruiken voor de selectie en

de opstellers daarover eind van het jaar berichten.
Geselecteerde artikelen dienen dan uiterlijk 30juni 1999
ingediend te zijn. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
The Secretary, ECMP '99
The Institute of Quarrying
7 Regent Street, Nottingham NGI 5 BS, United Kingdom
Tel: +44(0)115941 1315 Fax: +44(0) 115 948 4035
E-mail: ecmp@qmj.co.uk
Web site: www.int-q-net.com/ecmp
Interactieve aanpak herziening SOD
Het Hoofdkantoor van de Waterstaat is gestart met de
voorbereidingen voor de herziening van het
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (SOD). Door middel van een aanpak, die bekend staat als interactieve planvorming, willen de beleidsmakers de belanghebbenden in
een zon vroeg mogelijk stadium betrekken bij de herziening. Daarom zullen dit najaar interactieve sessies in het
land worden gehouden met belanghebbenden (ontgronders, natuur & milieu organisaties, gebruikers van bouwgrondstoffen, vertegenwoordigers van overheden etc.).
De resultaten van die sessies worden gebruikt voor het
opstellen van deel 1 (ontwerp Planologische Kernbeslissing)
van het SOD 2 (planperiode 2000-2025). Dit deel is medio
volgend jaar gepland te verschijnen.
Toekomst beton- en metselzandwinning in Drenthe niet in
het omgevingsplan?
Gedeputeerde staten van Drenthe hebben in mei j.l. het
Provinciaal omgevingsplan (POP) in ontwerp vastgesteld.
In dit plan zullen het huidige Streekplan, het
Waterhuishoudingsplan en het Provinciaal milieubeleidsplan opgaan. Zowel in de inspraakfase rond het voorontwerp als in de nu lopende formele vaststellingsfase heeft
de voorziening in de behoefte aan beton- en metselzand
relatief veel aandacht getrokken. De belangrijkste twee
beton- en metselzandwinplaatsen in Drenthe liggen in bosgebieden die behoren tot de ecologisch hoofdstructuur.
Gelet op de zonering van het Structuurschema oppervlaktedeifstoffen is zandwinning daar in beginsel niet toegestaan. Voor de zandvoorziening op middellange termijn is
daarom opnieuw gekeken naar een gebied in ZuidwestDrenthe, gelegen binnen zone 3 (in beginsel winning toegestaan) van het structuurschema, dat eerder als een niet
reëel alternatief terzijde geschoven was. Na aanvankelijk
gematigd optimisme bleek uit nadere gegevens dat de kansen niet zo bijster groot zijn om in dat gebied tot de exploitatie van een beton- en metselzandwinning te komen. Het
lijkt in ieder geval niet verantwoord om op basis van de
huidige gegevens in het POP een gebied (of gebieden) aan
te wijzen waarbinnen de beton- en metselzandwinning zich
in de toekomst zal moeten concentreren. In december zullen provinciale staten het POP vaststellen. Zien provinciale
staten daarbij inderdaad af van het nemen van beslissingen
over gebieden, dan zal meer duidelijkheid over de toekomst van de beton- en metselzandwinning in Drenthe
moeten ontstaan in het kader van een procedure tot (partiële) herziening van het POP.

Nadere informatie:
J.C. Janssen, provincie Drenthe, tel (0590)399292
Ontgrondingenverordening Noord-Holland 1998.
Op 21 augustus 1998 is de Ontgrondingenverordening
Noord-Holland 1998 in werking getreden. In deze nieuwe
verordening is het vergunningenbeleid meer toegespitst op
de voorziening van bouwgrondstoffen. Als er geen sprake
is van afvoer is in de meeste gevallen de vergunningplicht
vervallen. Ook is een aantal ontgrondingen vrijgesteld van
de vergunningplicht indien er minder wordt afgevoerd dan
10.000 m3. Ontgrondingen in de vorm van waterbergingen, natuurbouwprojecten en landinrichtingsprojecten bij
voorrang zijn aangeduid als ontgrondingen van eenvoudige aard waarvoor afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is. Tenslotte is een nieuw instrument- de meldingsplicht- opgenomen voor een beperkt
aantal ontgrondingen.
Nadere informatie:
Fred Drenth, provincie Noord-Holland, tel.(023)5143358
Heffingsverordening Ontgrondingen.
Met ingang van 1januari1998 is de Heffingsverordening
Ontgrondingen Noord-Holland 1998 in werking getreden.
De provincie maakt kosten voor planvorming, coördinatie
en het verstrekken van informatie en de
Ontgrondingenwet maakt het mogelijk 50% van deze kosten te verhalen op de houders van de vergunningen.
Noord-Holland heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. Het tarief is vastgesteld op f0,07 per kubieke
meter van de hoeveelheid oppervlaktedelfstoffen waarvoor
vergunning is verleend. De betalingsplicht ontstaat op het
moment dat de vergunning is verleend.
Nadere informatie:
Mevr. D. van der Linde, provincie Noord-Holland,
tel. (023)5 143253
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Ontwerp-Grondstoffenplan Limburg
Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben op 2 juni jI.
het ontwerp Grondstoffenplan Limburg (OGPL) en het,
daar in het verlengde van liggende, ontwerp van de
Herziening van de Streekplannen Noord- en MiddenLimburg en Zuid-Limburg voor ontgrondingslocaties
vastgesteld.
Het OGPL is de opvolger van het oude provinciale
ontgrondingenplan uit 1992 (POP '92). Het plan bevat het
beleid voor de bouwgrondstoffen: beton- en metselzand,
grind, kalkzandsteenzand, cellenbetonzand, mioceenzand,
ophooggrondstoffen, Maasklei en overige soorten klei.
Daarnaast houdt het plan rekening met de inzet van secundaire materialen als vervangers van primaire grondstoffen.
Daarom is voor de naamgeving van het plan gekozen voor
"grondstoffenplan" in plaats van "ontgrondingenplan".
Het OGPL geeft het beleid aan voor de kbmende
tien jaar, met een doorkijk naar de daaropvolgende periode

'1W
1 jddL. Uagangspunt daa: clj is dat zo duuizaam
mogelijk wordt omgegaan met de traditionele oppervlaktedelfstoffen. Per materiaalsoort zijn de behoefte en het aanbod geïnventariseerd Perspectiefvolle secundaire materialen ter vervanging van primaire materialen zijn: bouw- en
sloopafval, zand uit baggerspecie, gewassen (zwarte) mijnsteen en gereinigde en licht verontreinigde grond. Op basis
van de inventarisatie geeft het OGPL aan of er aanvullende
winmogelijkheden noodzakelijk zijn of dat volstaan kan
worden met de bestaande locaties.
Ondanks de nadruk op de inzet van secundaire
materialen blijft de winning van oppervlaktedelfstoffen
noodzakelijk. GS onderschrijven dan ook de taakstelling
van het winnen van 27 miljoen ton beton- en metselzand
in de periode 1999 t/m 2008 (voor de daarop volgende
periode gaan GS uit van afbouw van de winning).
Daarbij wordt gestreefd naar een koppeling van ontgrondingen en ruimtelijk functioneel gewenste ontwikkelingen,
zoals veiligheid, natuurontwikkeling, recreatie, infrastructuur en aanleg industrieterreinen.
De noodzakelijke (aanvullende) winmogelijkheden
zijn ruimtelijk uitgewerkt in de Herziening Streekpiannen
voor Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg voor
ontgrondingslocaties. GS hebben deze herziening in ontwerp vastgesteld. Bij de aanwijzing van winmogelijkheden
wordt onderscheid gemaakt tussen winplaatsen en winzones. Een win plaats geeft concreet de begrenzing van een
te verlenen vergunning aan. Een winzone is minder concreet begrensd dan een win plaats en vormt een zoekgebied waarin ontgrondingsvergunningen kunnen worden
aangevraagd. Voor de projecten Grensmaas en Zandmaas
zal via aparte streekplanherzieningen de aanwijzing van
winplaatsen plaatsvinden.

Nader in formatie:
Ger Hermans, provincie Limburg, tel. 043-3897642

Evaluatie van het Bouwstoffenbesluit
De Tweede Kamer is enige jaren geleden toegezegd om
nog vôôr het volledig in werking treden van het
Bouwstoffenbesluit (BSB) een evaluatie af te ronden van de
mogelijke gevo!gen ervan en deze aan de Kamer aan te
bieden. Tijdens de uitvoering van de evaluatie werd
duidelijk dat de oorspronkelijk voorziene inwerkingtreding
per 1-1-98 tot problemen zou leiden, met name m.b.t. de
uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van het besluit.
De minister van VROM heeft naar aanleiding daarvan, in
overleg met de minister van V&W, besloten tot uitstel van
de inwerkingtreding van het besluit met één jaar. De evaluatie van de mogelijke gevolgen is daarna gebaseerd op de
inwerkingstredingsdatum 1 januari 1999. Het besluit is dan
op 1juli1999 van toepassing.
In een standpuntenbrief over de resultaten van de
evaluatie zijn door beide ministers aan de Tweede Kamer de
conclusies bericht. De belangrijkste conclusie uit de
evaluatie is dat naar verwachting het BSB per 1juli1999
uitvoerbaar en handhaafbaar zal kunnen zijn, maar dat
daartoe door VROM, V&W en andere partijen nog het
oo .vnrk moet worden verzet. De nadruk ligt daarbt en:

- voor cntmg aan ce devoegde gezagen (me. gemeenrer
en waterschappen);
- certificatie van bouwstoffen;
- en het tot stand brengen van een hand havings- en
uitvoeringsrichtlijn.
Door het uitstel van inwerkingtreding is voldoende tijd
voor overheden en bedrijfsleven om zich daarop voor t
bereiden. De evaluatie geeft geen aanleiding tot een
wijziging van het beleid. De herbruikbaarheid van bouv
stoffen komt door de regelgeving niet in het geding.
Voor de oplossing van twee specifieke gesignaleerde probleempunten t.w. het toepassen van ontzi!t
rrneci
zeezand en het hergebruik van b
volgende aanpak aangekondit
Zeezand
De algemene norm voor het
niveau van schone grond worden gesteld aangezien:
- zeezand in aanzienlijke hoeveelheden op een zodanig
wijze wordt gebruikt dat mag worden aangenomen Ort
het veelal blijvend een onderdeel van de bodem wordt;
- ontzilting tot de norm die voor schone grond geldt
(200 mg Cl/kg ds.) eenvoudig en tegen relatief la
kosten te realiseren is (enkele dubbeltjes per m3).
Verder is voor het gebruik van zeezand in verziltingr
gevoelige gebieden een strengere normstelling vooi
chloride nodig dan de norm voor schone grond. Er Ir v' no
gekozen het besluit hiervoor aan te passen, dusdanig dat
rekening wordt gehouden met zowel het beleid tot stimulering van het gebruik van zeezand, als de wens van de
waterschappen om in bepaalde gebieden verzilting
tegen te gaan.
Baggerspeci
.
Eenproblee:
specie i.r.t. de normen van het BSB vormt het sulfaatgehalte, terwijl ook enigszins te hoge gehalten aan
minerale olie, cyanide en zouten soms een belemmering
kunnen vormen. Aangegeven is dat o.a. een oplossing zi
worden gezocht in de sfeer van actief bodembeheer langs
waterwegen, waardoor gerelateerd aan het
Bouwstoffenbesluit, de hergebruiksmogelijkheden v
gerijpte baggerspecie kunnen toenemen. Tevens is
aangegeven dat de uitkomsten van een evaluatie vr
hantering van de streefwaarden tot andere normen kan
leiden, waardoor het hergebruil< van baggerspecie minder
problematisch word 1
In het algemeen overleg dat op 14 cpnl jl met de Kamer
over de standpuntenbrief is gevoerd heeft de Kamer z*
positief kritisch opgesteld t.o.v. de volledige inwerkingtreding van het besluit per 1 januari 1999. Aan de Kam
is toegezegd in het najaar in een algemeen overleg ove
de vorderingen te rapporteren. De Tweede Kamer heeL
wel laten weten niet geheel tevreden te zijn met de
uitgevoerde bedrijfseffectenrapportage (BET) en her
aangedrongen op een

!"2dere informatie:
id van de Klooster, Hoofdkantoor van de Waterstaat,
tel. 070-3518385
Richtlijnen voor Mii ieu-effectrapport winplaats beton-

Deze klankbordgroep zal bij de verdere planvorming worden betrokken.
Nadere informatie:
Sekel Bennema, provincie Overijssel, tel. 038-4251567

en metselzand Oosterweilanden

Eind mei 1998 hebben GS van Overijssel de richtlijnen
vastgesteld voor het MER voor een door de VOF
Oosterweilanden te ontwikkelen zandwinplaats binnen de
in het streekplan aangegeven winzone Oosterweilanden in
de gemeente Vriezenveen.
De taakstelling van de provincie voor de periode
1999 t/m 2008 bedraagt 12 mln ton. De oppervlakte van
de winplaats Oosterweilanden is afhankelijk van 3 met
elkaar samenhangende factoren. Daarbij hebben GS de
volgende theoretische uitgangspunten gehanteerd:
- een tot in de verre toekomst vastliggende taakstelling van
12 mln ton per 10 jaar, waarop een productie in
Overijssel van maximaal 1,2 mln ton per jaar wordt
baseerd;
- net niet meer vastpinnen van een tijd horizon (exploitatieduur) van de winplaats;
- ,een ruimtelijk optimale benutting van de winzone; een
variatie in bruto-ruimtebeslag van de winplaats, mede
afhankelijk van de eindbestemming en herinrichting.
Op grond van bovenstaande uitgangspunten stelt GS als
randvoorwaarde, dat de winplaats een netto-oppervlakte
dient te hebben tussen de 75 ha en 100 ha (tijdhorizon van
2025 â 2030). Dit impliceert een bruto-oppervlak van de
winplaats van ca. 110 tot 200 ha, afhankelijk van de keuze
van eindbestemming en inrichting binnen de (bruto-)
contourlijn van de totale winplaats.
De gemeente Vriezenveen heeft onder de volgende voorwaarden planologische medewerking toegezegd:
- de winzone maakt deel uit van een groene bufferzone
tussen Almelo en Vriezenveen;
- de gemeente bepaalt primair de meest passende eindstemming. Herinrichting dient direct te volgen op
Idsegewijze ontgronding. In nauwe samenwerking tussen
provincie, gemeente en initiatiefnemer zal een visie wordt
ontwikkeld op de eindbestemming.
Er zal een beperkt aantal integrale alternatieven worden
ontwikkeld. Deze alternatieven bestaan uit een combinatie
van de aanpak van de ontgronding en de gewenste eindbestemming en moeten passen binnen de gekozen randvoorwaarden voor de netto-oppervlakte van de winplaats.
In het MER moeten, zowel de bestaande toestand
en autonome ontwikkeling, als de milieugevolgen worden
beschreven voor de aspecten: bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie en woon- en leefmilieu. Waar mogelijk dienen preventieve, mitigerende en compenserende
maatregelen te worden uitgewerkt.
Eind 1997 zijn een aantal direct-betrokkenen,
zoals grondeigenaren, over de procedure voorgelicht en
heeft een algemene informatie-avond plaatsgevonden.
;t een begeleidingsgroep (VOF, provincie, gemeente en
wciierschap), is een klankbordgroep met o.a. een eigenaar/bewonersvertegenwoordiging gevormd.

Jurisprudentie:
De rubriek "jurisprudentie' is bedoeld om juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubriek
wordt optimaal benut indien de redactie over alle uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken de
aandacht getrokken:
RvSt., 11 november 1997, nr. E01.95.0576

Appellant maakt bezwaar tegen de weigering van gedeputeerde staten om een ontgrondingsvergunning ten behoeve van de aanleg van een haven te verlenen. Verweerders
hebben in hun besluit onder meer gesteld dat de voorziene
uitbreiding van de haven in strijd is met het geldende
bestemmingsplan en dat het gemeentebestuur niet bereid
is om hieraan planologische medewerking te verlenen.
De Afdeling concludeert dat, hoewel planologische strijdigheid sec niet zonder meer het verlenen van een ontgrondingsvergunning in de weg hoeft te staan, de omstandigheid dat het gemeentebestuur niet bereid is om deze
strijd igheid binnen afzienbare tijd op te heffen wel tot deze
conclusie moet leiden. Het beroep is ongegrond.
Vzt. RvSt., 22 januari 1998, F03.97.0761, e.a.

Gedeputeerde staten hebben 10 vergunningen onder voorschriften verleend om met mobiele puinbreekinstallaties
uitsluitend puin te breken dat afkomstig is van wegen die
in eigendom zijn van openbare lichamen. Bezwaar wordt
gemaakt dat de beperking niet voort vloeit uit de
Provinciale Milieuverordening.
De vergunningen zijn verleend op grond van de wet
milieubeheer, rekening gehouden met het geldende
provinciale milieubeleidsplan. Daarin is de vergunning
afhankelijk gesteld van de kwaliteit van de hergebruiksmogelijkheden van materialen/producten. Vaste puinbreel<installaties zijn beter in staat de verschillende fracties te
scheiden en de variatie in grootte en aanbod van het
bouw- en sloopafval te kunnen breken, aldus het PMP.
Afwijking is mogelijk voor mobiele brekers bij het opbreken
van wegen die in eigendom zijn van een openbaar lichaam.
Appellanten stellen dat tegenwoordig met mobiele brekers
een even kwalitatief hoogwaardig eindproduct kan worden
verkregen. De Voorzitter geeft aan dat de provincie dit
onvoldoende heeft kunnen weerleggen. Evenmin is

voldoende aannemelijk gemaakt dat de milieuhygiënische
belasting van mobiele brekers per saldo groter is dan die
van vaste. Bij vaste puinbrekers vindt nI. transport van puin
en granulaat vast, bij mobiele brekers kan dit ter plaatse
worden hergebruikt.
De Voorzitter acht het overigens niet onaanvaardbaar dat
in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen het geschetste beleid wordt gevoerd met betrekking tot de verwerkingscapaciteit van bouw- en sloopafval.
Dat betekent dat in beginsel een maximale capaciteit mag
worden vastgesteld voor puinbrekers. Op zichzelf is het
niet onaanvaardbaar dat GS beperkingen hebben gesteld
aan de inzet van mobiele puinbrekers.
De voorlopige conclusie van de Voorzitter is daarom dat
verweerders beperkingen hebben kunnen stellen aan het
gebruik van mobiele puinbrekers in het kader van instandhouden van de thans bestaande verwerkingscapaciteit van
bouw- en sloopafval, voor zover die beperkingen bijdragen
aan de doelmatige verwijdering van bouw- en sloopafval.

gevraagd een inventarisatie-formulier op te stellen voor d
(jaarlijkse) behoefte aan granulaire grondstoffen. Het is de
bedoeling dat de inventarisatie jaarlijks wordt uitgezet bij
gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat, directie
Noord-Brabant. De inventarisatie moet niet alleen zicht
geven op de hoeveelheden benodigde granulaire grondstoffen voor de komende 5 jaar, tevens moet inzicht
worden verkregen in de soort werken die uitgevoerd
worden. Dit is van belang voor de toepassing van de
beschikbare secundaire grondstoffen. Immers secundaire
grondstoffen worden ingedeeld in categorie 1, categorie 2
en bijzondere categorie. Toepassing daarvan is afhankelijk
van het soort werk.
Voor 1998 zal Tauw Milieu de inventarisatie zelf uitvoeren.
Voor de jaren daarna zal de provincie dit doen.
De provincie wil deze gegevens in samenhang brengen
met de gegevens over vergunde primaire grondstoffen en
het aanbod aan secundaire grondstoffen. Deze gegevens
worden dan samengebracht in een grondstoffenbank
(soft ware) en daarmee verwacht de provincie de grondbalans per regio te kunnen aansturen.

Recente publikaties:

Onderzoek bietengrond
De provincie Noord-Brabant heeft een financiële bijdrage
toegezegd aan onderzoek van toepassing van bietengrond
voor de kalkzandsteenindustrie. Indien dit onderzoek
positief zal zijn, is dit de eerste toepassing van een
secundaire grondstof in deze industrie.

"Bouwstoffen nader bekeken, Milieuhygiënische kwaliteit
en toepasbaarheid van bouwstoffen in relatie tot het
Bouwstoffenbesluit", Uitgeverij Eburon BV te Delft,
ISBN 90 5166 620 9
Duurzaam bouwen in de grond-,weg- en waterbouw, VNG
uitgeverij, Den Haag 1998, ISBN 90322 777359

Flitsen:
Onderzoek naar de toepassing van klei uit baggerspecie in
wegophogingen
Bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van de
Rijkswaterstaat wordt onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van gerijpte (verontreinigde) baggerspecie als verkeersdragend ophoogmateriaal in de wegen bouw.
Dit onderzoek vindt plaats volgens een aantal sporen. Zo is
er een literatuurstudie uitgevoerd naar ervaringen met de
toepassing van klei in wegophogingen in het buitenland.
Verder is er op de Maasvlakte bij Rotterdam een 4 meter
hoge proefophoging gemaakt, waaraan een groot aantal
(grondmechnische) waarnemingen zijn verricht. Op basis
van genoemde ervaringen zal medio 1998 een voorlopige
handreiking "Toepassing klei uit baggerspecie", verschijnen.
Het verdere onderzoek bestaat uit een studie naar het
algemeen toepasbaar maken van de bevindingen en de
mogelijkheden van stabilisatie waarmee de fysische en
chemische eigenschappen verder kunnen worden
geoptimaliseerd. De resultaten van dit onderzoek worden
medio 1999 verwacht in de vorm van een verbeterde
versie van de handreiking.
Onderzoek vraag naar grondstoffen
De provincie Noord-Brabant heeft aan Tauw Milieu
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Mogelijkheden voor de ophoogzandvoorziening na het
jaar 2000 in Groningen, Fryslan en de noordelijke regio
van Noord-Holland
In 1996 is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid
van alternatieven voor zandwinning in de Waddenzee. De
resultaten kwamen er in hoofdzaak op neer dat deze
zandwinning v66r het jaar 2000 zal worden afgebouwd.
Tot dat tijdstip is, in de levering van ophoogzand in de
provincies Groningen en Fryslân en de noordelijke regio
van de provincie Noord-Holland, voorzien door aanvoer
van zand uit landputten, uit het lisselmeergebied, uit de
Waddenzee (nog vigerende vergunningen) en uit vaargeulonderhoud van het onder Duits beheer vallende gedeelte
van de Eems.
Het was destijds onvoldoende duidelijk of na 2000 de
vraag naar ophoogzand in de genoemde gebieden op
afdoende wijze gedekt kon worden. Daarom is in het
Maatregelen program ma van het Beheersplan Waddenzee
1996-2001 een (vervolg)onderzoek opgenomen dat
inzicht moet geven in deze zandvoorziening. Dit onderzoek is in de loop van 1997 uitgevoerd en inmiddels afgerond. Geconcludeerd is dat de ophoogzandvoorziening
voor de provincie Groningen tot het jaar 2010 is gewaarborgd. In Fryslân lijkt de aanvoer tot het jaar 2005
gewaarborgd. In de periode erna tot 2010 zullen zich,
voorzover op dit moment kan worden beoordeeld, geen,
geen belangrijke problemen voordoen. In het kader van de
nog op te stellen beleidsnota "Zand boven water 11 (20002010) " zal meer duidelijkheid komen over de vervolgmogelijkheden van de aanvoer van ophoogzand uit het
lisselmeergebied.
Voor wat betreft de noordelijke regio van de provincie
Noord-Holland liggen de zaken minder duidelijk, met
name voor de periode tot ongeveer het jaar 2003. Een feit
is dat er in principe geen ophoogzand meer uit de
Waddenzee zal worden aangevoerd. Het is op dit moment
niet duidelijk of de geplande zandwinning in het
Amstelmeer doorgang kan vinden. Naar verwachting zal
hierover in de loop van de zomer 1998 door de Raad van
State een uitspraak worden gedaan. Alternatieven voor de
aanvoer van zand uit het Amstelmeer kunnen zijn een
beleidsaanpassing m.b.t de aanvoer van zand uit het
IJssel meergebied, tijdelijke aanvoer van Noordzeezand
vanuit Ijmuiden of Den Helder, of een tijdelijke winning in
de Waddenzee. Wanneer de voorbereiding voortvarend
ter hand zal worden genomen, zal omstreeks het jaar 2003
volgens de huidige planning bij Den Helder een overslagdepot voor Noordzeezand gerealiseerd kunnen zijn. Vanaf
dat tijdstip zullen voldoende hoeveelheden Noordzeezand
kunnen worden aangevoerd om in combinatie met de
aanvoer van zand uit het IJsselmeergebied te kunnen
voorzien in de behoefte van de noordelijke regio van
Noord-Holland.
Nadere informatie:
Jan Mosterman, RWS Directie Noord-Nederland,
tel. (058) 234 43 48

Beheerskostenregeling vergunning uitbreiding beton- er
metselzandwinning de Domelaar
Op 9 december 1997 hebben gedeputeerde staten van
Overijssel een ontgrondingsvergunning tot uitbreiding van
de beton- en metselzandwinning De Domelaar (gemeente
Markelo) verleend aan de Centrale Zandwinning de
Domelaar BV (onderdeel NCD-concern). Dit onder intrekking van de geldende ontgrondingsvergunning. Doel is
een uitbreiding met bruto ca. 32 ha en netto ca. 20 ha,
zijnde een productiehoeveelheid van ca. 5 miljoen ton
beton- en metselzand, voldoende voor een productievoorraad voor ca. 10 jaar. Daarnaast zullen ook nog ca. 2 miljoen m3 ophoogzand en hoeveelheden grind, humeuze
grond en leem vrijkomen. In totaal zal deze winning een
oppervlakte van bruto ca. 70 ha en netto ca. 52 ha gaan
beslaan.
Beheerskostenregeling gewi/zigde Ontgrondingenwet
(0W per 1-1-1997)
In deze ontgrondingsvergunning is voor het eerst aandac
geschonken aan de in artikel 3, tweede juncto derde lid,
onder d en e, van de gewijzigde 0W gegeven mogelijkheid van vergunningsvoorschriften aangaande de door de
vergunninghouder aan de provincie of een door de provincie aangewezen derde te betalen kosten van beheer
van het toekomstige ontgrondingsresidu of van de heringerichte omgeving ervan. Daar in dit geval in het kader
van de provinciale belangenafweging bleek, dat geen
behoefte bestond aan een totale herinrichting van de
naaste omgeving, kon deze beheerskosten regeling worden
beperkt tot het toekomstig beheer van het ontgrondingsresidu na verval van onderhavige vergunning. Het beheer
tijdens de looptijd van onderhavige vergunning ligt -als in
Overijssel gebruikelijk- immers reeds 'in natura" vast in
andere vergunningsvoorschriften.
Globale inhoud voorgeschreven en alternatieve beheerskostenregeling
Bijzonder is, dat de vergunninghouder, gelet zijn bedenki
gen op dit punt tegen de ontwerp-vergunning, in de
definitieve vergunning een alternatieve beheerskostenregeli n g krijgt aangeboden. De voorgeschreven regeling
betreft betaling van de globaal geschatte beheerskosten â
f 500.000,-- voor 10 jaar in 10 jaarlijkse termijnen op een
onder toezicht van GS staande geblokkeerde bankrekening
van de vergunninghouder. Besteding van deze beheersgelden kan uitsluitend volgens een door GS tevoren goedgekeurd beheersplan van de vergunninghouder. De alternatieve mogeli/kheid betreft voor een aangegeven termijn
oprichting van een beheersstichting met statutaire mogelijkheid van vertegenwoordiging provincie in stichtingsbestuur en doel het beheer van het ontgrondingsresidu voor
ten minste 10 jaar na verval van de vergunning op basis
van een door GS goedgekeurd beheersplan inclusief
beheersbegroting. Het dan gerealiseerde dient eeuwigdurend in stand te worden gehouden. Uitvoering van het
beheer vindt plaats conform een jaarlijks op te stellen, en
door GS goed te keuren, beheersverslag inclusief beheers
rekening. De stichtingsstatuten of wijziging ervan behoeven steeds voorafgaande goedkeuring GS. Indien opzet of

'oering van het beheer structureel tekort blijkt te schieten, mogen GS alsnog de voorgeschreven regeling van
toepassing verklaren.
Nadere informatie:
Frits Breure, provincie Overijssel,
tel. (038) 425 15 66
Extra maatregelen voor terugdringen asbest in
puingranulaat
Bouw- en sloopafvalsorteerders en puinbrekers gaan werken volgens asbestzorgvuldigheidsmodules die worden
opgesteld door branche-organisaties en vertegenwoordigers van de ministeries van V&W, SZW en VROM. In
bestekken zal een bepaling worden opgenomen dat geen
puingranulaat wordt geaccepteerd dat niet is geproduceerd volgens deze modules. Dat blijkt uit een brief die
minister Jorritsma van V&W, mede namens minister De
'er van VROM en staatssecretaris De Grave van SZW
ir de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ondanks het strikte wettelijke regime dat van kracht is bij de voorbereiding
en uitvoering van sloopwerkzaamheden, kan puingranulaat asbest bevatten. De aanwezigheid van asbest in puingranulaat staat op gespannen voet met de regelgeving in
de Arbowet, die de toepassing van asbesthoudende producten verbiedt.
Op de korte termijn (de komende maanden) gaat het om
de volgende maatregelen:
- aanscherping van de naleving van wettelijke bepalingen
voor inventarisatie en asbestverwijderi ng voorafgaand
aan sloop om het probleem bij de bron aan te pakken:
het opstellen van een leidraad voor gemeenten over de
asbestinventarisatieplicht voorafgaand aan sloop en het
organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten hierover;
- bouw- en sloopafvalsorteerders en puinbrekers gaan werken volgens de in overleg met de branche-organisaties
van deze bedrijven en vertegenwoordigers van V&W,
W en VROM opgestelde asbestzorgvuldigheidsmodules. Dit houdt om. in dat iedere binnenkomende vracht
puin visueel wordt gecontroleerd op de aanwezigheid
van asbest;
- Rijkswaterstaat neemt in de bestekken op dat geen puingranulaat wordt geaccepteerd dat niet geproduceerd is
volgens de asbestzorgvuldigheidsmodules;
- SZW zal, in overleg met de andere betrokkenen, op korte
termijn een project starten ter versterking van de handhaving van de asbestregelgeving in de gehele keten van
slopen tot en met de toepassing van puin-granulaat;
- V&W/RWS heeft de andere toepassers van puingranulaat
(gemeenten, provincies) in overweging gegeven ook in
hun bestekken op te nemen dat geen puingranulaat
wordt geaccepteerd als dat niet is geproduceerd volgens
de asbestzorgvuldigheidsmodules. Hierop wordt positief
gereageerd.
() de middellange termijn (binnen circa 1 jaar) gaat het
- evaluatie van de asbestonderzoeksverplichting voorafgaand aan sloop, en, indien nodig, aanscherping

van het beleid op dit punt;
- een mogelijke wettelijke regeling omtrent het controleren
op asbest van iedere vracht puin die bij een
sorteerder/puinbreker wordt aangeleverd;
- eventuele vaststelling van een toelaatbaar restgehalte
voor de aanwezigheid van asbest in puingranulaat, mits
dergelijke verontreinigingen geen schade aan gezondheid
van werknemers en het milieu veroorzaken. Dit zal
gebeuren op basis van de uitkomst van een lopend TNOonderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puingranulaat en de risico's die dit meebrengt voor werknemers.
Verder zullen Staatssecretaris De Grave van SZW en minister de Boer van VROM in een brief aan de Kamer aanvullend beleid aankondigen voor een structurele aanpak van
de problematiek van asbest in gebouwen ed. Op verzoek
van de branche-organisaties van sloopaannemers wordt
momenteel met hen overleg gevoerd over het invoeren
van een asbestzorgvuldigheidsmodule voor slopers.
Nadere informatie:
Bart de Jong, Hoofdkantoor van de Waterstaat,
tel. (070) 351 93 66
Samenwerking grind- en industriezandproducenten
verboden
De minister van Economische Zaken verbiedt een aantal
grindproducenten samen te werken bij de winning van
grind uit de Grensmaas. De bewindsman volgt hierbij het
advies van de Commissie Economische Mededinging. De
grindproducenten hebben laten weten bezwaar te zullen
aantekenen.
In zijn adviesaanvrage van eind augustus vorig jaar aan de
Commissie Economische Mededinging (CEM), liet de
bewindsman al weten de samenwerking niet te zien zitten.
Een belangrijk argument voor hem was daarbij dat de herziene Ontgrondingenwet uitdrukkelijk samenwerkingsverbanden op basis van historische winrechten afwijst. 'Bij de
uitvoering van een planmatig beleid moeten alle bij de
productie en distributie van oppervlaktedelfstoffen betrokken bedrijven in beginsel gelijke kansen krijgen om daaraan deel te nemen. Dit houdt in dat evenredige verdeling
van vergunningen aan de hand van in het verleden gerealiseerde marktaandelen, zodanig dat de marktverdeling
tot in lengte van jaren vastligt, moet worden afgewezen",
zo staat in de toelichting op de wet te lezen.
Samenwerking met dat gevolg is niet toegestaan, zo oordeelt minister Wijers mede namens de minister van V&W.
Samenwerking op zich is uiteraard geen probleem als dit
maar beperkt blijft tot een winplaats. Om bv. technischorganisatorische redenen kan het noodzakelijk zijn dat
slechts één bedrijf of samenwerkingsverband een winplaats exploiteert. En dat, zo betogen zowel de CEM als
minister Wijers, is niet het geval bij het Grensmaasproject.
Minister Wijers verbiedt eveneens het samenwerkings-verband Maatschappij tot Verwerving van Industriezand,
waarin negen bedrijven zitten, voor zover het gaat om
nog niet vergunde projecten. Evenals bij de grindwinners

geldt ook hier dat de Ontgrondingenwet dergelijke samenwerkingsverbanden op basis van historische marktrechten
in principe verbiedt.
Nadere in formatie:
Bart de Jong, Hoofdkantoor van de Waterstaat,
tel. (070) 351 93 66

Jurisprudentie:
De rubriek jurisprudentie' is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Deze keer zijn er geen bijzondere zaken te melden

Recente publicaties:
Marktverkenning Bouwgrondstoffen
Noord-Holland, Bouwsteen voor het Provinciaal
Bouwgrondstoffenplan 1998-2003, Haarlem december
1997
Provinciaal omgevingsplan Drenthe, voorontwerp d.d.
december 1997
Directe toepassing van baggerspecie deel 2, raamwerk
monitori ngsplan toepassen van baggerspecie: functie
natuur en bosbouw, RWS/DWW, rapport W-DWW-97082
Tweede rapportage van de evaluatie van het milieu-effectrapport ontgrondingen, Tussentijds onderzoek naar het
effect van de zandwinning in de Kraaijenbergse plassen
voor het milieu, Provincie Noord-Brabant, januari 1998

Flitsen:
Regelgeving secundaire grondstoffen in Vlaanderen
In december 1997 is de Vlaamse wetgeving inzake secundaire grondstoffen door de Vlaamse regering goedgekeurd. Deze milieuwetgeving is enkel van toepassing in
Vlaanderen en dus niet in het Brussels Gewest of in
Wallonië. De regelgeving omvat een decreet en een uitvoeringsbesluit. Het afvalstoffendecreet geeft een juridische invulling aan de term secundaire grondstof. Het uit-

voeringsbesluit VLAREA bevat zowel de lijst van secunda
re grondstoffen, als de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een afvalstof als secundaire grondstof te
gebruiken.
Telefoonnummer Helpdesk Bouwstoffenbesluit van
Rijkswaterstaat Gewijzigd
De Helpdesk Bouwstoffenbesluit van Rijkswaterstaat
(RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft op 28
februari een nieuw telefoon- en faxnummer gekregen (het
e-mailadres blijft BSB©DWW.RWS.MinVenW.NL):
tel. (015)25 18205
fax. (015)25 18555
De RWS-helpdesk werkt samen met die van Infomil (zie
Nieuwsbrief december 1997). Het telefoonnummer van
Infomil blijft ongewijzigd ((070) 361 05 75).
Nieuwe Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit
Een nieuwe Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit is
gepubliceerd als suppiement bij de Staatscourant van 30
januari 1998. Deze Uitvoeringsregeling vervangt die van
20 december 1995. De belangrijkste wijziging is de opname van de toetsingsprotocollen in bijlage F. Bijlage F
bestaat nu uit 3 hoofdstukken:
Gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen;
Handhavingsprotocol schone grond;
Handhavingsprotocol bouwstoffen.
In het gebruikersprotocol wordt beschreven hoe een partijkeuring moet worden uitgevoerd door de producent/eigenaar van de bouwstof. Het handhavingsprotocol is
bedoeld voor het onderzoeken van partijen door de handhaver.
Start loiplementatieplan alternatieven winning beton- en
metselzand
Als bekend spraken minister Jorritsma en het IPO af dat
een Implementatieplan alternatieven winning beton- en
metselzand zal worden opgesteld (zie Nieuwsbrief december 1997). Begin maart is de stuurgroep opgericht,
bestaande uit vertegenwoordigers van V&W/RWS, het
IPO en het betrokken bedrijfsleven. Voorzitter is Harry
Prins, plv. DG van de Rijkswaterstaat. De stuurgroep heeft
zich verantwoordelijk gesteld voor het tot stand brengen
en uitvoeren van het Implementatieplan en heeft een
adviesfunctie richting de minister van V&W, het IPO en
het betrokken bedrijfsleven.
De stuurgroep heeft een breed samengestelde projectgroep opgericht voor het voorbereidende werk. Naast de
taken als afgesproken tussen de minister van V&W en het
P0 zal ook aandacht besteed worden aan eventuele knelpunten in de beton- en metselzandvoorziening dan wel de
vervangende secundaire grondstoffen. De planning is dat
over een halfjaar het opstellen van het Implementatieplan
géreed is.
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Veiligheidsbeleid stabiliteit taluds zandwinningen
in Overijssel
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op
23 september 1997 een beleidsnotitie vastgesteld ter
beperking van risicos op stabiliteitsverlies van taluds bij
diepe zandwinningen. Een aantal centrale zandwinningen
in Overijssel wordt steeds groter en vooral ook dieper,
waardoor het risico op stabiliteitsverlies groter wordt. De
oorzaak van stabiliteitsverlies van een talud vrijwel altijd in
de vorm van een zettingsvloeiïng moet in de pakkingsdichtheid i.c. verwekingsgevoeligheid van het zand in het
geologisch profiel worden gezocht; de aanleiding bij een
zettingsvloeiïng in een zandwinning in uitvoering is veelal
de werkwijze van de zandzuiger. Het is voor de provincie
van groot belang in het kader van vergunningverlening
voor diepe zandwinningen inzicht te verkrijgen in de risico's c.q. deze risico's door middel van vergunningsvoorschriften waar mogelijk te beperken.
In de notitie wordt een beleid geformuleerd, inhoudende
een verzwaarde behandeling van vergunningaanvragen,
enige extra op te nemen vergunningsvoorschriften en de
handhaving van deze voorschriften. Dit rapport is tot stand
gekomen via een twee jaar durend communicatief proces
met onderzoeksinstellingen, zandwinnende bedrijven en
exploitanten van zandzuigers.
Het beleid behelst de volgende onderdelen:
Uit te voeren stabiliteitsonderzoek
In beginsel zal voor elke nieuwe of substantieel uit te breiden zandwinning met een toegestane windiepte van ca.
10 meter of meer, een stabiliteitsonderzoek verplicht worden gesteld bij het indienen van een aanvraag om ontgrondingsvergunning. Op grond van de uitvoering van dit
onderzoek wordt een afweging gemaakt ten aanzien van
de voor te schrijven insteek, taluds en randstroken.
Op basis van die afweging kan vervolgens een vergunning
worden verleend, waarbij sprake is van een voldoende
veiligheid i.c. van slechts een beperkt risico.
Ook tijdens de uitvoering van een zandwinning kan de
noodzaak zich aandienen (nader) onderzoek te eisen.
Plaatsbepaling van de zuiger ten opzichte van de te
handhaven taluds
In beginsel moet voor alle diepe zandwinningen de aanwezigheid van meetapparatuur worden voorgeschreven.
Opdat de zuigwerkzaamheden zo zorgvuldig en zo gecontroleerd mogelijk worden uitgevoerd ter voorkoming van
grondmechanisch onveilige situaties binnen het terrein van
ontgronding, dient bij het gebruik van een zandzuiger ten
allen tijde zodanige meetapparatuur aanwezig te zijn, dat
de positie van de zuiger nauwkeurig bepaald kan worden
ten opzichte van: de insteek, het talud en de onderwaterbodem.
Gecontroleerd ontgronden.
In de vergunning worden tevens voorschriften opgenomen
met betrekking tot de werkwijze van de zandzuiger in de
zone langs het talud: de ontgronding dient in lagen van
5 meter dikte plaats te vinden en er dient langs en vanaf

het talud te worden gewerkt en zeker niet naar het talud
toe. De zone wordt op de situatietekening bij de vergunning weergegeven. Tevens moet, wanneer in deze zone
wordt gewerkt, een logboek worden bijgehouden met
gegevens, op grond waarvan handhaving beter kan plaatsvinden.
Nader informatie:
Sekel Bennema, provincie Overijssel, tel. 038-4251567

Kernpunten bestuurlijk overleg V&W/IPO 27/11/97 over
beton- en metselzand
1. Uitgangspunten.
V&W en het IPO stemmen in met de volgende uitgangspunten:
de prognose van het verbruik in Nederland van betonen metselzand dan wel beton- en metselzand-vervangende secundaire grondstoffen voor de periode 1999
t/m 2008 is 220 mln ton, gebaseerd op het laagste CBS
lange termijn-groeiscenario.
voor de bouw in ons land dienen tijdig en voldoende
beton- en metselzand dan wel beton- en metselzandvervangende secundaire grondstoffen beschikbaar
te zijn.
2. Beleid voorziening b&m zand dan wel b&m zandvervangende secundaire grondstoffen
Het beleid en de inspanningen om beton- en metselzandwinning uit primaire ontgrondingen binnen de kustlijn
(landlocaties en rijkswateren excl. Noordzee) te beperken
moeten aanmerkelijk worden versterkt. Doelen daarbij zijn:
meer secundaire grondstoffen
minder uit primaire ontgrondingen en meer uit secundaire ontgrondingen
gemiddeld fijner zand toepassen voor beton (de fijner
zand voorkomens zijn minder schaars dan de voorkomens waaruit het nu gebruikelijke groffe betonzand
wordt geproduceerd)
zo mogelijk beton- en metselzandwinning in het
Nederlands deel van de Noordzee, indien dit mogelijk is
dit maximaliseren.
Omdat toch ook in de toekomst beton- en metselzandwinning uit landlocaties nodig zal zijn is ook gewenst als
doelstelling:
draagvlak creëren voor nieuwe beton- en metselzandwinningen in landlocaties, in de omvang van de afgesproken taakstellingen.
V&W en IPO spreken af dat een breed gedragen implementatieplan alternatieven winning beton- en metselzand,
gericht op de voornoemde doelen, wordt opgesteld.
Dit plan zal in nauw overleg met het betrokken bedrijfsleven worden opgesteld en uitgevoerd, terwijl tevens
monitoring van de voortgang zal plaatsvinden.
De resultaten van het implementatieplan zullen al zoveel
mogelijk worden meegenomen in het structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen II, waarvan deel 1 (beleidsvoor-

emen) gepland is voor begin 1999. V&W neemt het
initiatief tot het opstellen van het implementatieplan.
V&W en lPO zullen zich inzetten voor de benodigde wettelijke en andere stimulerende instrumenten (bijv. een
heffing op oppervlaktedelfstoffen) voor de implementatie
van de beoogde veranderingen.
Taakstellingen (afspraken over winbaar te maken
hoeveelheid beton- en metselzand in de periode
1999-2008)
Uitgangspunt is de prognose van 220 mln ton (zie punt 1).
Indien verder uitgegaan zou worden van een inzet van
circa 10 mln ton secundaire grondstoffen zou voor 210 mln
ton beton- en metsel-zandwinning (uit primaire + secundaire ontgrondingen mcl. de ontgrondingen waaruit het
eventueel bruikbare fijner zand (zie punt 2) zou komen)
aan gebieden gereserveerd moeten worden. Er is echter
grote druk gewenst op het vergroten van de alternatieven
'oor primaire beton- en metselzandwmnning binnen de
st!ijn. Hiertoe spreken V&W en IPO af, in het kader van
de beleidsmatig gewenste duurzame bouwgrondstoffenvoorziening, vooralsnog uit te gaan van een totale landelijke taakstelling die ca. 20% lager is dan 210 mln ton, nl.
van 170 mln ton. V&W/RWS draagt zorg voor het winbaar
maken van 27 mln ton uit rijkswateren, de provincies
dragen zorg voor het winbaar maken van de resterende
143 mln ton uit iandlocaties. Voor 15/1/98 deelt het IPO
mee hoe deze 143 mln ton worden verdeeld over de provincies (taakstelling per provincie). Momenteel in voorbereiding zijnde winlocaties zullen echter niet gestopt of vertraagd worden.
Indien is gebleken dat productie en toepassing van betonen metselzand uit zandwinning in het Nederlands deel van
de Noordzee reëel is, zal de taakstelling van V&W/RWS
met 9 mln ton worden verhoogd. De totale taakstelling
voor de provincies (143 mln ton) zal dan gelijktijdig met in
totaal 9 mln ton worden verminderd; deze vermindering
'omt ten goede aan de provincies Zuid-Holland,
,ord-Holland en Flevoland.
Voor elkaar inspringen
Het kan nodig zijn dat de vergunninginstanties
(V&W/-RWS en de provincies) tijdelijk voor elkaar
inspringen. Gelet op de totale vergunde en in voorbereiding zijnde winlocaties is dat ook reëel mogelijk.
V&W en IPO spreken af dat de vergunninginstanties
zonodig tijdelijk voor elkaar inspringen bij tekorten, met
compensatie uiterlijk in de volgende taakstellingsperiode
IJzeren voorraad
Ten behoeve van de continuiteit van de bouwgrondstoffenvoorziening is een zekere vergunde voorraad nodig.
V&W en IPO spreken af dat er in principe per vergunninginstantie steeds een vergunde voorraad te winnen betonen metselzand is, gelijk aan de helft van de afgesproken
taakstelling per vergunninginstantie.
- Beroep Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft beroep ingesteld tegen
het structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Afgesproken

wordt dat de provincie Zuid-Holland het beroep intrekt,
mits ook de Tweede Kamer instemt met de tijdens dit overleg gemaakte afspraken.
7. Aanbevelingen LCCO rapport
In het LCCO rapport d.d. 27/5/97 over de taakverdeling
en taakstellingen voor de periode 1999-2008 zijn een aantal aanbevelingen gedaan over verder onderzoek, proeven
in eigen werken van V&W/RWS en provincies met fijner
zand en secundaire grondstoffen ter vervanging van
beton- en metselzand, monitoring van de afspraken e.d.
V&W en IPO stemmen in met deze aanbevelingen.
Nadere informatie:
Bart de Jong, RWS/HW, tel. 070-35 19366

Heffirigenverordening Ontgrondingen
In de provincies Overijssel, Limburg, Gelderland en NoordBrabant is een Heffingenverordening oppervlaktedelfstoffen vastgesteld en in werking getreden. De hoogte van de
heffing bedraagt:
5 cent per m3 ;
Overijssel
±5 cent per m3 ;
Limburg geclusterd systeem
Gelderland
3,5 cent per m3 ;
5 cent per m3 .
Noord-Brabant
In de provincies Friesland, Groningen, Zuid-Holland,
Utrecht en Noord-Holland is de verordening in voorbereiding. Verwacht wordt dat de verordening in deze provincies in het eerste kwartaal van 1998 in werking zullen treden. De provincies Zeeland, Flevoland en Drenthe zien af
van de heffing en zullen geen verordening vaststellen.
Nadere informatie:
Petra van Driel, provincie Noord-Brabant,
tel. 073-6808072

Inzet secundaire grondstoffen in Limburg
Winning van oppervlaktedeifstoffen in niet langer het
enige antwoord op de behoefte aan bouwgrondstoffen.
Daarom heeft Intron, in opdracht van de provincie
Limburg, een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
alternatieven voor een aantal Limburgse grondstoffen
(grind, beton- en metselzand, stol, ophoogzand, klei, kalkzandsteenzand en cellenbetonzand). De mogelijke alternatieven zijn vervolgens beoordeeld en gerangschikt op basis
van technische, milieuhygiënische, logistieke, economische
en regelgevingsaspecten. Vervolgens is op basis van bouwprognoses, prognoses over toekomstig aanbod van grondstoffen en secundaire materialen, een inschatting gemaakt
over de te verwachten inzet van secundaire materialen op
basis van het huidige beleid.
Landelijk werd in de afgelopen jaren 9% van de primaire
grondstoffen vervangen door secundaire materialen.
Dit percentage loopt naar verwachting op tot 16% in
2011. In Limburg was dat 2% (153.000ton). Hetgaat
daarbij met name om secundaire grondstoffen ter

vervanging van grind, ophoogzand en beton- en metselzand. Naar verwachting zal het aandeel vervanging oplopen tot 4-9% in 2016. Het Intron-onderzoek spreekt daarbij de verwachting uit dat een zwaarder aangezet beleid
niet resulteert in een groter percentage vervanging, maar
wel in een snellere realisatie daarvan. Uit het Intron-onderzoek blijkt verder dat het Limburgse secundaire
grondstoffenbeleid zich kan richten op een integratie van
het grondstoffen-, afvalstoffen-, bodem- en oppervlaktewaterbeleid met een nadruk op de meest perspectiefvolle
secundaire materialen: producten uit bouw- en sloopafval,
zand uit baggerspecie en gewassen zwarte mijnsteen.
Aanbevolen wordt om bij het grondstoffenbeleid op
speerpunten de nadruk te leggen op de navolgende
onderdelen:
- voorlichting, communicatie en samenwerking;
- extra kansen voor perspectiefvolle materialen;
- sturen met vergunningen;
- inzet secundaire materialen bij eigen provinciale werken;
- stimuleren duurzaam bouwen.
Het ontgrondingenplan uit 1992 wordt momenteel geheel
herzien en is, gezien de accentverschuiving van primaire
naar secundaire materialen, omgedoopt tot grondstoffenplan. in dit plan wordt nadrukkelijk stil gestaan bij een
zuinig gebruik van grondstoffen en de mogelijke vervanging van primaire door secundaire grondstoffen. De resultaten uit het Intron-onderzoek zullen bij de beleidsformulering als richtinggevend worden beschouwd.
Naar verwachting zal het nieuwe grondstoffenplan met het
secundaire grondstoffenbeleid begin 1998 in ontwerp
worden vastgesteld door Gedeputeerde staten.
Nadere informatie:
Jolanda de Krei/, provincie Limburg, tel. 043-3897971

Evaluatie secundaire grondstoffenbeleid Noord-Brabant

verontreinigde grond is in Noord-Brabant boven verwachting toegenomen. De hoeveelheid afval die in Noord-Brabant nog wordt gestort is de afgelopen jaren aanzienlijk
verminderd. Indien de huidige trend doorzet zal in NoordBrabant in het jaar 2000 minder dan 500.000 ton afval
worden gestort (was 2.000.000 ton in 1994). Qm afzetproblemen van met name verontreinigde grond in de toekomst te voorkomen is het nodig dat de provincie een
gebiedsgericht beleid en zoneringsbeleid ontwikkelt en dat
het Bouwstoffenbesluit hiervoor meer mogelijkheden geeft.
Uit de evaluatie is verder gebleken dat het secundaire
grondstoffenbeleid (en het Bouwstoffenbesluit) door de
doelgroepen als complex wordt ervaren en de uitvoering
ervan erg veel handhavingsinspanning vergt omdat het
financieel lucratief is om de regels niet na te leven.
De ervaring leert dat bij zowel het bedrijfsleven als bij de
overheden het belang van kostenbesparing meestal prevaleert boven het milieubelang. Het secundaire grondstoffenbeleid en het Bouwstoffenbesluit sluiten bovendien onvoldoende aan op andere milieubeleidsvelden en regelgeving.
Ook het begrip werk biedt te veel interpretatieruimte.
Een aanpassing van het Bouwstoffenbesluit op deze punten is dan ook gewenst.
De gemeenten worden het bevoegd gezag in het kader
van de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit. Zij zijn
momenteel op deze taak onvoldoende voorbereid en geëquipeerd. Uitvoeringsproblemen in de toekomst zijn alleen
te voorkomen als de gemeenten meer (geoormerkte) middelen ter beschikking wordt gesteld en voorlichtingsactiviteiten worden geïntensiveerd. Ook een verdere gefaseerde
invoering van het Bouwstoffenbesluit verdient aanbeveling.
De komende jaren zullen er in Noord-Brabant een aantal
grootschalige ontgrondingen plaatsvinden die nodig zijn
om bepaalde bestemmingen te realiseren. Hierbij komen
grote hoeveelheden primaire grondstoffen vrij die op de
markt zullen worden afgezet. Secundaire grondstoffen
moeten concurreren met deze primaire grondstoffen.
Het doel om in het jaar 2000 het primaire grondstoffenverbruik - met name ophoogzand - met 2,5% te verminderen door meer secundaire grondstoffen in te zetten komt
in de provincie Noord-Brabant zonder aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid onder druk te staan.

In mei 1993 constateerde de provincie Noord-Brabant dat
het ontbreken van duidelijke milieuhygiënische criteria één
van de grootste belemmeringen voor hergebruik van afvalstoffen is. Hierdoor werden aanzienlijke hoeveelheden
afvalstoffen onnodig naar de stortplaats afgevoerd.
Het gevolg hiervan was dat stortcapaciteit verloren ging en
hergebruiksmogelijkheden onbenut bleven. Vast stond dat
de taakstelling voor hergebruik van afval (65%) en vermindering van de te storten hoeveelheid afval tot 10 % in het
jaar 2000 bij ongewijzigd beleid niet zou worden bereikt.
Daarom heeft de provincie Noord-Brabant begin 1995 na
lPO-afstemming het beleid voor hergebruik van granulaire
secundaire grondstoffen vastgelegd in de nota Werken
met secundaire grondstoffen en de Provinciale Milieuverordening.

J urisprudentie:

Dit beleid is door de provincie geëvalueerd. Hieruit blijkt
dat het secundaire grondstoffenbeleid in Noord-Brabant
een belangrijke uitwerking heeft gehad. Er is sprake van
een duidelijke tendens naar toenemend hergebruik van
secundaire grondstoffen. Hergebruik van met name

De rubriek jurisprudentie' is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen v
de betrokken partijen, breed te verspreiden. De rubriek
wordt optimaal benut indien de redactie over alle uitspra-

Nader in formatie:
Pierre Rooymans, provincie Noord-Brabant,
tel. 073-6812693

n kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
met betrekking tot ontgrondingen of de toepassing van
secundaire grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken de
aandacht getrokken:

daarom geen betrekking op een bij de ontgronding als
zodanig betrokken belang ter bescherming waarvan op
basis van de Ontgrondingenwet aan de gevraagde vergunning voorwaarden kunnen worden verbonden of de
gevraagde vergunning kan worden geweigerd.

Recente publicaties:

RvSt., 30 september 1997, nr E01.96.0523

Het betreft een uitbreiding van een bestaande winmogelijkheid t.b.v. de middellange termijn. In het streekplan is
een bundelingsbeleid neergelegd welke erop is gericht dat,
wanneer binnen de bestaande concessie niet meer voldoende zand kan worden gewonnen in eerste instantie
gezocht dient te worden naar een uitbreiding van deze
concessie. Dit beleid komt de afdeling niet kennelijk onrelijk voor. De winlocatie is in fasen ingedeeld. Fase IV
ag eerst in exploitatie worden genomen indien vergunninghouder privaatrechtelijke overeenstemming heeft
bereikt met eigenaar en pachter. Niet kan worden geoordeeld dat verweerders niet in redelijkheid tot deze afweging van belangen hebben kunnen komen, dan wel dat zij
om andere redenen niet kan worden aanvaard. In casu is
tevens geen strijd met het gelijkheidsbeginsel nu een ander
perceel dat door vergunninghouder nog niet in eigendom
is verworven niet onder een ontbindende voorschrift valt.

- Nota Ophoogzand, Deel II, Nadere uitwerking aandachtspunten uit deel 1 en beleidsadviezen, Eindconcept,
Hoofdkantoor van de Waterstaat, 13 oktober 1997.
- Nota Bouwprognoses 1997-2002, VROM/RPD,
oktober 1997
- Registratie productie en afzet van secundaire
grondstoffen, inventarisatie gegevens 1989-1996,
RWS/DWW, rapport W-DWW-97-075
- Klei uit baggerspecie deel 6, (on)mogelijkheden hergebruik van gerijpte specie onder het Bouwstoffenbesluit,
RWS/DWW, rapport W-DWW-97-081
- Fijn(er) zand in metselmortels, inventarisatie van de huidige situatie, RWS/DWW, rap. W-DWW-97-052
- Opnamecapaciteit van de wegenbouw voor secundaire
materialen, RWS/DWW, rap. W-DWW-97-037
- Economisch functioneren van de grondstoffenmarkt,
eindrapport fase 1, RWS/DWW, rap. W-DWW-97-069

RvSt., 6 februari 1997, E01.95.0119

De OG-wet stelt niet als eis dat de beroepsgerechtigden
beperkt zijn tot degenen die tegen een ontwerp-vergunning bedenkingen hebben ingebracht.
De onderhavige (wijzigings)vergunning van 15 ha. maakt
onderdeel uit van een groter geheel van 250 ha. Met deze
vergunning wordt hierop vooruit gelopen. Hoewel geconstateerd moet worden van samenhang tussen de onderha°e ontgronding en andere ontwikkelingen in het gebied,
ie Afdeling niettemin van oordeel dat verweerders zich,
bij het nemen van het bestreden besluit, terecht hebben
beperkt tot de gevraagde vergunning. Met de verlening
van deze vergunning is geen onomkeerbare aanzet gegeven tot volledige uitvoering van het plan.

Flitsen:
Uitstel inwerkingtreding Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterbescherming

RvSt., 5 februari 1997, E01.95.0237

De ministers van VROM en V&W hebben besloten dat de
volledige inwerkingtreding van het Bouwstoffenbesluit
(BSB) met 12 maanden wordt uitgesteld (1 januari 1999 in
plaats van 1 januari 1998). Zij hebben hiertoe besloten
gezien de resultaten en de stand van zaken met betrekking
tot de evaluatie van het BSB én de reacties/verzoeken tot
uitstel van het bedrijfsleven en de VNG.

Ten aanzien van hetgeen appellante heeft aangevoerd met
betrekking tot de verwachte geluidhinder als gevolg van
het zandtransport en menselijke activiteiten overweegt de
Afdeling dat: Deze bezwaren weliswaar betrekking
hebben op bij de ontgronding betrokken belangen, maar
deze kunnen worden beoordeeld in het kader van de op
deze ontgronding van toepassing zijnde milieuwetgeving.

Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde
heeft in samenwerking met Infomil een helpdesk voor het
Bouwstoffenbesluit. De vragen vanuit de GW\IV-sector kunnen worden gesteld aan de helpdesk van RWS. Infomil beantwoordt met name de vragen gericht op de B en U-sector.

RvSt., 7 november 1996, E01.94.0398

Voor zover appellant meent dat door de aanleg van een
natuurgebied rondom de plas de agrarische bedrijven in de
-mgeving zullen worden beperkt in hun bedrijfsvoering,
t de Afdeling vast dat hij zich hiermee niet richt tegen
de ontgronding zelf, maar tegen het gebruik van het
gebied na ontgronding. Dit beroepsonderdeel heeft

Heeft u vragen over het Bouwstoffenbesluit?

U kunt de helpdesk bereiken op de volgende telefoonnummers. Rijkswaterstaat: tel. 01 5-2699205 en Infomil:
tel. 070-3610575. Mocht u de RWS-helpdesk niet telefonisch kunnen bereiken, dan kunt u uw vraag ook stellen via
fax (faxnr. 01 5-26 11 361) of e-mail
(BSB@DWW.RWS.MinVenW.NL). Uw vraag wordt dan zo
snel mogelijk beantwoord.

Herziening Ontgrondingenwet naar Tweede Kamer
Op basis van de vigerende Ontgrondingenwet mogen
provincies 50% van de provinciale kosten voor onderzoek
en planning van ontgrondingen dekken via een heffing op
oppervlaktedelfstoffen. De Raad van State heeft positief
geadviseerd over een wetsvoorstel tot verruiming van deze
provinciale heffingsmogelijkheid. Kern van het voorstel is
dat via de heffing ook de provinciale kosten voor schadevergoeding op dit gebied en, tot op zekere hoogte, kosten
voor compenserende maatregelen kunnen worden gefinancierd. Bij compenserende maatregelen moet worden
gedacht aan het volgende. In sommige gevallen worden
gebieden relatief zwaar getroffen door ontgrondingen die
voor de bouwgrondstoffenvoorziening noodzakelijk zijn.
In deze situatie kan het redelijk zijn dat de betreffende
regio compensatie ontvangt, bijvoorbeeld in de vorm van
een fietspad dat anders niet zou zijn aangelegd, een sportterrein, de aanleg van een vervangende weg voor transport
van oppervlaktedelfstoffen, extra beplanting enz.
De heffing voor compenserende maatregelen is gemaximeerd tot f 0,15 per ton oppervlaktede!fstof. Het wetsvoorstel is nu aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Demonstratieproject duurzaam bouwen in granulaatbeton
De Betonvereniging, Heembeton en Amstelland Vastgoed
hebben het initiatief genomen voor een demonstratieproject om het gebruik van menggranulaat in beton te stimuleren. In het woningbouwproject Delftse Zoom in Delft
wordt bij de bouw van 272 laagbouw-eengezinswoningen
de toepassing van granulaatbeton (100% vervanging van
grof toeslagmateriaal zoals grind door menggranu laat)
gedemonstreerd. De woningscheidende dragende wanden
worden uitgevoerd in granulaatbeton B25. In de eerste
fase wordt het granulaatbeton in een relatief eenvoudige
constructie-element als dragende ongewapende wand toegepast. Een latere (tweede) fase van het project richt zich
op meer hoogwaardige toepassingen zoals (voorgespannen) gevelelementen en vloeren.

Evaluatie en verkenningen kwantitatief gebruik secundaire
grondstoffen voor SODII
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van de
Rijkswaterstaat is gestart met het project Evaluatie en verkenningen kwantitatief gebruik secundaire grondstoffen
voor het tweede Structuurschema Oppervlakted elf stoffen
(SODII)'. De uitkomsten van dit project zullen naar verwachting een belangrijke basis vormen voor de teksten
over hergebruik in het SODII. De projectleider, Joris Broers,
is zeer geïnteresseerd in bijvoorbeeld regionale informatie
over vrijkomende secundaire grondstoffen of over nieuwe
ontwikkelingen rond secundaire grondstoffen.
Als u over dergelijke informatie beschikt kunt u hem bellen
(tel. 01 5-2699203) of deze aan hem toesturen:
Rijkswaterstaat DWW
T.a.v. Joris Broers
Postbus 5044
2600 GA DELFT
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Vaststelling lange termijnbeleid beton-, metsel- en kalkzandsteenzand in Overijssel

Sinds 1990 is in opdracht van de provincie Overijssel
onderzoek uitgevoerd in het kader van haar taakstelling
voor het scheppen van de winningsmogelijkheden voor
beton- en metselzand in de komende decennia. Dit onderzoek was erop gericht om, onafhankelijk van het bed rijfsleven, zowel ruimtelijk, geologisch als maatschappelijk
aanvaardbare gebieden te selecteren. Op basis van het
eindrapport "Grofzandwinning in Overijssel na 2000
heeft gedeputeerde staten in 1996 haar lange termijnbeleid vastgesteld, hetgeen met name inhield:
- het aanhouden van een zichttermijn van 25 jaar;
- het operationaliseren van 2 winzones, namelijk één voor
beton- en metselzand en één voor kalkzandsteenzand;
- het reserveren van 2 winzones voor beton- en metselzand voor de lange termijn.
Daarna is in 1996 gestart met de ruimtelijke vertaling van
dit lange termijnbeleid in de beide streekplannen door
middel van een gecombineerde partiële herziening oppervlaktedelfstoffen. Provinciale staten van Overijssel heeft
deze partiële herziening in januari 1997 vastgesteld, zodat
de bovengenoemde vier winzones met een oppervlakte
van in totaal 800 ha, naast de reeds bestaande winzones,
ook in het streekplan zijn vastgelegd.

overheden, maar ook voor gemeentelijke overheden een
probleem. De gemeenten worden geconfronteerd met
forse financiële overschrijdingen van de beschikbare budgetten, zo ook de gemeente Haarlem. Hergebruik van
zand uit baggerspecie kan leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Met de ervaring en de lering uit het baggerproject in 1992 is, ter voorbereiding op de uitvoering van
het baggerwerk in 1995, een uitgebreid onderzoek en
praktijkproef uitgevoerd. Hierdoor kon vooraf redelijk
nauwkeurig worden vastgesteld welke hoeveelheden er bij
uitvoering verwerkt en gestort zouden moeten worden.
Op grond van de uitkomsten van het vooronderzoek was
het mogelijk een goed bestek te maken. Bij de aanbesteding werd hierdoor een kostenbesparing van 25% gerealiseerd.
Uit de praktijkproef bleek dat er 10% meer zand kon worden gewonnen dan bij het vooronderzoek was bepaald.
Bij de daadwerkelijke scheiding bleek nog eens 13% meer
zandscheiding mogelijk dan bij de praktijkproef was vastgesteld. Van de 5000 m3 baggerspecie (klasse 3/4
(Evaluatie Nota Water, ENW) is 79% herbruikbaar zand
gewonnen. De totale kosten (onderzoek, baggeren, en
verwerken + storten reststromen) bedroegen f105,- per
situ m3. Het aandeel van de stortkosten van reststromen
bedroeg circa 60%.

Nader informatie:
Sekel Bennema, provincie Overijssel, tel. 038-4251567

Het evaluatierapport "Zand uit baggerspecie Deel 10" is
verkrijgbaar bij het Projectbureau Hergebruik Baggerspecie
van RWS/DWW te Delft.

Inventarisatie Grondstoffenbanken

Nadere informatie:
Aad van den Burg, RWS/DWW, tel. 015-2699487

In het kader van het verbeteren van de afstemming van
grondstoffenstromen bij de uitvoering van werken heeft in
opdracht van DWW een inventarisatie plaatsgevonden van
de huidige situatie en ontwikkelingen ten aanzien van
grondstoffenbanken zowel binnen als buiten
Rijkswaterstaat. Daarbij is ook gekeken naar de belangrijkste marktfactoren en de bruikbaarheid van grondstoffenbanken als instrument ter bevordering van de afstemming
van grondstofstromen.
Uit de inventarisatie blijkt dat grondstoffenbanken bijdragen aan de uitvoering van het grondstoffenbeleid. De
accenten liggen echter bij elk type grondstoffenbank
anders, waardoor voor- en nadelen en mogelijke knelpunten verschillen. Een informatiepunt is met name gericht op
kennisoverdracht, een databank stemt vraag en aanbod af
op papier en een fysieke bank neemt tevens de uitvoerende kant voor zijn rekening. Bij de mogelijke inzet van
een grondstoffenbank moet rekening worden gehouden
met de bestaande situatie, ontwikkelingen, marktfactoren
en het gewenste resultaat.
Nadere informatie:
Tom Bucx, RWS/DWW, tel. 015-2699290

Zandscheidi ng uit baggerspecie gemeente Haarlem

De verwijdering van baggerspecie is niet alleen voor rijks-

Werkgroep toepassing secundaire grondstoffen

Sinds juni 1996 tracht een werkgroep bestaande uit medewerkers van de provincie Noord-Holland en
Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland om gezamenlijk
toepassing van secundaire grondstoffen te initiëren en te
stimuleren. De uitvoering hiervan levert evenwel de nodige problemen op. Daarom is in de eerste plaats kennisoverdracht nodig tussen rijk en provincie en tussen
beleidsmakers en uitvoering.
Zo bleken een aantal zaken die in het IPO-interimbeleid en
het Bouwstoffenbesluit zijn vastgelegd door
Rijkswaterstaat anders te worden geïnterpreteerd dan zij
door de provinciale beleidsmakers bedoeld waren.
Daarnaast spelen er praktische problemen zoals bijvoorbeeld voor Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG).
Tot eind jaren tachtig werd in wegen teerhoudend asfalt
toegepast. Het materiaal komt meestal in kleine hoeveelheden vrij bij onderhoud aan die wegen. Om dit volgens
de voorschriften te kunnen toepassen zijn echter grotere
hoeveelheden nodig. Om vraag en aanbod bij elkaar te
brengen wordt gewerkt aan een convenant met asfaltverwerkende aannemers. Gedacht wordt aan het creëren va
een opslagmogelijkheid waar TAG tegen betaling van
f50,- â f60,- per ton kan worden ingeleverd.
Afname kost ca f10,-. Vraag is nog of afname alleen door

verheidsinstanties mag gebeuren of ook door aannemers
Nadere in formatie: Peter Huits, prov. Noord-Hol/and,
023-5143087

Jurisprudentie:
De rubriek "jurisprudentie is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar:
isse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken
de aandacht getrokken:
RvSt., 15 april 1997, nr E01.95.0102
Bij een bestaande ontgronding zijn in het verleden één of
meerdere bressen ontstaan. Bij een aanvraag tot uitbreiding nemen gedeputeerde staten een talud op die bij vele
ontgrondingen standaard is. De ervaring heeft uitgewezen
dat een dergelijk talud stabiel is. De Raad van State is echter van mening dat, gelet op de slechte staat van de taluds
en de negatieve ervaringen met de huidige exploitatie, het
op de weg van g.s. had gelegen om zich op de hoogte te
stellen van de bodemgesteldheid ter plaatse door een stabiliteitsberekening aan de hand van een vastgestelde veiligheidsfactor uit te laten voeren. Het besluit is derhalve
niet met de nodige zorgvuldigheid voorbereid en genomen.
Rb. Maastricht, 19 november 1996,AWB 95/3014 tot en
met AWB 95/3018

De vaststelling van een deelpian van een ontgrondingsplan
is een besluit in de zin van art. 1:3 Awb, omdat het besluit
de begrenzing van het gebied en de wijze van uitvoering
van de ontgronding zeer concreet aangeeft. Daarbij is
tevens beoogd een afgewogen beslissing te nemen, waarbij alle bij de vaststelling van het plan aanwezige belangen
zijn afgewogen. Het besluit is dan ook geen algemeen verbindend voorschrift, daar niet gezegd kan worden dat het
vaststellingsbesluit is aan te merken als een samenstel van
algemene abstracte regels die zich voor herhaalde concrete
toepassing lenen. Tevens kan het besluit niet gekwalificeerd worden als beleidsregels. Beleidsregels zijn immers
regels die het betrokken bestuursorgaan zelf vaststelt om
aan te geven op welke wijze het van zijn beleidsvrijheid
gebruik maakt.
fle rechtbank is vervolgens van oordeel dat het vaststelgsbesluit van provinciale staten gezien zijn aard, inhoud
en strekking, moet worden gekwalificeerd als een besluit
van algemene strekking, deshalve de bekendmaking van

dit besluit, als zijnde een besluit dat niet tot een of meer
belanghebbende is gericht, ingevolge art. 3:42 Awb door
kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud daarvan op de voorgeschreven wijze had moeten geschieden.
Nu dit niet is gebeurd, is het besluit niet in werking getreden en dienen de ingebrachte bezwaren als prematuur te
worden aangemerkt. Nu het bepaald niet uitgesloten kan
worden geacht dat meer belanghebbenden bezwaar zouden hebben aangetekend, is het in strijd met het stelsel
van de wet en de rechtszekerheid dat er meerdere beslissingen op bezwaar ten aanzien van dezelfde primaire
beslissing naast elkaar kunnen komen bestaan. Volgt vernietiging.
RvSt., 12 september 1996, nr. G05.93.0524

In een milieuvergunning voor het verwerken van diverse
soorten afval, moet zeefzand als afvalstof" worden aangemerkt en breekzand niet.
In de inrichting wordt zeefzand voorafgaand aan het
breekproces afgezeefd. Zeefzand wordt in dat geval gedefinieerd als een stof die voorafgaand aan de bewerking
wordt afgezeefd van de te bewerken steenachtige materialen. In dit zeefzand kunnen zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen aanwezig zijn.
Zeefzand ondergaat nadat het is afgescheiden bij de voorzeef geen bewerking meer. De Afdeling is, gelet op de
stukken waaruit onder meer blijkt dat het zeefzand niet op
milieuhygiënische verantwoorde wijze nuttig kan worden
gebruikt zonder een bewerking te ondergaan, van oordeel
dat het zeefzand een afvalstof betreft die naar een daartoe
bestemde verwerkingsinrichting dient te worden afgevoerd.
Breekzand wordt in dit geval gedefinieerd als een grondstof die na bewerking van steenachtige materialen nuttig
kan worden gebruikt. De samenstelling van breekzand
blijkt niet wezenlijk te verschillen van de grovere fractie die
door dezelfde puinbrekerinstallatie wordt geproduceerd.
De Afdeling is van oordeel dat de afzeefverplichting van
breekzand niet nodig is in het belang van de bescherming
van het milieu. Dit breekzand behoeft dan ook niet als
afvalstof te worden aangemerkt.
RvSt., 23 december 1996, no G05.93.2072

Storten van (90.000 m3) AVI-slakken (gedeeltelijk) onder
water is in strijd met Stortbesluit bodembescherming en
Vrom-beleid. Omdat het hier een proefproject ter verkrijging van een beter inzicht in het uitlooggedrag van de
AVI-slakken betreft, is de Afdeling van oordeel dat verweerders de vergunning niet zonder meer behoefden te
weigeren, mits voldoende waarborgen bestaan dat de
milieuhygiënische gevolgen van de stortactiviteit zoveel
mogelijk worden beperkt en dat de proef zonodig voortijdig wordt beëindigd. De voorschriften zijn toereikend om
tijdig maatregelen te treffen om bodemverontreiniging
tegen te gaan. In de vergunning ingevolge de
Afvalstoffenwet kunnen evenwel geen nazorgverplichtingen worden opgenomen die zich uitstrekken tot nâ de
expiratiedatum van de vergunning. Uitlogen van verontreinigingen né het verstrijken van de vergunningstermijn is
niet uitgesloten. Daarom hadden verweerders in de ver-

gunning een bepaling moeten opnemen op grond waarvan de AVI-slakken moeten worden verwijderd voor het
verstrijken van de termijn waarvoor de vergunning geldt.
De Afdeling vernietigt de beschikking op dit onderdeel en
voorziet hierin door een voorschrift aan te brengen.
RvSt., 11 november 1996, nr onbekend
Uit het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet volgt
niet zonder meer dat asbestplaten als afval zijn aan te
merken. Weliswaar kent het Asbestbesluit het verbod om
asbest dan wel asbesthoudende producten te bewerken,
verwerken dan wel in voorraad te houden, doch het verbod geldt niet in alle gevallen. De onbruikbaarheid van de
platen staat daarom niet per definitie vast. Daarom dient
te worden nagegaan of zich al dan niet een uitzondering
voordoet op zojuist genoemd verbod.

Recente publikaties:
- Nota Ophoogzand, fase 1: inventarisatie vraag en aanbod 1996-2010, 8/4/97, RWS/DWW, afd.IG.
- Handreiking gebruik secundaire grondstoffen (voor overheidsopdrachtsgevers), VROM/V&W/VNG/-IPO/Unie
van Waterschappen, maart 1997.
- MER Beton- en metselzandvoorziening, fase 1, Provincie
Zuid-Holland, april 1997.
- Hergebruik van asfalt met teer, CROW-publicatie 109
(ISBN 90 6628 241 X).
- Handreiking grootschalige toepassing van AVI-bodemas
in grondwerken, RWS/DWW, rapport W-DWW-97-001.
- Een LCA voor AVI-vliegas, Onderzoek naar de uitvoerbaarheid, RWS/DWW, rapport W- DWW-97-006.
- Prognosemodel voor de grindprijs in Nederland,
Achtergrond en handleiding, RWS/DWW,
rapport W-DWW-97-007.

Flitsen:
Landelijke beleidsnota schelpenwinning
Door V&W wordt een landelijke beleidsnota voorbereid
voor de schelpenwinning. Deze nota heeft betrekking op
de winning van schelpen uit de zeebodem van het
Waddengebied (mcl. de zeegaten, de Noordzee (voor de
kust van Zuid- en Noord-Holland) en de Zeeuwse zoute
wateren. Hieraan is milieu-effectrapportage (m.e.r.) gekoppeld. De startnotitie voor deze m.e.r. heeft van 7 april t/m
12 mei ter inzage gelegen. Op het uiteindelijke Milieueffectrapport en de landelijke nota die naar verwachting in
het najaar zullen verschijnen is wederom inspraak mogelijk.

Keuringsi nstanties Bouwstoffenbesl uit
Met het Besluit aanwijzing keuringsinstanties
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming van 10 april 1997, zoals dat is gepubliceerd in de
Staatscourant 73 van 16 april 1997, zijn door de ministers
van VROM en V&W voor de periode 1 april 1997 tot 1
oktober 1997 verschillende laboratoria aangewezen die
partijen grond mogen onderzoeken waarvan moet worden
vastgesteld of ze voldoen aan de eisen die in het
Bouwstoffen besluit worden gesteld aan schone grond.
ECMP
Van 10 t/m 12 april j.l. vond in Zwolle de tweede
European Conference on Mineral Planning plaats. De
belangstelling was groot. Vertegenwoordigers uit zon acht
West Europese landen woonden de conferentie bij. De
artikelen die tijdens de conferentie zijn besproken zullen
worden gebundeld en zomer 1997 (juli/augustus) verschijnen. Deze kunnen worden opgevraagd bij Adviesbureau
Route IV, dr. B. v.d. Molen, van Trieststraat 1 b, Nijmegen,
tel. (024) 360 20 13.
Heffingsverordening ontgrondingen Overijssel in werking
getreden
Op 12 maart 1997 is, na publicatie in het Provinciaal Blad
van Overijssel van 11 maart 1997, de heffingsverordening
ontgrondingen Overijssel in werking getreden. In deze
heffingsverordening is, afgezien van een wettelijke vrijstelling tot 10.000 m3 vergunde hoeveelheid vaste stoffen, het
tarief voor het overige tot 1 januari 2001 bepaald op
f0,05 per vergunde m3 vaste stoffen, zonder maximum.
Als bekend is deze heffing bedoeld ter 50% dekking van
de provinciaal personeelsgebonden- en programmakosten
voor planvorming en landelijke coördinatie inzake ontgrondingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits Breure (tel. (038) 425 15 66).
Dynamiek in de kustzone te Schoon
Staatsbosbeheer heeft van de provincie Noord-Holland, de
gemeente Schoorl en het Hoogheemraadschap van
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier toestemming gekregen om tussen Bergen aan Zee en
Camperduin een opening van vijftig meter breed in de eerste duinenrij te maken en om het achterliggende duinvallei
af te plaggen en te ontgraven. Door deze ontgraving
wordt beoogd dat de duinen in de oorspronkelijke natuurlijke staat terug te brengen. Het daarbij vrijkomende zand
(ongeveer 130.000 m3) wordt gebruikt voor de strandsuppletie op de lokaties Bergen en Schoon. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jack Harder, provincie
Noord-Holland (tel. (023) 514 32 53).

Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen
6 ' APR. 1997
Jaargang.
Nummer:
Uitgave:

(bibflUtbk en docUmentatie)

3
11
maart 19

D:enç, Weg- e' Wèr5ouwkijr,
V
/
Poh
G G DELFT

r

Colofon:
Deze nieuwsbrief heeft tot doel de kennis
en stand van zaken op het gebied van
secundaire- en primaire bouwgrondstoffen
te verspreiden.

-

Uitgave geschiedt door de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat,
samen met de Hoofddirectie van de
Waterstaat en met medewerking van de
provincies.
Redactie:
Bart de Jong, HW/AKO
(070) 351 93 66
Axel de Boer, HW/AKO
(070) 351 93 58
Hisse de Vries, IPO/AAW
(073) 681 22 76
Fred Leurink, prov. NH
(023) 514 32 55
Pieter Kroes, RWS/DWW
(015) 269 92 77
Redadieadres:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Redactie Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen"
Afd. Infrastructuur Grondstoffen
Postbus 5044
2600 GA Delft

--

-

.

'.-

11

.

; -••T .

• •__;•
..

•

...•

•.

• .•

__.ft•j
...t.g-. •

Verschijning:
4 x per jaar
Op Internet: @http://www.minvenw.nl/projects/ndw/home.html Vervolgens kiezen voor
Magazine" en Nieuwsbrief Bouwgrondstoffen.

In dit nummer:
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Succesfactoren secundaire grondstoffen
De toepassing van secundaire materialen in de wegenbouw is de laatste jaren redelijk succesvol geweest. Om
lering te trekken uit het verleden en hiermee in toekomstig
te ontwikkelen beleid voordeel mee te doen, is in het
kader van het DGM-afvalstoffen/RWS/Onderzoek/programma (DROP), in opdracht van de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde een onderzoek verricht naar de succesfactoren die bepalend zijn geweest voor de toepassing van
secundaire grondstoffen in de bouw. De studie maakt duidelijk dat succes een relatief begrip is en sterk afhankelijk
is van de perceptie van de vragensteller. Desondanks zijn
er duidelijke leerpunten te vinden. Welke succesfactoren
toegepast kunnen worden is sterk afhankelijk in welke fase
van de product life cycle het materiaal zich bevindt. Net
als alle andere producten doorlopen secundaire materialen
ook de verschillende fasen (no interest, ontwikkeling,
groei, volwassenheid en afname). De mate van overheidsbemoeiienis is mede sterk afhankelijk of het materiaal in
kwestie meer of mindere specifieke eigenschappen heeft.
In het eerste geval kan zonder overheidsbemoeiienis op
eigen kracht een marktaandeel worden verworven. Bij
meer amorfe en laagwaardige toepassingen is het vaak
nodig dat de overheid door het creëren van flankerend
beleid (te denken valt aan stortverboden en dergelijke)
zorgt voor randvoorwaarden waardoor een markt wordt
"gecreëerd'.
Het rapport zal op korte termijn worden uitgegeven en is
dan verkrijgbaar bij zowel DWW als het distributiecentrum
van het Ministerie van VROM.
Nadere informatie:
Jan van der Zwan, Ri/kswaterstaat DWW, tel. 0152699391

Beroep van de Provincie Zuid-Holland tegen het
Structuurschema Oppervlaktedeifstoffen.
Op 16 augustus 1996 heeft de provincie Zuid-Holland
beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (SOD).
Zuid-Holland komt daarbij in verweer tegen de in het SOD
opgenomen taakstelling voor Zuid-Holland voor de winning van beton- en metselzand in de periode 1989-1998
en de voorlopige taakstelling voor de periode 1999-2008.
Het SOD geeft zelf aan dat met deze taakstelling een
beleidsuitspraak wordt bedoeld waaraan een zodanig
gewicht voor de richting van het rijksbeleid wordt toegekend dat bij wijziging ervan de PKB-procedure opnieuw
moet worden doorlopen. Zuid-Holland meent dat hier een
concrete beslissing wordt genomen die op grond van de
Awb vatbaar is voor beroep.
Voor de gronden van het beroep verwijst Zuid-Holland
naar het besluit van provinciale staten van 16 september
1994 waarin staat dat eerst alternatieven moeten worden
onderzocht voordat de definitieve besluitvorming over de
taakstelling zal plaatsvinden. De provincie vindt dat het
Rijk bij de taakstelling onvoldoende aandacht heeft
besteed aan deze alternatieven, zoals zeezand en secundaire grondstoffen. Zuid-Holland heeft altijd gepleit voor

een landelijke Milieu-effectrapportage (m.e.r.). Om hiera
tegemoet te komen is Zuid-Holland zelf gestart met een
m .e. r.
Zuid-Holland concludeert in haar beroepschrift dat bij de
voorbereiding van het SOD niet alle relevante factoren en
omstandigheden zijn opgespoord en onderzocht, zodat
deze konden worden meegenomen. Het SOD is derhalve
zonder de daartoe vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen en is daarmee in strijd met de wet, in casu artikel 3:2
van de Algemene wet bestuursrecht. Zuid-Holland zal binnenkort de gronden van haar beroep verder motiveren.
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland nemen op 4 maart
een besluit ten aanzien van het Milieu-effectrapport, waarna het begin april voor een ieder ter inzage zal worden
gelegd. Verwacht wordt dat provinciale staten in juni een
definitief besluit nemen ten aanzien van de taakstelling
voor de winning van beton- en metselzand in ZuidHolland.
Nadere informatie:
Bert de Bles, Provincie Zuid-Holland, tel 070-4417359

Provinciale verordeningen
Op 1januari1997 is de ingrijpend gewijzigde
Ontgrondingenwet in werking getreden. Ten gevolge hiervan is het noodzakelijk dat de geldende provinciale ontgrondingenverordening worden herzien. Daarnaast kunnen de provincies een heffingsverordening vaststellen,
waarmee 50% de lasten kunnen worden gefinancierd die
voortvloeien uit een verzwaring en uitbreiding van taken
ten gevolge van de gewijzigde wet.
Vanwege het streven naar uniformiteit en ook vanuit de
gedachte dat niet iedere provincie opnieuw het wiel moet
gaan uitvinden, heeft de LCCO eind 1995 twee werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen hebben een 'modelontgrondingenverordening resp. een "model-heffingsverordening' ontwikkeld. Momenteel zijn de provincies bezig
de procedures af te ronden die ertoe leiden dat hun eige
op de modellen gebaseerde ontgrondingen- en heffingsverordening worden vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de provinciale contactpersonen.
Nadere informatie:
Petra van Driel- Faasen, Provincie Noord- Brabant,
tel. 073-6808072

Omvang en werking van de markt voor categorie 1 grond
In 1996 is in opdracht van NOVEM BV/Ministerie van
VROM directie bodem, onderzoek uitgevoerd naar de
omvang en werking van de markt voor schone grond en
categorie 1 grond in Nederland. Hiervoor is een literatuurstudie verricht naar de omvang van de markt. Voor de
werking van de markt zijn interviews gehouden bij bedrijven en instanties die bij de handel in grond zijn betrokken.
Uit het onderzoek is gebleken dat het aandeel categorie
grond in Nederland 3 tot 10% van de huidige totale
grondmarkt bedraagt. Uit de interviews is gebleken dat op

' moment de prijzen voor categorie 1 grond regionaal
- rk uiteenlopen. Dit wordt met name bepaald door vraag
en aanbod en door risico-beleving. Onder risico-beleving
wordt verstaan hoe men de milieu-risico's van de toepassing van categorie 1 grond inschat. Voor de toekomst
wordt verwacht dat de regionale prijsverschillen minder
zullen worden. Wel zal categorie 1 goedkoper blijven dan
schone grond.
De afzet van categorie 1 grond wordt door de betrokkenen in de huidige markt niet als probleem ervaren. Werken
worden soms aangepast of gecreëerd om categorie 1
grond in af te zetten. Dit betekent dat aan het doel om de
inzet van schone grond te beperken door categorie 1
grond toe te passen slechts deels wordt voldaan.
Het onderzoek is uitgevoerd door Heidemij Advies,
IWACO BV en ingenieursbureau 'Oranjewoud' en is in
januari 1997 afgerond.
Nadere informatie:
' Stax, Heidemij Advies BV., tel. 073-6809317 (op verLoek van Hisse de Vries, provincie Noord-Brabant)

Jurisprudentie:
De rubriek jurisprudentie is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar: Hisse de Vries,
Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC
s-Hertogenbosch.
de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken
aandacht getrokken:
RvSt., 16 januari 1996, nr. E01.95.0216

Een politieke partij stelt beroep in tegen een beschikking
tot verlening van een ontgrondingsvergunning. Het
beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. "Indien een
beschikking zich niet verdraagt met de inzichten van een
politieke partij omtrent het algemeen belang, volgt hieruit
naar het oordeel van de Afdeling niet dat haar belang
rechtstreeks bij dat besluit is betrokken in de zin van artikel
1:2, eerste lid Awb."
RvSt., 19 maart 1996, nr. E03.95.2100

De minister van Verkeer en Waterstaat verleent vergunning voor het aanbrengen van pIm. 100.000 ton fosfor- en
staalsiakken ter versterking van de Helderse zeewering in
het Marsdiep. De fosfor- en staalslakken worden aangemerkt als secundaire grondstoffen, categorie 1.
wordt beroep ingesteld tegen de verleende WVO-ver5unning. Hoewel deze slakken, gelet op de uitloogproeven
voldoen aan de daarvoor gestelde normen, moest de

Voorzitter op grond van de stukken en het verhandelde ter
zitting aannemen dat met name de stabiliteit van staalslakken kan variëren en dat het gevaar bestaat dat deze bij
een te hoog gehalte aan Vrije kalk en ijzer uiteen vallen.
Hierdoor wordt de kans op verontreiniging van het oppervlaktewater Vergroot. Teneinde een goede milieuhygiënische beoordeling van de kwaliteit van de slakken mogelijk
te maken dienen naar het oordeel van de Afdeling de voor
de stort te verschaffen gegevens dan ook mede betrekking
te hebben op de stabiliteit van de storten materialen. Volgt
vernietiging van het besluit op dit onderdeel.
RvSt., 26 augustus 1996, nr. E01.94.0333

Appellant maakt bezwaar tegen het bestemmingsplan,
omdat het de uitbreiding van zandwinning middels een
wijzigingsbevoegdheid - op termijn - op een deel van de
gronden van zijn veehouderijbedrijf mogelijk maakt.
Appellant stelt dat onzeker is of en wanneer van de wijzigingsbevoegdheid gebruik zal worden gemaakt. Ter zitting
wordt dit bevestigd. De Afdeling concludeert dat verwezenlijking van het gewijzigde bestemmingsplan ertoe kan
leiden dat de agrarische belangen in het betreffende plandeel in sterke mate worden aangetast. De voorwaarden
waaronder de bevoegdheid tot wijziging mag worden aangewend worden door de Afdeling in strijd geacht met de
rechtszekerheid. Het beroep wordt in zoverre gegrond verklaard.
RvSt., 14 oktober 1996, nr. E01.94.0059

Nadat tegen de ontgrondingsvergunning beroep was ingesteld is door gedeputeerde staten machtiging verleend.
Tegen de machtiging wordt ook beroep ingesteld. Voordat
het beroep tegen de machtiging wordt behandeld, worden
de beroepen tegen de ontgrondingsvergunning ongegrond
verklaard. Appellant eist nog een uitspraak op het beroep
tegen de machtiging. Appellant beoogt hiermee dat de
ontgronding niet zal plaatshebben. 'Overwogen moet
evenwel worden dat dit doel met dit beroep niet meer kan
worden bereikt, nu door het feit dat de bij besluit van 4
december 1992 gewijzigde vergunning onherroepelijk is
geworden en in werking is getreden, de ontgronding in
het kader van de Ontgrondingenwet mag worden uitgevoerd. Een vernietiging van de bij het bestreden besluit
gehandhaafde machtiging zou daaraan niet kunnen
afdoen.
Volgt niet-ontvankelijk verklaring van het beroep.
Schadegeval fruitteler ten gevolge van ontgronding

In 1985 dagvaardt de fruitteler de gemeente, provincie en
ontgronder. De fruitteler klaagt over schade aan zijn
boomgaard omdat door de uitvoering van ontgrondingen
en het ontstaan van een waterplas de grondwaterstand
negatief wordt beïnvloed. Hierdoor is de opbrengst van de
boomgaard verminderd.
Bij een tussenvonnis van 1987 oordeelt de rechtbank dat
de schade ontstaan is door de ontgronding en de provincie
als vergunningverlener aansprakelijk is voor de schade.
Voor de provincie hadden de negatieve gevolgen van de
ontgronding voor de boomgaard duidelijk moeten zijn.
Bovendien had de provincie gelet op deze gevolgen de

fruitteler persoonlijk in kennis dienen te stellen van de verschillende aanvragen voor ontgrondingenvergunningen.
Op die manier was er gelegenheid geweest om tegen de
aanvragen bezwaren in te dienen en om nadeelcompensatie te vragen. Doordat de provincie dit niet heeft gedaan,
heeft de provincie onzorgvuldig gehandeld.
De rechtbank oordeelt dat de ontgronder niet onrechtmatig heeft gehandeld, omdat zij handelde overeenkomstig
de verleende vergunning.
Voorts oordeelt de rechtbank dat de gemeente er weliswaar voor dient te waken dat niet wordt gehandeld in
strijd met het bestemmingsplan, maar dit niet betekent dat
zijn onrechtmatig handelt tegen een individuele burger
indien zij dit niet doet.

Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat, d
directie Afvalstoffen van het ministerie van VROM en
C.R.O.W. Voor meer informatie kunt u de cursusfolder
aanvragen bij C.R.O.W., postbus 37, 6710 BA Ede.
European Conference on Mineral Planning (ECMP '97)
In Zwolle wordt van 10-12 april een internationale conferentie over de grondstoffenvoorziening voor de bouw in
de regio Noord-West Europa georganiseerd met als thema
"Strategies for supply and methods for improving the level
of sustainability". Voor meer informatie:
ECMP '97, p/a Route IV, postbus 1159, 6501 BD
Nijmegen, tel. 024-3602013.

Over de omvang van de schade heeft de rechtbank deskundigen een rapport uit laten brengen. Bij vonnis van 7
november 1996 is de provincie Limburg door de rechtbank
in Arnhem veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van f 1.1 miljoen aan een fruitteler. De provincie
heeft inmiddels besloten in beroep te gaan.

Elektrische zandzuigers
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant zullen in beginsel
voor ontgrondingsactiviteiten uitsluitend een milieuvergunning verlenen indien het zand met elektrisch gedreven
zandzuigers wordt gewonnen. Slechts in uitzonderingssituatie zal nog vergunning worden verleend voor een diese
aangedreven installatie. Gedeputeerde staten beogen hiermee om de geluidproductie aanzienlijk te verminderen.

Recente publikaties:

Ontgrondingen verordening Overijssel
De provincie Overijssel is de eerste provincie waarbij de
nieuwe ontgrondingenverordening - op 1 maart 1997 - in
werking is getreden.

Beton en milieu, Antwoord op de meest gestelde vragen,
Stichting Betonprisma, 1996 (OP ISBN 90-71806-31-6)
Eindverslag workshop '96 "Houdt het zand in de gaten",
Provincie Zuid-Holland, 1996
Klei uit Baggerspecie, Deel 3, Literatuurstudie klei in wegophogingen, RWS/DWW, Projectbureau Hergebruik
Baggerspecie, december 1996.

Flitsen:
Actief Bodembeheer Rivierbed
Op 19 december 1996 verscheen een concept-beleidsnotitie onder deze titel waarin randvoorwaarden worden
gegeven voor het omgaan met diffuus gebiedseigen verontreinigd riviersediment. De notitie bevat oplossingsrichtingen met het bijbehorend juridische kader. Opsteller
RWS/HW/AW-AK.
Cursus secundaire grondstoffen in ontwerp en bestek
In het kader van het cursusprogramma RAW-systematiek
gaat C.R.O.W. in 1997 van start met een tweedaagse cursus die gewijd is aan de toepassing van secundaire grondstoffen in de GWW-sector. In de cursus wordt er de
nadruk opgelegd dat ontwerpers en bestekschrijvers al in
de aanloopfasen dienen te anticiperen op toekomstig hergebruik. De cursus is een gezamenlijk initiatief van de
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Symposium Houd het zand in de gaten"
Op 25 september 1996 heeft de provincie Zuid-Holland
een symposium georganiseerd onder het thema Houd
het zand in de gaten".
Naast een plenair gedeelte waar de resultaten van de verschillende onderzoeken werden gepresenteerd werden er
in de middag een viertal workshops gehouden over de
vervangingsmogelijkheden van primair gewonnen betonen metselzand.
Uit de workshops kwamen de volgende resultaten naar
voren:
De toepassing van secundair zand voor de korte termijn
bedraagt tot 10% met voor de langere termijn een stijgende tendens. Als knelpunten werden onder meer ervaren: onvoldoende regelgeving, financien, overschot primair
zand.
Uit de workshop zeezand kwam naar voren dat meer
inzicht in de korrelverdeling vereist is voordat inschattingen over de inzet van zeezand gegeven kunnen worden.
Zeezand betreft over het algemeen fijner zand. Meer aanvullend onderzoek en proefprojecten zijn nodig om na te
gaan hoe en in welke mate fijn zand in de beton kan worden toegepast.
Bij de discussie over werk met werk maken werden de
kansen positief ingeschat. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in beeld gebracht moet worden om welke voorkomens het gaat, terwijl de inzet wat betreft logistiek
nader moet worden bezien. Verder zullen provincies eerder moeten anticiperen op planologische ontwikkelingen
waarbij de winning van oppervlaktedelfstoffen een rol
speelt.
Preventie zal met name voor de wat langere termijn een
positieve bijdrage kunnen leveren. Nader onderzoek is vereist naar de effecten op de korte termijn.
Eind december zullen de resultaten van de onderzoeken
naar de toepassingsmogelijkheden van alternatieven voor
primair gewonnen beton- en metselzand worden afgerond
en gepresenteerd. Deze onderzoeken vormen mede de
basis van de beleids-MER alternatieven voor beton- en
metselzand.
Nadere in formatie:
Bert Deege, provincie Zuid-Holland, tel. 070-4417014

Ontwerp-kleiwinningsplan Gelderland
Gedeputeerde staten van Gelderland hebben op 8 oktober
1996 het Kleiwinningsplan Gelderland in ontwerp vastgesteld.
Het plan dient als beleidskader voor de vergunningverlening en als toetsingskader voor het provinciaal ruimtelijk
beleid.
Uit de in het plan gemaakte vraag- en aanbodanalyse
blijkt dat de afzetmogelijkheden van geschikte klei niet
onbeperkt zijn. De grof keramische industrie beschikt in
regel al over een ijzeren voorraad klei. Dat heeft onder
meer tot consequentie dat de beoogde versnelling van
natte natuurontwikkeling in combinatie met kleiwinning
niet via extra vergunningverlening in gebieden met bruikbare klei gerealiseerd kan worden.
Wel kan de beoogde versnelling bereikt worden door

voorrang te geven aan de uitvoering van nieuwe, natuurgerichte ontgrondingen ten gunste van bestaande vergunningen met een hercultiveringsverplichting en/of door de
opleveringsvoorwaarden van bestaande vergunningen met
een hercultiveringsverplichting aan te passen: deze vergunningen worden dan uitgeruild tegen nieuwe, natuurgerichte vergunningen.
De beoogde versnelling van natuurontwikkeling kan volgens gedeputeerde staten ook gerealiseerd worden in
gebieden die reeds zijn afgeticheld (van de uiterwaarden is
nog maar 30% onvergravenl), en in gebieden waar geen
grondverzet nodig is om de beoogde natuurdoelstelling te
realiseren.
Gedeputeerde staten zijn van mening dat de partijen die
een verdere versnelling willen zelf de financiële consequenties voor haar rekening moeten nemen.
Nadere informatie:
Kees Pieters, provincie Gelderland, tel. 026-3599573

Metselwerkgranulaat in rivierdammen
Om de taakstelling uit het implementatieplan Bouw- en
Sloopafval van het ministerie van VROM te realiseren,
(hergebruik van bouw- en sloopafval van 6,8 miljoen ton
in 1990 moet stijgen tot ca. 12,2 miljoen ton in 2000),
blijkt het noodzakelijk om nieuwe" markten aan te
boren. Dit geldt vooral voor de grootste deelstroom van
het bouw- en sloopafval, de steencomponent. Binnen
deze deelstroom zijn de afzetproblemen het grootst voor
de zwakste fractie: het metselwerkgranulaat.
Uit een studie van werkgroep 2 Puingranulaten" van
CUR-onderzoekscommissie B37 Toepassing van alternatieve materialen in de waterbouw" bleek dat metselwerkgranulaat bijzonder geschikt lijkt voor toepassing als kernmateriaal in waterbouwkundige constructies. Om dit aan
te tonen heeft RWS directie Zuid-Holland een proeflocatie
in het Haringvliet beschikbaar gesteld. Ter bescherming
van de Ventjagersplaat is hier een stortstenen dam aangelegd, waarbij toestemming is gegeven om over ca. 150
meter de damkern op te bouwen met metselwerkgranulaat 50/1 50 mm in plaats van breul<steen. Het werk is
nodig om de plaat, welke dienst doet als fourageplaats
voor vogels te beschermen tegen aantasting door stromen
en golven.
De uitvoering van het proefproject vond plaats in september 1992. Over het algemeen voldoen puingranulaten aan
de Nl eisen uit het Bouwstoffenbesluit als het granulaat
wordt geleverd door een gecertificeerde puinbrekerij. Het
materiaal mag dan vrij worden toegepast in oppervlaktewater. Wel moet het materiaal door de eigenaar worden
teruggenomen als het werk geen functie meer heeft en/of
niet meer wordt onderhouden.
Het proefproject heeft aangetoond dat het in bulkhoeveelheden toepassen van metselwerkgranulaat 50/1 50 mm als
kernmateriaal in dammen zowel constructief, milieuhygiënisch als uitvoeringstechnisch een goed alternatief kan
vormen voor de traditionele breuksteen. In de tot nu toe
beschouwde periode van 3 jaar zijn geen aanwijzingen
gevonden voor een significante achteruitgang van het
metselwerkgranulaat. Op grond van het proefproject

Ventjagersplaat wordt het verantwoord geacht om metselw"rkgranulaat toe te passen als kernmateriaal in dit soort
men, waaraan relatief 'lichte' eisen kunnen worden
gesteld. In verband met de mogelijke toepassing in vergelijkbare projecten worden in het rapport (zie rubriek recente publicaties) enkele aanbevelingen gedaan m.b.t. de te
stellen eisen.
Nadere informatie:
Hester Ri/nsburger, RWS/D WW, 015-2699316

Grindprijsmodel

Door het Nederlands Economisch Instituut is in opdracht
van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde een prijsmodel
voor de grindmarkt ontwikkeld. In dit model is getracht
relevante marktfactoren onder te brengen waarmee op
een consistente wijze grindprijsscenario's kunnen worden
bepaald. Doel is om een prognose van de grindprijs te
maken tot het moment dat de winning voor de nationale
is afgebouwd. Het betreft onder andere scenario's
t, aehoeve van de Trajectnota / MER Zandmaas /
Maasroute.
Het grindprijzenmodel is lineair, gaat uit van een evenwichtzoekende markt en is gebaseerd op drie specifieke
kenmerken van de Nederlandse grindmarkt, namelijk:
- er is sprake van een eindige landelijke grindwinning;
- er is sprake van een beperkt aantal aan bieders verenigd
in een groep;
- vervanging van grind is op termijn mogelijk door steenslag en secundair materiaal (back-stop technology).
In het model wordt een relatie geschat tussen de bepalende factoren en vraag en aanbod over een lange reeks van
jaren. Afhankelijk van de statistische resultaten zijn de factoren opgenomen in enkele modelvergelijkingen. Van
invloed zijnde factoren zijn bijvoorbeeld de bouwinvesteringen, het bruto binnenlands product, import van grind
e' de toepassing en prijs van grindvervangend materiaal.
uiteindelijk resulterende vergelijkingen zijn omgezet in
L
rekenregels. Hiermee kunnen in een spreadsheet de verschillende inputvariabelen, die van invloed zijn op het verloop van de grindprijs, veranderd worden.
Nadere informatie:
Sabine Verdonkschot, R W5/D WW, 015-2699203

Jurisprudentie:
De rubriek jurisprudentie" is bedoeld om Juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar:

Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken
de aandacht getrokken:

RvSt., 14juni1996, E01.94.0232

De aanvrager van een ontgrondingsvergunning is (nog)
geen eigenaar van de grond. Bij de aanvraag wordt een
overeen komst van koop en verkoop gesloten. Op grond
van deze overeenkomst wordt geen mededeling van de
aanvraag tot verlening van de vergunning aan de eigenaar
gedaan. Verweerders hebben daarmee gehandeld in strijd
met artikel 10, tweede lid, tweede volzin OG Het beroep
is derhalve gegrond. Aangezien de
Arrondissementsrechtbank vonnis heeft gewezen waarbij
de eigenaar verplicht werd om het perceel te leveren aan
de aanvrager, bepaalt de Afdeling dat de rechtsgevolgen
van het vernietigde besluit geheel in stand zullen blijven.

RvSt., 8 juli 1996, R03.92.0954/P01

Er wordt machtiging verleend voor de uitvoering van een
ontgronding nadat beroep is ingesteld tegen de vergunning. In beroep wordt de beschikking in stand gelaten en
is de vergunning onherroepelijk. Daardoor is de verleende
machtiging vervallen. Appellant vordert toch een uitspraak
op het beroep tegen de machtiging. Gelet op het vorenstaande is de Voorzitter van oordeel dat appellant geen
belang meer heeft bij een uitspraak omtrent de rechtmatigheid van het thans bestreden besluit en dient het
beroep van appellant te worden verworpen."

RvSt.,12 augustus 1996, E01.96.0178

Aangezien de zandwinning in de Waddenzee en het
IJsselmeer sterk zal afnemen en de vervanging van
ophoogzand door zand uit de Noordzee nog 5 jaar zal
duren, wordt voor de overgangsperiode vergunning verleend voor het verdiepen van het Amstelmeer in NoordHolland. Aangezien beroep wordt ingesteld, verlenen g.s.
tevens machtiging.
Bij de verlening van de machtiging zijn de belanghebbenden niet (opnieuw) gehoord. De Voorzitter leidt uit de
Awb af dat het horen vooral moet worden gezien in het
licht van een goede voorbereiding van de beschikking. De
betekenis die het horen kan hebben in het kader van de
rechtsbescherming van de belanghebbende staat in deze
fase van de besluitvorming niet op de voorgrond. 'Gelet
hierop is de Voorzitter van oordeel dat het horen als
bedoeld in artikel 4:8 van de Awb de functie vervult van
het bevorderen van de juiste vaststelling van de gegevens
over de feiten en belangen die betrekking hebben op de
belanghebbende zelf."
"Gezien het systeem van de wet is de Voorzitter van oordeel dat een machtiging eerst kan worden verleend na een
zorgvuldig onderzoek naar de spoedeisendheid van de
ontgronding. Deze spoedeisendheid dient daarbij te worden bezien in relatie tot de aard van de tegen de verleende vergunning ingebrachte bezwaren. G.s. hebben zich
daarbij gebaseerd op gegevens (i.c. het speciebelang) die

de aanvrager heeft verstrekt. Verweerders hebben geen
zelfstandig onderzoek verricht naar de juistheid van deze
gegevens. Verzoekers betwisten deze gegevens gemoti veerd. De Voorzitter is van oordeel dat in dit geval een
dergelijk onderzoek niet had mogen ontbreken. Volgt vernietiging.

RvSt,. 26 juli 1996, E03.95.2100
Toepassing L.D-staal- en/of fosforslakken ten behoeve van
onderhoudswerken aan de Helderse zeewering.
De slakken kunnen worden aangemerkt als categorie-1
bouwstoffen in de zin van het Bouwstoffenbesluit, hetgeen betekent dat - ware het Bouwstoffenbesluit van toepassing - geen bezwaar bestaat tegen de toepassing van
deze stoffen. Ter beoordeling staat uitsluitend of de aangevraagde activiteit aanvaardbaar kan worden geacht in
relatie tot de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Wat betreft het bezwaar aangaande de vervuiling van
sediment overweegt de Afdeling dat naar haar oordeel de
in het geding zijnde zeewering niet dient te worden aangemerkt als een in ecologisch opzicht normaal functionerende (water)bodem, doch als een waterstaatkundig werk.
In verband hiermee ligt een vergelijking van de samenstelling van de toe te passen slakken met de streefwaarden
voor de samenstelling van de (water)bodem niet in de
rede.
Op grond van de stukken moet echter worden aan genomen dat met name de stabiliteit van staaislakken kan
variëren en dat het gevaar bestaat dat deze bij een te
hoog gehalte aan vrije kalk en ijzer uiteen vallen. Hierdoor
wordt de kans op verontreiniging van het oppervlaktewater vergroot. Teneinde een goede milieuhygiënische
beoordeling van de kwaliteit van de slakken mogelijk te
maken dienen de voor de stort te verschaffen gegevens
dan ook mede betrekking te hebben op de stabiliteit van
de te storten materialen.

Recente publikaties:
- Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen,
Inventerisatie gegevens 1989-1995, RWS/DWW,
Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/3
- Proefproject metselwerkgran ulaat dam Ventjagersplaat
(eindconclusie), RWS/DWW, Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/4
- Prototype Ken nisgebaseerd Systeem Bouwstoffenbesluit
KBS-BSB, Prototype, RWS/DWW, Publicatiereeks
Grondstoffen, nr. 1996/5
- Voorbereiding gegevensbank MATFLOW, Bijlage bij
Voorbereiding gegevensbank MATFLOW, RWS/DWW,
Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/7
- Energie-extensivering in de GWW-sector, Vooronder
zoek naar de mogelijkheden van Energie-extensivering in
de GWW-sector, RWS/DWW, Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/8
- Checklist Materialen & Milieu, Materiaalkeuze voor de
wegenbouw, gericht op duurzaam bouwen, RWS/

DWW, Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/9
- Checklist Materialen & Milieu, Materiaalkeuze voor de
wegenbouw, gericht op duurzaam bouwen, achtergronddocument, RWS/DWW, Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/10
- Gebruik van Secundaire Grondstoffen bij de Rijkswaterstaat, 1995 evaluatie, RWS/DWW, Publicatiereeks
Grondstoffen, nr. 1996/11
- Verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van grof grind, RWS/DWW, Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/12
- Ontwerp partiële streekplanherziening West Overijssel
(1993) en Twente (1990), Oppervlaktedelfstoffen, provincie Overijssel, juli 1996.

Flitsen:
Herziene Ontgrondingenwet/Rijksreglement
Zowel de herziene Ontgrondingenwet als het gewijzigde
Rijksreglement Ontgrondingen zullen op 1 januari 1997 in
werking treden.
Samenvatting structuurschema Oppervlaktedelfstoffen
Eind september is een samenvatting van de delen 1 t/m 4
van het structuurschema Oppervlaktedelfstoffen verschenen. Belangstellenden kunnen, zolang de voorraad strekt,
een exemplaar opvragen bij RWS/HW (zie Colofon).
Onderzoek markt-economische relaties primaire en
secundaire grondstoffen
In opdracht van GS van Noord-Brabant is onderzoek verricht naar de markt-economische relaties tussen primaire
en secundaire grondstoffen. De toepassing van cat. 1
secundaire grondstoffen (cat. 1 conform BSB) blijkt in het
algemeen niet te stagneren en hiervoor blijken geen economische belemmeringen te zijn.
Als knelpunt wordt met name gesignaleerd de toepassing
van cat. 2 grondstoffen en het bewerken van afvalstoffe;
(bijv puin- en sloopafval) tot secundaire grondstof voor
een hoogwaardige toepassing.
Platform Secundaire Grondstoffen
De provincie Noord-Holland is in samenwerking met
Rijkswaterstaat Dir. Noord-Holland gestart met een werkgroep die de toepassing van secundaire grondstoffen moet
bevorderen. Toepassing in werken van provincie en
Rijkswaterstaat heeft een voorbeeldfunctie die kan leiden
tot een bredere acceptatie in de markt. Daarnaast is kennisoverdracht en het genereren van informatiestromen
tussen de betrokken diensten een belangrijk item.
Ontziltingsinstallatie voor zeezand te Den Helder
Op initiatief van de prov. Noord-Holland is een technische
werkgroep samengesteld om in samenwerking met een
brancheorganisatie op korte termijn te komen tot de realisering van een ontziltingsinstallatie in Den Helder.
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Onteigening uitbreiding beton- en metselzandwinning
Haerst
De reeds vele jaren bestaande centrale beton- en metselzandwinning Haerst (fase 1 bruto ca. 48,5 ha) ligt ten
Noordoosten van Zwolle. In 1993 is de vergunninghouder
gestart met de noodzakelijke zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerde procedures (provinciale ontgrondingsvergunning en milieuvergunning; gemeentelijk partieel
bestemmingsplan en onttrekking openbare weg aan openbaarheid) tot uitbreiding van deze winning met een fase 2
(bruto ca. 25,5 ha), en op termijn met een fase 3 (bruto
ca. 21 ha). Eind 1994 waren alle vergunningen onherroepelijk geworden. Het probleem was echter dat ondanks
verwoede pogingen de vergunninghouder nog maar over
een klein deel van de percelen van fase 2 beschikte, terwijl
de bestaande beton- en metselzandvoorraad grotendeels
was uitgeput. De exploitant had voor 11 personeelsleden
ontslagvergunning aangevraagd.
Steeds dringender kwam de publiekrechtelijk noodzaak
van onteigening van de resterende percelen van twee
grondeigenaren op. De gemeente verwees naar artikel
72 c Onteigeningswet: onteigening vanwege het nationaal
belang, op basis van een onherroepelijke ontgrondingsvergunning, door het Rijk op naam van de provincie ten
behoeve van de vergunninghouder. Grootschalige ontgrondingen ter uitvoering van een geldende landelijk overeengekomen taakstelling beton- en metselzand (als in
casu) plegen onder dit criterium te vallen.
Bijgevolg startte de provincie in mei 1995 in nauw overleg
met vergunninghouder en Rijkswaterstaat bovengenoemde fase van onteigening, waarin uiterlijk binnen 9 maanden na de hoorzitting bij Koninklijk Besluit de noodzaak
ervan moet worden vastgesteld. Na een hoorzitting in
oktober 1995 verscheen op 19 april 1996 bedoeld KB. In
dit KB, nr. 96.002294, Staatscourant nrs. 89 en 92, werd
inderdaad de noodzaak van onteigening gemotiveerd conform het eerder over een geldende taakstelling gestelde.
Tevens werd uitdrukkelijk aangegeven, dat ook de in de
onherroepelijke ontgrondingsvergunning voorgeschreven
afwerking van het residu onder de onteigening valt.
Inmiddels is de centrale produktie van beton- en metselzand voorspoedig op gang gekomen, alsmede het betrokken personeel weer in dienst genomen.

Secundaire ontgrondingen, uitgevoerd ten behoeve van
de inrichting van het 'nieuwe land' beperken zich door
hun afmetingen veelal tot de holocene kleideklaag. Onder
deze deklaag wordt nagenoeg in de gehele provincie zand
aangetroffen dat geschikt is als ophoogzand en plaatselijk
mogelijk als beton- en metselzand.
Tot nu toe heeft Flevoland steeds in haar behoefte aan
opervlaktedelfstoffen kunnen voorzien door winning van
ophoogzand in de wateren van het Iisselmeergebied en
door de import van beton- en metselzand van elders.
In maart 1996 is het ontwerp-ontgrondingenbeleidsplan
Flevoland door Gedeputeerde Staten vastgelegd. Dit ontwerp heeft van 1 tot en met 28 mei 1996 voor een ieder
ter inzage gelegen. Vaststelling van het plan wordt in september 1996 verwacht.
In het ontwerpplan is het ontgrondingen beleid voor de
komende jaren geformuleerd. In het plan worden de
mogelijkheden voor ontgrondingen binnen de dijken van
Flevoland aangegeven. Onder andere het behoud en waar
mogelijk het verbeteren van de huidige ruimtelijke en
milieuhygiënische kwaliteiten van het gebied worden
daarbij als voorwaarden gehanteerd. In dat kader zijn in
het binnendijkse gebied van Flevoland alleen secundaire
(ondiepe) ontgrondingen toelaatbaar.
In het ontwerp-ontgrondingenbeleidsplan worden de
argumenten aangedragen waarom binnendijkse primaire
(diepe) ontgrondingen worden afgewezen. Naast een toename van de zoute' en eutrofe kwel ten gevolge en ter
plaatse van diepe ontgrondingen en de daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater bestaat er door verandering van grondwaterstromingen en -druk ook kans op verdroging van gronden in de wijde omgeving van een diepe ontgronding.
In het ontwerp-ontgrondingenbeleidsplan Flevoland is
gesteld dat gezien de gevolgen van binnendijkse diepe
ontgrondingen die afbreuk doen aan de huidige ruimtelijke en milieukwaliteiten van het gebied, het niet wenselijk
is om in het laag gelegen Flevoland hoogwaardig land
door primaire ontgrondingen om te zetten in diep water
Nadere informatie:
Leen Bakker, provincie Flevoland, 0320-2 72411

Herziene Ontgrondingenwet in Staatsblad
Nadere in formatie:
Frits Breure, provincie Overijssel, 038-4251566

Het ontgrondingenbeleid van de provincie Flevoland
In de provincie Flevoland wordt reeds gedurende een
lange reeks van jaren een zeer terughoudend beleid
gevoerd als het gaat om het toestaan van binnendijkse
ontgrondingen die primair worden uitgevoerd ten behoeve van de winning van oppervlaktedelfstoffen. Immers
door ontgronden in het laag gelegen Flevoland verwordt
land tot water, terwijl het oogmerk van inpoldering van
deze provincie landaanwinning is, landaanwinning voor
het lenigen van de behoefte aan ruimte van het oude
land'.

In juni j.I. stemde ook de Eerste Kamer in met de herziene
Ontgrondingenwet. Bij wet van 20 juni 1996, Staatsblad
411, werd de Ontgrondingenwet gewijzigd. Een essentiële
mijlpaal in een jarenlang procesl De complete nieuwe
tekst van de wet zoals die nu luidt verscheen in Staatsblad
412.
Naar verwachting zal de herziene wet in het komende
najaar (per 1/11?) in werking treden.
Kernpunten van de wijziging zijn:
- het voorzien in planning en coördinatie van overheidswege, gericht op ontgrondingen t.b.v. de winning van
oppervlaktedelfstoffen
- het voorzien in meer doelmatige vergunningprocedure,
waarbij de totale duur van die procedures wordt bekort.
In verband hiermee wordt het instrumentarium van de

)ntgrondingenwet aanzienlijk uitgebreid zoals:
- verplichting voor het rijk (V&W/RWS en VROM/RPD)
om eenmaal per 5 jaar het structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen (beleidsstuk op snijvlak beleid
bouwgrondstoffenvoorziening en ruimtelijke ordening) te
herzien
- uitbreiding van de mogelijkheden om voorschriften aan
ontgrondingsvergunningen te verbinden
- bevoegdheid voor provincies tot winplaats vaststelling in
streekplan (nauwkeurigheid vergelijkbaar met bestemmingsplan)
- bevoegdheid voor provincies voor een provinciale
bestemmingsheffing (voor 50% van de plan- en onderzoe ks kosten)
- aanwijzingsmogelijkheid voor minister van V&W voor
ontgrondingsvergunningen
- inkorting van de vergunning- en beroepsprocedure
- het recht voor de aanvrager van een ontgrondingsvergunning om gecoördineerde behandeling van alle voor
en ontgronding benodigde vergunningen te krijgen als hij
dit vraagt en alle aanvragen gelijktijdig indient.
In samenwerking met V&W/RWS organiseert Geoplan
minimaal 3 informatiedagen. NL 8 oktober a.s. in
Nijmegen, 16 oktober in Eindhoven en 30 oktober in
Utrecht. Geoplan, tel. 020 -671.61.21
Nadere informatie:
Bart de Jong, V&W/HW 070-3519366

Grondstoffenbank Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Tauw in
samenwerking MMG onderzoek verricht naar de wenselijkheid van een Grondstoffenbank en van grondbanken in
Noord-Brabant, alsmede naar de meest wenselijke organisatie daarvan.
In augustus jl. is het definitieve rapport aan gedeputeerde
aten aangeboden. Het doel van de Grondstoffenbank is
uat hier de informatie wordt verzameld over de hoeveelheden secundaire grondstoffen die voor toepassing
beschikbaar is/komt, over de hoeveelheden primaire
grondstoffen die gewonnen worden en over de werken en
projecten die in uitvoering zijn/komen en waarvoor grondstoffen vereist zijn. Deze informatie zal in een databank
worden opgenomen. Met behulp van deze gegevens en
met het uitgangspunt dat toepassing van secundaire
grondstoffen voorkeur heeft boven primaire grondstoffen,
kan door middel van het verlenen van ontgrondingsvergunningen een instrument worden verkregen om de vraag
naar secundaire grondstoffen te vergroten.
In het onderzoeksrapport wordt de aanbeveling gedaan
om de grondstoffenbank in beheer bij de provincie onder
te brengen.
Daarnaast heeft Tauw cs. advies uitgebracht over de
grondbanken. De functie en het beheer van de grondbanken. het doel van de oprichting van grondbanken is om
cundaire grondstoffen die niet direct in een werk kunlen worden toegepast, tijdelijk in depot te zetten. Reden
kan zijn dat nog nader onderzoek is vereist naar de
samenstelling, resp. het uitlooggedrag, dat de beschikbare

hoeveelheden te gering zijn, of dat een voorgenomen
werk nog niet in uitvoering wordt genomen. Ook moeten
particulieren secundaire grondstoffen kunnen afgeven. Het
is dan aan de beheerder van de grondbank om deze
grondstoffen aan de markt aan te bieden. In het advies
wordt de aanbeveling gedaan om de grondbanken enerzijds voldoende verspreid te situe ren, zodat de afstand
voor de particulier niet onoverkoombaar wordt - voorkomen moet worden dat deze partijtjes onzichtbaar blijven
anderzijds moet de verspreiding zodanig zijn dat een minimum aanbod op jaarbasis voorzien baar is, zodat de
exploitatie op bedrijfseconomisch verantwoord is. Dit laatste zou tevens een voorkeur kunnen zijn om de exploitatie
over te laten aan het bedrijfsleven. De overheid kan hierop
invloed uitoefenen omdat het inrichten van een depot vergunningplichting is.
Naar verwachting zullen gedeputeerde staten van NoordBrabant eind dit jaar hun standpunt op dit advies hebben
bepaald.
Nadere informatie:
Hisse de Vries, prov. Noord-Brabant, 073-6812276

Jurisprudentie:
De rubriek jurisprudentie" is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een oproep
gedaan aan een ieder die in het bezit komt van uitspraken
m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire
grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken
de aandacht getrokken:

RvS 21juni1995, nrE03.94.06.92

De provincie Gelderland had toestemming verleend om
900 m3 ongebroken puin op de dijk, op de rand van de
weilanden aan de rij noever te storten. Op deze manier
kon de oever beschermd worden tegen het afkalven door
golfslag. Het beroep dat de BRBS tegen de toestemming
in strijd was met provinciaal afvalstoffenpian. Dit plan
bepaalde dat er geen vergunning zou worden verleend
voor het storten van bouw en sloopafval als dat kon worden hergebruikt, nuttig toegepast of verbrand. In de provincie was voldoende capaciteit om het puin te verwerken.
De provincie stelde dat in het afvalstoffenplan met storten
het neergooien van afval op een vuilnisbelt werd bedoeld
en niet het ophogen van een dijk.
De Raad van State was het daarmee eens: het deponeren
van puin moest niet als storten, maar als nuttige toepassing worden aangemerkt.

RUS, (uitspraak nog niet op schrift beschikbaar)
Zandwinning uit het Amstelmeer in Noord-Holland is
bedoeld als tijdelijk alternatief voor de zandwinning uit
zee. Vanaf het jaar 2000 is het beleid in Noord-Holland
erop gericht om uitsluitend ophoogzand uit de Noordzee
te winnen. De bedoeling is om het schaarse zoetwaterzand te sparen en om verstoring van het landschap zoveel
mogelijk te voorkomen.
De start van zandwinning uit de Noordzee hangt af van
de bouw van het onderwaterzanddepot bij Den Helder.
Het bedrijf Amstelzand wil tot het jaar 2000 zand winnen
uit het Amstelmeer. De gemeente, de Milieufederatie en
een agrariër hebben echter grote bezwaren tegen deze
zandwinning. Zij vinden dat het Amstelmeer een stiltegebied moet blijven.
De Raad van State is van oordeel dat de bekendmaking
van de machtiging onvoldoende zorgvuldig is geweest,
waardoor niet een ieder hiervan kennis heeft kunnen
nemen. De Raad van State is kennelijk van mening dat
belanghebbenden ook bij een machtiging in de gelegenheid moeten worden gesteld om te worden gehoord, alsmede dat een machtigingsbesluit tervisie moet worden
gelegd (publicatie dus).

Flitsen:
Stand van zaken Rijksreglement Ontgrondingen

Het Rijksreglement Ontgrondingen is voor advies aan de
Raad van State voorgelegd.
Structuurschema Oppervlaktedeifstoffen (SOD)

Per 1 augustus j.l. is deel 4 van het SOD van kracht.
Deel 4 bevat de tekst van de Planologische Kernbeslissing
(PKB) zoals die in mei 1996 conform artikel 2a, achtste lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Staatsblad 1985,
nr. 626) is goedgekeurd door de Eerste Kamer door het
niet binnen vier weken na ontvangst van het plan uitdrukkelijk tot behandeling te besluiten van deel 3a van het
structuurschema (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996,
23 625, nr. 18).
Deel 4 ligt nog tot 7 oktober a.s. ter inzage in alle provinciale hoofdsteden (provinciehuizen en bibliotheken), bij
verschillende gemeenten (gemeentehuizen en bibliotheken) en bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den
Haag.
Fijner zand in beton

Recente publikaties:
Onderzoek toepassing recycli ngbrekerzand in beton,
RWS/DWW, Publikatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/2
Marktbehoefte van Schelpen - Huidige situatie en prognoses voor de komende 10-15 jaar, RWS/DWW,
Publikatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/6
Klei uit baggerspecie: Chemische aspecten bij rijpen en
nuttig toepassen van verontreinigde baggerspecie,
RWS/DWW, Projectbureau Hergebruik Baggerspecie, mei
1996
Zandmaas/Maasroute: aanvullende startnotitie
Baggerspeciedepots, RWS/Limburg, augustus 1996
Voorbereiding gegevensbank MATFLOW, RWS/DWW,
Publicatiereeks Grondstoffen, nr. 1996/7

De RWS heeft op grond van onderzoek geconcludeerd dat
voor beton B25, milieuklasse 2 evengoed zand 0-2 mm
i.p.v. het nu veelal gebruikelijke zand 0-4 mm kan worden
toegepast, zonder dat meer cement, meer of ander grind
of huipstoffen nodig zijn. De CUR is het hier niet helemaal
mee eens.
De CUR stelt dat, voorzover het zand 0-2 mm binnen het
z.g. A-C gebied valt, dit inderdaad toelaatbaar is op grond
van de betonregelgeving. Toch acht de CUR meer onderzoek nodig naar de toepassing van dit zand op de fijne
rand" van het A-C gebied omdat de betonvoorschriften
indertijd zijn opgesteld voor de toen gebruikelijke grondstoffen.
Toepassing van zand 0-2 mm met een fijnheid buiten het
A-C gebied is niet toelaatbaar op grond van de huidige
regelgeving. De CUR acht eerst nader onderzoek noodzakel ij k.
Verontreinigde klei in uiterwaarden.

In het voorjaar is bekend geworden dat bij dijkverbetering
in Gelderland - nabij Tiel - klei is toegepast die ernstig verontreinigd is met zink en lood. Aangezien deze verontreiniging frequent voorkomen in uiterwaarden is in IPO-verband een projectgroep samengesteld die voorstellen moet
ontwikkelen over de wenselijkheid en mogelijkheid van
toepassing van deze klei.
Nieuwsbrief op Internet

Sinds een paar weken kan eenieder de Nieuwsbrief
Bouwgrondstoffen lezen op Internet. Internetadres:
©hhtp://www.minvenw.nl/projects/ndw/home.html
Vervolgens kiezen voor "Magazine" en Nieuwsbrief
Bouwgrondstoffen aanklikken.
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Klei de groene motor?
Op verzoek van de Landelijke Commissie voor de
Coördinatie van het Ontgrondingenbeleid (LCCO) heeft
de Werkgroep Klei een inventarisatie en analyse van de
kleivoorziening in Nederland uitgevoerd. De directe aanleiding hiervoor was de door het lPO geuite de vrees dat
op dat moment veel meer plannen voor natuurontwikkelingsprojecten in voorbereiding waren, dan er aan vrijkomende klei zou kunnen worden afgezet. Hierdoor zou niet
alleen afbreuk worden gedaan aan de doelstellingen voor
een zuinig grondstoffengebruik en voor hergebruik van
secundaire grondstoffen, maar ook aan de functie "financiële motor".
In de rapportage van de werkgroep, getiteld
"Klei - de groene motor?, komen alleen vraag en aanbod
van rivierklei aan de orde voor de provincies Gelderland,
Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Overijssel en ZuidHolland. Geconstateerd is dat in deze provincies het aanbod (met name uit natuurontwikkelingsprojecten) en de
vraag (inter)provinciaal overleg behoeven. In de overige
provincies vormt de vraag- en aanbodsituatie een "gesloten systeem" waarvoor afstemming niet nodig is.
Er bestaat in de beschouwde periode tot 2010 een groot
potentieel aanbod van klei uit natuurontwikkelingsprojecten, zandwin- en bouwlokaties. Landelijk gezien lijkt over
de gehele periode gezien een adequate op de regio afgestemde kleivoorziening mogelijk. E.e.a. is echter mede
afhan kelijk van betrokken partijen, zoals waterschappen,
aannemers en provincies. In de periode van 1995-1999 is
er een grote behoefte aan klei ten behoeve van de dijkverbetering, daarna treedt normalisering van de vraag op.
Kleiwinning is dan met name gericht op de grofkeramische industrie. Gelet op de huidige planning van projecten
waarbij klei vrijkomt betekent dit dat er in de periode
2000-2005 met name in Gelderland overschotten zullen
optreden. Een op de kleibehoefte afgestemde fasering van
vergunningverlening en uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten is noodzakelijk om, conform de doelstelling
van het Structuurschema Oppervlaktedeifstoffen, zuinig
gebruik van de beschikbare grondstoffen te bevorderen en
kleiwinning de rol van financiële motor optimaal te laten
vervullen.
Gedurende de periode 1995-1999 heeft Zuid-Holland een
grote kleibehoefte voor de dijkbouw. Gelet op de eigen
voorzieningsmogelijkheden ontstaat dan een tekort. Van
oudsher heeft Zuid-Holland klei geïmporteerd vanuit
Gelderland. In de oostelijke regio van Noord-Brabant
komt de komende jaren aanzienlijk meer klei Vrij bij bouw-

en zandwinlokaties dan voor de eigen behoefte benodiga
is. Een deel van de Brabantse klei kan mogelijk worden
gebruikt kan worden in de dijkbouw in Zuid-Holland, zo
adviseert de LCCO.
Nadere informatie:
Hans Versteegen, RWS/DWW 015-2699277

Fase 1 Bouwstoffenbesluit van toepassing
Met ingang van 1 januari 1996 is een aantal artikelen van
het Bouwstoffenbesluit(BSB) in werking getreden. Deze
artikelen worden daadwerkelijk van toepassing zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding (BSB art. 31).
FASE 1 van het besluit gaat derhalve op 1juli1996 in.
Bouwstoffen die vanaf dat moment worden aangebracht
in werken moeten, als het werk niet meer onderhouden
wordt of zijn functie verliest, worden verwijderd.
Bouwstoffen mogen ook niet met de bodem worden vermengd (BSB art. 10). Dit geldt niet voor schone grond.
Grond mag als schoon worden aangemerkt als geen van
de samenstellingswaarden als aangegeven in bijlage 1 bij
het besluit worden overschreden.
Wil men grond toepassen als schone grond, d.w.z. zonder
dat voorwaarden worden gesteld (de grond kan en mag
onderdeel van de bodem worden en blijven), dan dient
men:
bij gebruik op de "droge" bodem desgewenst aan
het bevoegd gezag (B&W van de betreffende
gemeente) tot één jaar na het aanbrengen te ki,in
nen aantonen dat de grond bij het aanbrengen
schoon was (BSB art. 5)
bij toepassing in "WVO-gebied" (op de waterbodem, oevers en in uiterwaarden) dient men dit
uiterlijk 2 dagen v66r het aanbrengen aan het
bevoegd gezag (de waterkwaliteitsbeheerder) te
melden. Bij die melding moeten gegevens worden
overlegd, waaruit blijkt dat de grond schoon is (BSB
art. 18).
Vorenstaande onder a) en b) is in de praktijk vooral ook
van belang voor zeezand. Als zeezand minder dan 200
mg Cl/kg d.s. bevat moet het bevoegd gezag dit accepteren als schone grond. Bij toepassing van zeezand in brak
water of zeewater (meer dan 5000 mg Cl/1) geldt geen
grens voor het chloridegehalte van het zeezand (zie bijlage 1 van het besluit, mci. noot 2)
Nadere informatie:
Ruud v.d. Klooster, RWS/HW, 070-3518385

Ontgrondingenplan Beton- en Metselzand Noord-Brabant
In Noord-Brabant vindt de vaststelling van het
Ontgrondingenplan beton- en metselzand voor de periode 1998-2008 zich in een afrondend stadium.
Het plan gaat uit van een oppervlakte van pIm. 110 ha.
water., verdeeld over de Heeswijkse Kampen en
Uitbreiding Beers-Oost.
Tijdens de inspraakperiode en op de hoorzitting is met
name aandacht gevraagd voor behoud van de
Steegstraat, de lokale verbindingsweg tussen kernen
Linden en Beers. Dit heeft ertoe geleid dat de locatie
Uitbreiding Beers-Oost zodanig wordt aangepast dat de
Steegstraat met haar karakteristieke eiken - met een
brugvariant - behouden blijft.
Aangezien de uitwerking enige maanden zal vergen is
besloten om het gedeelte Heeswijkse Kampen - 60 ha. rop vooruit lopend vast te stellen. Aangezien bij deze
atie woningbouw zal worden gerealiseerd, dient de
planning hierop te worden afgestemd.
Met de gehele locatie zal Noord-Brabant voor de helft
kunnen voorzien in de inmiddels geaccepteerde voorlopige taakstelling van 33,5 miljoen ton beton- en metselzand.
Nadere informatie:
Hisse de Vries, prov. Noord-Brabant, 073-68122 76

Opnamecapaciteit van de wegenbouw voor secundaire
materialen
Het gebruik van secundaire materialen in de wegenbouw
is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Voor
veel secundaire grondstoffen is de wegenbouw de belangrijkste afzetmarkt. Voor aanbieders van secundaire grond'ffen is het van groot belang te weten of ze ook op lan.e termijn hun produkt op deze markt kunnen afzetten.
Voor twee deelmarkten in de wegenbouw bestond twijfel
of er wel voldoende vraag is om alle aangeboden secundaire grondstoffen te kunnen verwerken. Het betreft (1)
de markt voor wegfunderingsmateriaal, waarin op dit
moment al op zeer grote schaal secundaire grondstoffen
worden gebruikt en (2) de markt voor categorie-2ophoogmateriaal, d.w.z. ophoogmateriaal dat in het kader
van het de milieuhygiënische regelgeving alleen met IBCvoorzieningen mag worden gebruikt.
Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de opnamecapaciteit van de wegenbouw voor secundaire materialen.
De opnamecapaciteit is gedefinieerd als de maximaal
mogelijl<e vraag bij de huidige civieltechnische en milieuhygiënische regelgeving. De werkelijke vraag naar secundaire grondstoffen kan kleiner zijn. Opdrachtgevers in de
wegenbouw kunnen er immers voor kiezen om primaire
ndstoffen te gebruiken.

Uit de gegevens kan worden geconcludeerd dat de opnamecapaciteit voor categorie-2-ophoogmateriaal en categorie-2-funderingsmateriaal ruim voldoende is. Het aanbod is zelfs bij een minimumscenario duidelijk kleiner dan
de opnamecapaciteit. Of alle aangeboden secundaire
grondstoffen uit categorie 2 verwerkt zullen worden, is
dus niet afhankelijk van technische of wettelijke restricties
maar van de acceptatie door opdrachtgevers.
Voor het totaal aan funderingsmateriaal lijkt er wel een
probleem te zijn. Waarschijnlijk zullen de producenten van
funderingsmateriaal er goed aan doen om nieuwe markten aan te boren. Belangrijke mogelijkheden zijn toepassing van materialen in beton en asfalt en het aanleggen
van funderingen in gevallen waarin dat op dit moment
nog niet gebeurt.
Nadere informatie:
Joris Broers, RWS/D WW 015-2699203.

Ontgrondingsplan Maasbommel
Verwerpen ontzandingsconvenant door gemeenteraad
dwingt Gedeputeerde Staten tot uitvoering aanwijzingsbesluit.
In haar vergadering van 26 maart 1996 heeft het college
van Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om zelf
de bestemmingsplanherziening van de gemeente West
Maas en Waal uit te voeren. Deze herziening is noodzakelijk om de binnendijkse zandwinning bij Maasbommel, de
F3B-locatie, mogelijk te maken. De beslissing van de
gemeenteraad van West Maas en Waal om niet accoord
te gaan met de ondertekening van een convenant tussen
provincie, ontzanders en gemeente, waarin een verschuiving en toekomstige verkleining van de locatie F3B mogelijk werd gemaakt, heeft het college hiertoe genoodzaakt.
Er lag immers al een Aanwijzingsbesluit van de provincie
van mei 1993. Door de Kroon is dit besluit in juni 1995
bekrachtigd.
Gedeputeerde Staten moeten de bestemmingsplanherziening uitvoeren op basis van het door de Kroon vastgestelde aanwijzingsbesluit. Dit houdt een ongewijzigde F3Blocatie in. Alle oorspronkelijke maatregelen die zouden
worden getroffen om de veiligheid te garanderen zijn
reeds in de Ontgrondingenvergunning verwerkt, zodat de
veiligheid in technisch opzicht voldoende is gewaarborgd.
De bestemmingsplanprocedure kan uiterlijk eind januari
1997 worden afgerond.
Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering hiervan
inmiddels een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO
genomen.
Nadere informatie:
Hans t Hoen, provincie Gelderland, 026-35995 73

Zeezand zonder zorgen
In het Structuurschema Oppervlaktedeifstof-fen is aangegeven dat er actief gekeken moet worden naar mogelijkheden om het gebruik van grondstoffen, afkomstig van
lokaties die op land liggen te beperken. Tegelijkertijd moeten de mogelijkheden voor het gebruik van grondstoffen,
afkomstig van zee worden gestimuleerd. Door
Rijkswaterstaat, directie Zuid Holland is ter nadere invulling van dit beleid en ter regulering de nota Zeezand zonder zorgen opgesteld. Daarin is aangegeven op welke
wijze enerzijds de toepassing van oppervlaktedeifstoffen
die gebruikt worden als bouwstof en anderzijds de mogelijkheden en beperkingen van overslaglokaties voor zulke
bouwstoffen die afkomstig zijn uit een manen milieu, in
haar beheersgebied mogelijk is. De nota is beleidsmatig
bedoeld als faciliterend instrument, en operationeel als
draaiboek voor concrete aanvragen. Het beleid dat wordt
gevoerd ten aanzien van te hanteren normen (bijvoorbeeld het ontziltingsniveau of provinciale taakstellingen)
wordt in de nota niet beschreven, of uitgewerkt. Dit soort
zaken wordt als externe randvoorwaarde opgevat. Het
gaat om een beleid voor een periode van vooralsnog vijf
jaar. Mede aan de hand van de ontwikkelingen en ervaringen in die periode zal het beleid worden geëvalueerd
en mogelijk aangepast.
De kernpunten van deze nota zijn als volgt samen te vatten:
+
het leveren van een beleidskader voor de overslag
van zeezand en zeegrind;
+
het aangeven van de procedure die gevolgd moet
worden bij de aanvraag en realisatie van een overslaglokatie;
+
het aangeven van wateren waarin onder voorwaarden overslaglokaties mogelijk kunnen worden
gerealiseerd en wateren waarop ontzi lti ngsactiviteiten mogelijk zijn.

In principe wordt voor een drietal riviertakken (met in één
geval de daarop aansluitende havens) de mogelijkheid
opengelaten om een overslaglokatie nader te onderzoeken. Dat zijn de Nieuwe Waterweg en enkele daarmee in
open verbinding staande gebieden, het middendeel van
de Oude Maas en het westelijk deel van het Haringvliet.
In al deze gevallen gaat het erom dat er op voorhand
redenen aanwezig geacht worden, om op de aangegeven
gebieden mogelijkheden voor overslaglokaties nader te
laten onderzoeken. Indien een gegadigde op een van
deze wateren een overslaglokatie wenst, zal een vooronderzoek moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk mogelijk is.
Zon vooronderzoek kent twee invalshoeken. Enerzijds de
wensen van de gegadigde, waarbij gewenste capaciteit en
werkwijze van belang zijn. Anderzijds de eisen die aan de
lokatie gesteld zullen worden, vanuit integraal waterbeleid, planologie en milieubeleid. Als een gegadigde komt
met een verzoek en uit het vooronderzoek volgt dat een
overslaglokatie mogelijk is, wordt een openbare verhurin,
uitgeschreven. De gegevens uit het vooronderzoek zijn
voor alle gegadigden beschikbaar. Mocht blijken dat de
eerste gegadigde niet degene is die het zand voor de
laagste prijs per eenheid aanbiedt aan de markt, dan worden de kosten die gemoeid zijn met het vooronderzoek
verrekend. Dit gebeurd doordat de laagste inschrijver deze
kosten voor zijn rekening dient te nemen. Maatschappelijk
wordt zo een kostenoptimum bereikt.
Voor de overige, in het beheer van Rijkswaterstaat, directie Zuid Holland zijnde waterwegen wordt in principe
gn toestemming verleend om een overslaglokatie voor
(zee)zand en/of (zee)grind in te richten.
Nadere in formatie:
Rien van Zetten, RWS/ZH, 010-4026378

Jurisprudentie:
De rubriek jurisprudentie is bedoeld om juridische uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen
van de betrokken partijen, breed te verspreiden. De
rubriek wordt optimaal benut indien de redactie over alle
uitspraken kan beschikken. Daarom wordt hier een
oproep gedaan aan een ieder die in het bezit komt van
uitspraken m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van
secundaire grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken
de aandacht getrokken:
'irisprudentie i
In 1994 heeft de Minister van V&W aan van den Henk
Bagger- en Zuigwerken B.V. te Sliedrecht een WVO-vergunning verleend voor het gedurende vijf jaar lozen van
spoelwater op de buitenhaven van Stellendam en het tijdelijk opslaan in het Haringvliet van maximaal 2 miljoen
rn3 ontzild zeezand, inclusief de lozing van de daarbij vrijkomende waterstromen.
Tegen dit besluit heeft de Nederlandse Vereniging van
Zandwinners te Haarlem beroep ingesteld, waarop door
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is
beslist op 8 maart 1996, onder nummer E03.94.1976.
Appellante voerde aan, dat in de aanvraag is uitgegaan
van een chloridenorm van 350 mg/l in het poriënwater bij
een vochtgehalte van 10 %; deze norm zou ook zijn
genoemd tijdens een informatiebijeenkomst ten behoeve
van de openbare inschrijving voor de exploitatie van de
zandput
depot Haringvliet-West". In het bestreden besluit is echbepaald, dat het uitgepompte spoelwater een chloridegehalte van 350 mg/l mag bevatten. Deze norm is niet
alleen een onaanvaardbare versoepeling van de in de aanvraag genoemde norm, maar ook is hierdoor sprake van
concurrentievervalsing, daar meer bedrijven een aanvraag
zouden hebben ingediend als nadien de vereisten waren
versoepeld. De Afdeling stelt hierbij voorop, dat het
bezwaar betreffende de concurrentievervalsing geen
betrekking heeft op de belangen waar de WVO op ziet,
zodat het bezwaar op die grond wordt verworpen.
De Minister had zich voorts op het standpunt gesteld, dat
de betreffende norm aan het uitgepompte spoelwater
moet worden gesteld, zulks met het oog op de belangen
van de WVO. Vervolgens had de Minister overwogen,
dat, als aan deze norm werd voldaan, het reeds ontzilte
zeezand slechts l<on worden gedeponeerd bij een stroomsnelheid van de Bovenrijn bij Lobith van meer dan 2000
m3/sec. Onder die omstandigheden zou geen vermenging

plaatsvinden en zou het zout rechtstreeks worden teruggevoerd naar de zee. De Afdeling overwoog op dit punt,
dat de eis die aan het spoelwater werd gesteld, in combinatie met de eis betreffende de stroomsnelheid, toereikend is, gelet op de bescherming van de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Het opleggen van eisen aan het poriënwater is niet noodzakelijk met het oog op het voorkomen
dan wel tegengaan van verontreiniging van het oppervlaktewater.
(Johan Ooting RWS/ZH, 010-4026614)

Jurisprudentie 2:
RvS, 2 januari 1996, nr. E03.94.1089.
Hoewel deze uitspraak niet over een ontgrondingsbesluit
gaat, acht de redactie deze uitspraak van zodanig belang,
ook voor beroepen tegen ontgrondingsbesluiten, dat deze
uitspraak in de Nieuwsbrief wordt opgenomen.
De Vereniging Milieudefensie komt in beroep tegen een
beschikking van burgemeester en wethouders, waarbij een
milieuvergunning is verleend. In casu heeft appellante binnen de wettelijke termijn waarbinnen bedenkingen tegen
een ontwerp-besluit kunnen worden ingediend kenbaar
gemaakt dat zij bedenkingen heeft, maar nog bezig is met
het formuleren en onderbouwen daarvan. De gemeente
heeft daarop appellante schriftelijk termijn gesteld waarbinnen gemotiveerde bedenkingen konden worden ingediend. Appellante voldoet hieraan.
Tegen de definitieve beschikking stelt appellante tijdig
beroep in.
De Afdeling overweegt dat bij het indienen van bedenkingen tocht ten minste beknopt dient te worden aangegeven waarom de indiener zich niet met het ontwerp van
het besluit kan verenigen. Het toestaan dat buiten de
wettelijke termijn bedenkingen worden ingebracht brengt
het risico met zich dat de in artikel 3:28 AWB neergelegde
beslistermijn van zes maanden wordt overschreden. Het
belang van de aanvrager van het te nemen besluit bij een
tijdige beslissing kan hierdoor worden geschaad. De termijn van vier weken behoeft geen onoverkomelijke problemen op te leveren voor degenen die bedenkingen
wensen in te brengen. Voor de ontvankelijkheid is in
beginsel reeds voldoende dat de bedenkingen beknopt
zijn aangeduid en toegelicht.
De Afdeling komt uiteindelijk tot de conclusie dat het derhalve aan het bestuursorgaan niet vrij staat een termijn
voor het motiveren van pro forma bedenkingen te gunnen die de termijn van artikel 3:24 AWB overschrijdt. De
door appellante te laat ingediende gemotiveerde bedenkingen worden derhalve niet-ontvankelijk verklaard.
(Hisse de Vries prov. NB, 073-6812276

Recente publikaties:

Flitsen:

Betontechnologische aspecten bij het gebruik van fijn
zand in beton, RWS/DWW, Publikatiereeks Grondstoffen,
nr. 1996/1

Ontgrondingenwet:
De gewijzigde Ontgrondingenwet is door de Eerste Kamer
goedgekeurd.

Verslag werkgroep toepassing zeezand provincie NoordHolland, Dienst Ruimte en Groen, oktober 1995

Structuurschema Oppervlaktedeifstoffen:
Het structuurschema Oppervlaktedelfstoffen, als gewijzigd
na behandeling in de Tweede Kamer (deel 3A), ligt nu
voor ter behandeling in de Eerste Kamer.

Ontgrondingsbeleidsplan Flevoland, ontwerp planperiode
1996-1998, maart 1996
Kunnen afzetbeperkende voorschriften in ontgrondingsvergunningen worden opgenomen?, mr H.S. de Vries,
Milieu en Recht, maart 1996
Limburgse grondstoffen, een natuurlijke inzet, provincie
Limburg, mei 1996

Exploitatie 'Fortput' IJmuiden:
Per 1/4/96 wordt, na een openbare inschrijvingsprocedure, de Fortput te IJmuiden (overslag zeezand) tot augustus
1998 geëxploiteerd door de Zeezand IJmuiden v.o.f..
Vaste prijs per m3 zeezand is f 4,18 ex BTW en domeinvergoeding. Ontzilting kost niet meer dan f 0,40 per m3
inclusief BTW.
Stortverbod:
(Verwachte) data van inwerkingtreden van het stortverbod op grond van het Besluit stortverbod afvalstoffen
voor als bouwstof herbruikbaar te maken categorieën van
afvalstoffen.
Ernstig verontreinigde grond: per 1/10/95 in werking getreden
Bouw- en sloopafval, zeefzand, straalgrid en houtafval: het streven is gericht op in werking treden in
het tweede kwartaal van 1996
Baggerspecie en diverse categorieën industriële
reststoffen: deze categorieën zijn thans niet opgenomen in het Besluit stortverbod afvalstoffen, maar
kunnen mogelijk in de toekomst in dat besluit worden opgenomen.
Evaluatie hantering streefwaarden
Het ministerie van VROM is begin 1996 gestart met de
uitvoering van het project Evaluatie hantering streefwaarden". Het doel is de ijking van de streefwaarden voor
organische microverontreinigingen aan in de praktijk voor
komende gehaltes in de bodem, waarbij de wijze van
toetsing aan de streefwaarden bodem onder de loep worden genomen. De hiervoor zijn twee werkgroepen ingesteld. In de werkgroepen hebben naast overheidsinstanties
(VRaM, [NV, RWS, IPO, en VNG) ook vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties zitting.
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Jurisprudentie
Recente publikaties
Flitsen

Uitvoering ontgronding Stevol
Gedeputeerde staten van Limburg hebben aan grindproducenten vergunning verleend voor het ontgronden van 209 ha. In beroep heeft de Raad van State
deze vergunning, m.u.v. 25 ha., in stand gelaten (zie
rubriek jurisprudentie). Uit dit gebied zal de komende
jaren ca. 18 miljoen m3 grind en beton- en metselzand worden gewonnen.
Aan de uitvoering van de ontgronding zijn vergaande
voorschriften verbonden, die nieuw zijn voor de
Limburgse en waarschijnlijk de Nederlandse praktijk:
- Om het grondwaterpeil tijdens de uitvoering van
de ontgronding te beschermen moet een cementbentonietscherm worden aangelegd. Om ook na de
uitvoering van de ontgronding een goede grondwaterstand te hebben, moeten aanvullingen verricht
worden. Peilputten zijn ingericht ter controle van
de grondwaterstand.
- De opbouw van de bodem is zodanig dat niet verwacht wordt dat door de ontgronding zettingen
zullen optreden. Om toch de kunnen constateren
dat geen zettingen optreden, tengevolge waarvan
scheurvorming in gebouwen kan optreden, is een
groot aantal foto's gemaakt en zijn meetbouten
geplaatst.
- In de omgeving worden peilputten ingericht die
moeten nagaan of de ontgronding verspreiding van
verontreiniging in de omgeving beïnvloedt.
- Het beheer en onderhoud is nader geregeld in een
aan de vergunning verbonden overeenkomst. Er
dient een onderhoudsplan te worden opgesteld. De
bedoeling is om natuurgebieden aan een natuurbeheersinstantie te koop aan te bieden. Daarnaast is
in de overeenkomst een financiële regeling getroffen: Voor het treffen van voorzieningen in de regio
wordt een bedrag van f 1,5 miljoen beschikbaar
gesteld. Voor de financiering van een aanpassingsinrichting is een bedrag van f 1,7 miljoen beschikbaar.

Nadere informatie:
Ger Hermans, prov. Limburg, 043-3897642

Herziening Ontgrondingenwet door Tweede Kameaanvaard
Op 16 en 17 januari van dit jaar heeft de mondelinge
behandeling van de herziening van de
Ontgrondingenwet door de Tweede Kamer plaatsgevonden. De herziening van de wet betreft enerzijds het
invoeren van een planning- en coördinatieinstrumentarium voor de diverse bij het ontgrondingenbeleid
betrokken overheden en anderzijds het treffen van
maatregelen om de besluitvormingsprocedures met
betrekking tot ontgrondingen te bekorten.
Op 23 januari vonden de stemmingen plaats en is het
wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen.
De twee nog aanhangige amendementen werden ve
worpen. Het ene amendement betrof het voorstel om
de voorgestelde provinciale heffing uitsluitend betrekking te laten hebben op de integrale financiering van
provinciale onderzoekkosten en niet -zoals in het
wetsvoorstel- op de financiering voor 50 procent van
provinciale onderzoek-, planning- en beleidscoördinatieko sten.
Het andere amendement had betrekking op een
onderwerp waarover eerder in de loop van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel niet was
gesproken. Het hield in de bewijslast bij schade aan
eigendommen om te keren in geval van ontgrondingen in een door de vergunningverlener aan te wijzen
gebied rond de winplaats. Niet de burger zou in moeizame en kostbare procedures zijn schade moeten a
tonen, maar de vergunninghouder zou moeten aantonen dat de schade niet aan de ontgronding ligt.
Weliswaar is laatstbedoeld amendement verworpen,
maar de regeringsfracties hebben aangekondigd dat zij
over dit onderwerp (schade als gevolg van ingrepen in
of aan de bodem en de behoefte aan omkering van de
bewijslast) een algemene studie van de regering wensen. Via de vaste Commissies voor VenW en voor
VROM zal een verzoek ter zake aan de betrokken
ministers worden gericht.

Nadere informatie:
Wim Pluimakers, RWS/HW 070-3518518

gedaan aan de grondstoffenbank.

rondstoffenbank Noord-Holland

De provincie Noord-Holland ziet wat betreft de
Grondstoffenbank ook voordelen in de nieuwe
Ontgrondingenwet. De wet biedt de mogelijkheid tot
het instellen van een meldingsplicht voor niet vergunningplichtige activiteiten waarbij meer dan 10000 m3
materiaal vrijkomt. Overwogen wordt om de vrij toe
te passen grondstoffen klasse 1 en 2 op te nemen in de
grondstoffenbank (IPO-interimbeleid). Publikatie van
deze gegevens in de Grondstoffenbank moet een zuinig gebruik stimuleren. Door aan de rnateriaalstromen uit secundaire activiteiten sturing te geven, kan
de primaire zandwinning beperkt worden.

De sectie ontgrondingen van de provincie NoordHolland is door onder andere vergunningverlening en
de 2 jaarlijkse behoefteraming goed op de hoogte met
aanbod van en vraag naar zand, klei, veen en grond.
Het bleek dat vraag en aanbod elkaar niet altijd vanzelf ontmoetten. Hierdoor kon men bij projecten met
een positieve grondbalans het materiaal niet kwijt,
terwijl men bij andere projecten zat te springen om
dat materiaal.
Het grondstoffenbeleid van de provincie NoordHolland is gericht op een zuinig en doelmatig
(her)gebruik. Het past in dit beleid om geschikt mateal, dat vrij komt bij een project, elders te gebruiken.
voor de aanbieder betekent dit een besparing omdat
het materiaal niet gestort hoeft te worden, voor de
vraagzijde kan het de kosten van eigen winning uitsparen. Zo heeft de sectie ontgrondingen via bemiddeling in een aantal grote projecten vraag en aanbod
bij elkaar gebracht. "Werk met werk maken" is hier de
slogan. Als voorbeeld moge dienen de aanleg van de
drinkwaterspaarbekkens bij Andijk, waarvan de vrijkomende grond is gebruikt in het vooroeverproject bij
Medemblik.

Nadere informatie:
Peter Huits, prov. Noord-Holland, 023-5143087

Realisatie Speciedepot Ketelmeer
Op 2 februari j.l. is de realisatie van het speciedepot
Ketelmeer voor ca. 190 miljoen gulden gegund aan de
aannemerscombinatie:
HAM - Van Oord Werkendam bv
Ballast Nedam Baggeren bv
Baggermaatschappij de Holland bv

In 1992 rees het idee om in plaats van dit soort ad hoc
oplossingen tot een meer structurele benadering te
komen. Hieruit ontstond de grondstoffenbank. Vraag
aanbod zouden via een melding bij de provincie
oord-Holland geïnventariseerd worden. Een peiling
van de behoefte hieraan leverde genoeg respons op
van lagere overheden in de provincie, maar ook van
het bedrijfsleven, om van start te gaan. En zo
geschiedde in april 1993. Sinds die tijd worden de
aangeleverde gegevens bijgehouden in een data-base
systeem. Dit maakt het mogelijk om per kwartaal
overzichten uit te brengen van wat er aan materiaal zand, klei, veen, grond - wordt aangeboden of
gevraagd, waar, wanneer en door wie. Aanvankelijk
werd hiervoor een klein bedrag geheven voor druk en
portokosten later zijn deze leges afgeschaft. Het is ook
mogelijk om telefonisch actuele en specifieke informatie te geven. Hiervoor is wel nodig, dat het gegevensbestand actueel blijft. Dat wil zeggen, dat zo gauw
n een project bekend is, wanneer het uitgevoerd
gaat worden, daarvan mededeling moet worden

Het speciedepot ligt in het beheersgebied van
Rijkswaterstaat, directie 1 Jsselmeergebied.
Opdrachtgever voor de realisatie is de Bouwdienst
Rijkswaterstaat. Het tijdschema van de realisatie ziet
er globaal als volgt uit:
0 1.08.1995
Uitgifte bestekken
05.12.1995
Aanbesteding
02.02.1996
Gunning
Mobilisatie
feb/mrt 1996
1997
Baggerwerk
1997
Aanleg dijken en natuurgebied
medio 1998
Gereed voor ontvangst specie
begin 1999
Voltooiing bouwactiviteiten
Tijdens de aanleg komt ca 15 miljoen m3 zand vrij,
dat voor ongeveer de helft wordt hergebruikt voor de
aanleg van het natuurgebied en de ringdijk rond het
depot. Ca. 7 miljoen m3 van het ontgraven zand blijft
over.
Hiervan wordt in eerste instantie ca. 4,5 miljoen m3
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opgeslagen in depot. Het resterende deel zal direct op
de markt worden afgezet.

Richtlijn voor toepassing van licht verontreinigde
grond

Het zand bestaat deels uit metselzand. Het percentage
hoogwaardig metselzand is echter gering. Scheiding
van het metselzand wordt derhalve economisch niet
haalbaar geacht.

Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is in
samenspraak met de Regionale Directies en de
Hoofddirectie van de Waterstaat de "Richtlijn voor
toepassing van licht verontreinigde grond" vervaardigd.
Deze richtlijn is bedoeld als handreiking naar de uitvoerende diensten van de Rijkswaterstaat.

Nadere informatie:
Hans Versteegen, R WS/DWl'4v 015-2699277

Onder licht verontreinigde grond wordt grond verstaan, waarvan de samenstelling aan verontreinigingen zich bevindt tussen de streefwaarden en de grenswaarden, zoals genoemd in de bij lagen 1 en 2 van
"Werken met secundaire grondstoffen /
Interprovinciaal beleid voor de milieuhygiënisch verantwoorde toepassing van secundaire grondstoffen in
werken -IPO december 1994".

Secundaire grondstoffen niet duurder
Op 18 en 25 januari en op 1 februari j.1. zijn op initiatief van Rijkswaterstaat, in samenwerking met de provincies (LCCO), het ministerie van VROM en het
bedrijfsleven, cursussen gegeven, getiteld: "Cursus
secundaire grondstoffen voor beleidsmakers".
Het landelijk beleid en het uitvoerend provinciaal
beleid zijn gericht op een economisch verantwoord
duurzaam grondstoffengebruik. Om dit te bereiken is
door de meeste provincies een proces gestart om ten
aanzien van de grondstoffenvoorziening voor de bouw
en in de GWW-sector het gebruik van secundaire
grondstoffen boven primaire grondstoffen sterk te stimuleren.
In de cursus is vanuit het gezichtsveld van RWS,
VROM, IPO en de markt belicht op welke wijze hieraan nadere uitwerking kan worden gegeven. Tijdens
de middagsessie hebben de cursisten een casus uitgewerkt met als thema "integraal grondstoffenbeleid".
Veelal wordt geopperd dat er aarzelingen zijn om
secundaire grondstoffen toe te passen in verband met
de hogere kosten. In de cursus kwam naar voren dat
RWS reeds langere tijd secundaire grondstoffen budgettair neutraal, ook voor de langere termijn, in grootschalige werken toepast. De provincies kunnen het
toepassen van secundaire grondstoffen bevorderen
door dezelfde systematiek toe te passen.
De deelnemers van de drie cursussen zijn allen van
mening dat ontkokering van afvalstoffen- en ontgrondingenbeleid noodzakelijk is. Daarvoor is een actieve
inzet van de betrokken besturen en uitvoerende organen noodzakelijk.

De richtlijn voor toepassing van licht verontreinigde
grond moet gezien worden als een eerste aanzet en is
in die zin een momentopname. Gebruikers van de
richtlijn worden daarom gevraagd naar ervaringen en
praktische aanvullingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat de snelle ontwikkelingen en met name
het Bouwstoffenbesluit naar verwachting in de toekomst tot aanpassing van de richtlijn zullen leiden.
Op het gebied van thermisch gereinigde grond wordt
op dit moment bijvoorbeeld een onderzoek gedaan
naar het civieltechnisch gedrag van dit materiaal in
ophogingen.

Nadere informatie:
Peter ivens, R WS/DWW 015-2699274

Kamerbehandeling structuurschema
Oppervlaktedeifstoffen
Op 6/11/95 vond behandeling van deel 3 van het
structuurschema Oppervlaktedeifstoffen plaats in de
Tweede Kamer. Zoals verwacht werd veel aandacht
besteed aan hergebruik, de taakstellingen voor betonen metselzand en de heffing op oppervlaktedeifstoffen. In totaal werden 8 moties ingediend. Over 7 hiervan werd op 21/1 1/95 in een plenaire zitting van de
Tweede Kamer gestemd.

Nadere informatie:
Peter van Schagen, prov. N-Brabant, 073 -6812490
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Eén motie werd op 6/11 ingetrokken omdat deze tijdens de behandeling van het SOD door de regering
werd aanvaard. Het betrof een motie van de PvdA,
VVD en D'66 over het opnemen van een richtlijn over
de veiligheid m.b.t. waterkeringen bij ontgrondingen.
Door de VVD, PvdA en D'66 werd een motie ingediend over scherpere taakstellende afspraken voor het
gebruik van secundaire grondstoffen in eigen werken
van rijk en provincies en een motie om ook gemeenten en waterschappen hierbij te betrekken. Beide
moties werden aangenomen
Ook werd de motie van Groen Links aangenomen om
in 2003 de taakstellingen beton- en metselzand te evalueren.
De motie van D'66 en PvdA over het invoeren van een
heffing van b.v. f 2,-per ton op oppervlaktedelfstoffen
werd aangehouden na toezegging van de regering dat
dit serieus meegenomen zal worden bij de voorstellen
tot verbreding van de belastingen op milieugrondslag
die worden voorbereid door de werkgroep vergroening van het fiscale stelsel (min. v Financiën) Dit
gezien het positieve effect dat deze heffing kan hebben
op het bevorderen van het toepassen van
Noordzeezand en het zuinig gebruik. Naar verwachting zullen deze voorstellen medio dit jaar in de
Kamer worden behandeld.
Een motie van GL m.b.t. heroverweging van de
omvang van de uitbreiding van de groeve 't Rooth
met 17 ha werd verworpen.
Eveneens werden twee moties van het CDA over het
via de vergunning regelen van de kosten verbonden
ian inrichten van een winlocatie voor een andere
maatschappelijke functie, en voor compensatie van
door ontgronding teloor gegane natuur- en landschapswaarden verworpen.

Jurisprudentie:
De rubriek "jurisprudentie" is bedoeld om juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen van de betrokken partijen, breed te verspreiden.
De rubriek wordt optimaal benut indien de redactie
over alle uitspraken kan beschikken. Daarom wordt
hier een oproep gedaan aan een ieder die in het bezit
komt van uitspraken m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire grondstoffen om deze te sturen naar:
Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken de aandacht getrokken:
RvS, 18 augustus 1995; No. G05.93.1391
Mededeling van licht verontreinigde grond bij aanleg
van geluidwal langs spoorbaan. Mededeling dat voor
deze activiteit geen vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer is vereist, is een beschikking als bedoeld
in art. 20.3 eerste lid van die wet. Onder de zich hier
voordoende omstandigheden - de samenstelling en
het uitlooggedrag blijft onder de destijds geldende Bwaarde - is er sprake van het rechtstreeks en milieuhygiënisch verantwoord toepassen van daartoe
geschikte afvalstoffen in de grond-, weg- en waterbouw, waarop bijlage 1, categorie 2 8.3, aanhef en
onder c van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer ziet. Mitsdien is geen vergunning vereist.
RvS. 18 juli 1995, No. G03.93.0846 Stevol
Gedeputeerde staten van Limburg hebben vergunning
verleend voor een gebied van plm. 209 ha (Stevol). In
beroep wordt dit besluit m.u.v. een gebied van plm 25
ha. gehandhaafd. Inhoudelijk wordt in een afzonderlijk artikel hierop ingegaan. Voor deze rubriek bevat
de uitspraak de volgende interessante overwegingen:
a. Bij de ter visie gelegde aanvraag ontbraken een aantal stukken. "De Afdeling merkt hieromtrent op dat,
zo genoemde stukken inderdaad niet ter inzage hebben gelegen, appellanten navraag naar deze stukken
hadden kunnen doen. Hiervan is niet gebleken.
Evenmin is aannemelijk geworden dat door het eventuele niet ter inzage liggen van de stukken belangen
zijn geschaad." b. De provinciale ontgrondingenveror-

Nadat deel 3 van de PKB is aangepast n.a.v. de aangenomen moties zal deel 3a, "PKB zoals gewijzigd na
behandeling door de Tweede Kamer", na goedkeuring
van de wijzigingen door de Tweede Kamer worden
voorgelegd aan de Eerste Kamer.
Na goedkeuring door de Eerste Kamer is deel 4, "Na
parlementaire behandeling vastgestelde PKB' (naar
verwachting eerste helft dit jaar) een feit en zal het
beleid van kracht zijn.
\Jadere informatie:
Axel de Boer, RWS/HW 070-3519358
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deningen bepaalt dat een ontgrondingenplan wordt
vastgesteld waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn
aangegeven. Dat plan is nog niet vastgesteld. De Raad
van State overweegt hieromtrent dat een ontgrondingenplan geen formeel totstandkomingsvereiste vormt
voor vergunningen ingevolge de Ontgrondingenwet. c.
Gesteld wordt dat vergunninghouder eerst een locatiekeuzestudie had moeten uitvoeren. Hieromtrent
merkt de Afdeling op dat de vergunninghouder eigenares is van het grootste gedeelte van de in het te ontgronden gebied gelegen gronden, terwijl niet is gebleken dat zij kan beschikken over vergelijkbare voor
grindwinning in aanmerking komende locaties en
evenmin dat de provincie bereid zou zijn te gaan onteigenen. "Onder deze omstandigheden kan van vergunninghoudster niet in redelijkheid worden verlangd
dat zij de winning van grind op andere locaties dan de
thans in het geding zijnde of zelfs het geheel afzien
van grindwinning - het zogenoemde nulalternatief in beschouwing neemt. Het MER schiet derhalve in
zoverre niet tekort."

Recente publikaties:
Registratie produktie en afzet secundaire grondstoffen, Inventarisatie 1989-1994, RWS/DWW,
Publikatiereeks Grondstoffen, nr. 1995/16
Beton- en Metselzand: model en prognose,
RWS/DWW, Publikatiereeks Grondstoffen,
nr. 1995/17
Zuinig gebruik granulaire grondstoffen, Nadere inventarisatie van meest veelbelovende maatregelen,
RWS/DWW, Publikatiereeks Grondstoffen,
nr. 1995/18

Flitsen
Sorteerzeefzand:
Onder voorwaarde van een af te sluiten convenant
tussen het IPO en de BRBS srteren, is Rijkswaterstaat
bereid sorteerzeefzand onder IBC criteria in haar werken toe te passen. Door de BRBS sorteren is een aparte Stichting Beheersorganisatie Sorteerstromen opgericht die hieraan verder invulling dient te geven.

RvS, 2 oktober 1995, no E03.94.0502
Beroep wordt ingesteld tegen een door burgemeester
en wethouders op grond van de Wet Milieubeheer
verleende vergunning voor een sloop- en transportbedrijf. In de inrichting vindt o.a. opslag plaats van
bruikbare restmaterialen, afkomstig uit gesloopte
objecten, en secundaire bouwstoffen, te weten gebroken asfalt, freesasfalt, gebroken puin en breekasfaltcement. De Raad van State overweegt, dat ingevolge
artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer onder
afvalstoffen wordt verstaan: alle stoffen, preparaten of
andere produkten, waarvan de houder zich - met het
oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. De
Afdeling is van oordeel dat gelet op de aard en de
bestemming van de in de inrichting opgeslagen materialen en de wijze waarop deze uiteindelijk weer worden ingezet geen sprake is van afvalstoffen. Daarbij
neemt de Afdeling in aanmerking dat is gebleken dat
zich onder het opgeslagen materiaal geen stoffen
bevinden die alleen al wegens de nadelige effecten
voor het milieu voor verwijdering in aanmerking zouden moeten komen.
De Afdeling stelt derhalve de nuttige toepassing centraal en houdt deze bouwstoffen buiten de sfeer van
de afvalstoffenwetgeving.

Categorie 2 materialen:
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat streeft in overleg met VVAV, SCG en
BRBS naar afstemming van procedurele, logistieke en
financiële aspecten bij de toepassing van categorie 2
materialen.
Gelders Ontgrondings Genootschap
Op woensdag 28 februari houdt het GOG de le bijeenkomst van dit jaar. Inleiders zijn de Gedeputeerde
voor Ontgrondingen van de provincie Flevoland
(Taakstellingen) en Professor Ch. Hendriks van het
adviesbureau Intron (Im- en export van bouwgrondstoffen). De plaats van handeling is De Vereeniging te
Nijmegen, aanvang 20.00 uur.
Bouwstoffenbesluit
Op 23 november 1995 is het Bouwstoffenbesluit gepubliceerd in het Staatsblad (1995 567)
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De gradering van toeslagmaterialen van beton met
veel fijn zand is discontinu. Volgens de huidige VBT
1986 (NEN 5950) zijn discontinue korrelmengsels
alleen toegestaan indien dit is overeengekomen. Voor
een brede toepassing in de praktijk is deze clausule
nog belemmerend. Hiertoe zullen initiatieven worden
ontplooid om de beperkende regels in de huidige
voorschriften te herformuleren.

Toepassing van fijn(er) zand in beton
Bij de besluitvorming omtrent het ontgrondingenbeleid is het zinvol te weten of ook andere zandgraderingen en daarmee andere wingebieden potentieel
geschikt zijn voor de vervaardiging van zand voor
beton. Hiertoe is op verzoek de Hoofddirectie van de
Waterstaat door de Bouwdienst en de Dienst Wegen Waterbouwkunde samen met TNO-Bouw onderzoek verricht naar de technische consequenties van
het gebruik van zand in graderingsgebieden die fijner
liggen dan bij het tot op heden gebruikte betonzand.
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door TNOBouw, terwijl de diverse branche-organisaties tevens
een bijdrage hebben geleverd bij o.a. een praktijkproef.
Met fijn zand wordt bedoeld zand met een korrelafmeting van 0-1 mm. De zeefkrommes van de totale
zandfractie van de onderzochte mengsels (samengesteld uit fijn zand 0-1 en betonzand 0-4) voldeden
vrijwel aan de zeefgrenzen van zand 0-2, hetgeen
gemiddeld fijner is dan het gangbare betonzand 0-4.
Circa 80% van het in het werk gestorte beton in
Nederland heeft een betonkwaliteit van B 25 of lager.
Het onderzoek naar vervanging van betonzand 0-4
door fijner zand in beton met 40% zand is daarom
dan ook verricht op beton met betonkwaliteit B 25,
milieuklasse 2.
Met name de betontechnologische aspecten zoals verwerkbaarheid, waterbehoefte en bereikte druksterkte
zijn onderzocht. Bij de proeven is uitgegaan van
gedeeltelijke vervanging van betonzand door fijn zand
met behoud van het gebruikelijke zandpercentage van
ca. 40%.
Om de verwerkbaarheid van beton met fijner zand in
de praktijk na te gaan zijn in verkeersplein Ouderijn
een aantal stootplaten van KW 73 gemaakt met diverse mengsels beton met verschillende percentages fijn
zand. Alle mengsels lieten zich goed verpompen en
verwerken.
Gebleken is dat bij een percentage van 20% betonzand
en 20% fijn zand nagenoeg geen toename in de waterbehoefte optrad. Bij hogere vervangingspercentages
door fijn zand loopt de waterbehoefte aanzienlijk op,
hetgeen een nadelig effect kan hebben op de eindsterkte of het cementgebruik zal verhogen.
Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat een betonkwaliteit van B 25 haalbaar is bij
gebruik van zand 0-2.

Nadere informatie:
Hester Rijusburger, RWS/DWW 015-2699316
Gerrit Wolsink, RWS/Bouwdienst, 030-2857784

Stand van zaken Bouwstoffenbesluit
Op 28 juni jongstleden was het Bouwstoffenbesluit
aan de orde in een overleg van de minister van VROM
met de Vaste Commissie voor VROM van de Tweede
Kamer. Het Bouwstoffenbesluit was daar geagendeerd
m.n. in verband met een ingrijpend voorstel van het
bedrijfsleven ter verbetering van de uitvoerbaarheid
van het besluit dat door VROM en V&W was afgewezen.
De Tweede Kamer zag in de discussie over de uitvoerbaarheid van het Bouwstoffenbesluit geen aanleiding
om het besluit aan te passen en het voorstel van het
bedrijfsleven over te nemen. De Kamerleden spraken
zich uit voor snelle publicatie van het
Bouwstoffenbesluit, maar spraken wel de wens uit om
te komen tot een eerste evaluatie in 1997/1998, voordat het besluit geheel in werking zal treden. Daarbij
zou vooral aandacht nodig zijn voor: de ontwikkeling,
van certificering van bouwstoffen, toepassingsproblemen voor bepaalde bouwstoffen, stigmatiserende
effecten bij de toepassing van bouwstoffen in categorie
1 of 2, de relatie emissie -> rekenmodel -> immissie
en de handhaving.
Tevens werd gevraagd en toegezegd om een jaarlijkse
rapportage in het Milieuprogramma, over de stand
van zaken rond het Bouwstoffenbesluit en het IPOinterimbeleid "Werken met secundaire grondstoffen".
Daarbij moet vooral aandacht krijgen: toepassing van
bouwstoffen (monitoring), inzet van de
Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, provincies en
grote gemeenten bij de toepassing van reststoffen, certificering en de implementatie van het bovengenoemde IPO-interimbeleid. De Kamer drong wat dit laatste
betreft aan op snelle en uniforme implementatie dooi
de provincies.
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ming daarover is nog in voorbereiding.
Tijdens de periode tot 2000 zal het ophoogzand voor
de regio Noord-Holland Noord grotendeels betrokken
worden uit het Amstelmeer. Voor dit project loopt
momenteel de vergunningaanvraag bij de provincie
Noord-Holland. Verwacht wordt, dat de vergunning
deze maand verleend zal worden. Of dan daadwerkelijk met de winning van zand kan worden begonnen,
hangt af van het feit of er al dan niet beroepen worden ingediend.
Vanaf 2000 kan slechts zand vanuit de Noordzee naar
Noord-Holland-Noord worden aangevoerd, indien er
tijdig een overslag kan worden gebouwd bij Den
Helder. Het is de bedoeling dat er een natte overslag
(put met rindijk) in het PKB-gebied van de
Waddenzee komt en uit dien hoofde dient er voor de
put een MER te worden gemaakt. Een voorlopige
keuze van de plaats van overslag is in oktober 1994
gemaakt door de directie Noord-Holland van de
Rijkswaterstaat. De op te stellen MER is dan ook in
principe een inrichtings-MER. De Nederlandse
Vereniging van Producenten van Bodemspecie
(N.V.P.B.) is de initiatiefnemer voor deze MER. De
Minister van Verkeer en Waterstaat is het bevoegd
gezag op basis van de Ontgrondingenwet.
Momenteel wordt door de Grontmij de Startnotitie
hiervoor opgesteld. De begeleiding van e.e.a. geschiedt
door een commissie, waarin naast de initiatiefnemer
en RWS o.m. ook de provincie Noord-Holland, de
gemeente Den Helder, de Waddenvereniging, de
Marine, Defensie en Landbouw zitting hebben. Het
publiceren van de Startnotitie zal naar verwachting
eind oktober/begin november 1995 plaatsvinden.

imiddels is ook bekend geworden dat de Europese
ommissie geen bezwaar heeft tegen het
Bouwstoffenbesluit. Verwacht wordt dat het besluit nu
binnenkort in het Staatsbiad wordt gepubliceerd.
Het besluit treedt geheel in werking met ingang van 1
januari 1998.
Een directe invoering van het gehele besluit voor alle
bouwstoffen zou tot problemen leiden i.v.m. het vooralsnog ontbreken van, voor efficiënte handhaving,
noodzakelijke z.g. erkende kwaliteitsverklaringen
(door de ministers van VROM en V&W erkend papier
wat geaccepteerd moet worden als afdoende bewijs
voor toepassing conform het Bouwstoffenbesluit).
Om ruimte te bieden voor de ontwikkeling van deze
kwaliteitsverldaringen is voorzien in een geleidelijke
kvoering van het besluit met ruime overgangsbepalingen.
Zodra de erkende kwaliteitsverklaring voor een
bepaalde bouwstof er is wordt het Bouwstoffenbesluit
bij K.B. voor die bouwstof, 6 maanden na bij K.B.
bepaalde datum van inwerkingtreding, van kracht.
Een beperkt aantal voorschriften zal voor alle bouwstoffen eerder gelden. De belangrijkste daarvan is de
z.g. verwijderingsplicht voor alle bouwstoffen (behalve
schone grond). Dit impliceert het verwijderen van een
bouwstof als het betreffende werk niet meer nodig is.
Verder is van belang dat het besluit meteen in werking
treedt voor schone grond (plicht aan te kunnen tonen
dat grond schoon is). Deze zullen op een bij K.B. te
bepalen tijdstip ( naar verwachting 1 januari 1996) in
erking treden.
De voorschriften zullen van toepassing worden op
bouwstoffen die later dan 6 maanden na dat tijdstip
van inwerkingtreding worden aangebracht.

Nadere informatie:
Albert van der Vliet, RWS/NH, 023-5301540

Nadere informatie:
Ruud van de Klooster, V&W/HV4vÇ 070-3518385

Evaluatie hergebruik in eigen werken
In het kader van de totstandkoming van de nota
Gegrond Ontgronden is in 1986 bestuurlijk afgesproken dat provincies en Rijk periodiek (twee-jaarlijks)
een evaluatie van het gebruik van secundaire grondstoffen in eigen rijks- en provinciale werken uitvoeren. Doel hiervan is aandacht te krijgen voor secundaire grondstoffen, het signaleren van knelpunten en
kennisuitwisseling.

Zandoverslag bij Den Helder
Het rijksbeleid met betrekking tot ontgrondingen in
de Waddenzee is er op gericht om tot 2000 de
ophoogzandzandwinning aldaar af te bouwen tot het
'odige vaargeulonderhoud en na 2000 het zand alleen
:iog in de Noordzee te winnen. Definitieve besluitvor-
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Op Rijksniveau zijn de betrokken diensten de
Rijkswaterstaat, de Landinrichtingsdienst, de directie
Gebouwen, Werken en Terreinen van het ministerie
van Defensie en de Rijksgebouwendienst.
Inmiddels is viermaal een evaluatie uitgevoerd, over
de perioden 1987 en 1988, 1989 en 1990, 1991 en
1992 en over de periode 1993 en 1994.
Als knelpunt werd aanvankelijk bij vele overheidsdiensten geconstateerd het gebrek aan kennis omtrent
toepassingsmogelijkheden. De signalering van dit
knelpunt is in de loop der tijd t.a.v. enkele toepassingsmogelijkheden van secundaire grondstoffen verminderd, een teken dat het gebruik ervan en daarmee
de ervaring ermee is toegenomen. Voor meerdere
secundaire grondstoffen en in zijn algemeenheid blijkt
dit punt echter aandacht vragen, zeker gezien in het
licht van het streven naar duurzaam bouwen. Dit
houdt o.rn. in beter gebruik maken van de eigenschappen van de materialen (hoogwaardiger gebruik)
en meer aandacht voor het verschil in energiebehoefte.
Het ontbreken van milieuhygiënische regelgeving, dat
in eerste instantie ook als een groot knelpunt werd
ervaren, is met de formulering van het zg. IPO-interimbeleid en straks het Bouwstoffenbesluit ingevuld.
Beleidsrnatig komt er duidelijk langzamerhand meer
aandacht voor de mogelijkheden van het gebruik van
secundaire grondstoffen.
Dat uit zich in het streven c.q. verplichtingen om
meer secundaire grondstoffen bij de eigen werken van
de verschillende overheden toe te passen. In een
bestuurlijk overleg over het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen is tussen rijk en provincies
afgesproken om jaarlijks een toenemend percentage
secundaire grondstoffen bij de eigen werken toe te
passen. Het zwaartepunt van het gebruik van secundaire grondstoffen ligt nog duidelijk bij toepassingen
in de wegenbouw. De toegepaste hoeveelheden nemen
toe, maar zijn afhankelijk van de omvang van het werkenpakket dat een tendens te zien geeft van karakter
te veranderen, namelijk meer reconstructie en minder
nieuwbouw.

Zandmaasproject
In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren is o.m.
besloten de kans op wateroverlast langs de Maas te
beperken door het verdiepen van het zomerbed van
de Maas tussen Linne en Hedel. Dit besluit is met
name gebaseerd op het advies van de Commissie
Boertien II. Rijkswaterstaat directie Limburg bereidt
momenteel deze maatregelen voor, het
Zandmaasproject.
Alvorens kan worden gestart moet een Tracéwet-procedure doorlopen worden. Hieraan is de procedure
van de milieu-effectrapportage onlosmakelijk verbonden. Deze schrijft voor dat er verschillende oplossingen voor de Zandmaas ondergezocht moeten worden.
Op 16 oktober j.l. is de Tracéwet/m.e.r.-procedure
officieel van start gegaan met het uitbrengen van een
startnotitie. De start van de uitvoering is gepland in
de tweede helft van 1998.
De oppervlaktedelfstoffenwinning vormt een belangrijk onderdeel van het Zandmaasproject. Op basis van
indicatieve boringen wordt vooralsnog ervan uitgegaan dat de volgende hoeveelheden specie vrijkomen:
13 miljoen ton
Grind:
33 miljoen. ton
Industriezand:
8 miljoen ton
Ophoogzand:
Stoorlagen (o.a. klei): 9 miljoen ton
63 miljoen ton
Totaal:
Afhankelijk van het uiteindelijke rivierontwerp kunnen bovengenoemde hoeveelheden nog sterk variëren.
Daarnaast zal nader booronderzoek worden uitgevoerd t.b.v. betere ramingen.
Het is de bedoeling dat reeds begin 1996 een start
wordt gemaakt met een onderdeel van de werkzaamheden dat in elk van de te kiezen oplossingen noodzakelijk is. Het betreft zomerbedverdieping tussen
Gennep en Grave. Hierbij zal circa 3 miljoen specie
vrijkomen, waarvan naar verwachting circa 2 miljoen
industriezand.

Nadere informatie:
Hans Versteegen, RWS/DWW 015-2699277

Nadere informatie:
Ruud van der Klooster, V&W/HW 070-3518385
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Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC <s-Hertogenbosch.
In de afgelopen periode hebben de volgende uitspraken de aandacht getrokken:

ondstoffenvoorziening in Noord-Brabant
De provincies hebben een verantwoordelijkheid voor
het tijdig beschikbaar hebben van voldoende grondstoffen voor de bouw en infrastructurele werken. Op
grond van die verantwoordelijkheid wordt er in
Noord-Brabant een ontgrondingenbeleid gevoerd, dat
erop gericht is dat tijdig voldoende ontgrondingsvergunningen worden verleend voor een periode van 5
tot 10 jaar. De voorkeur gaat daarbij uit naar secundaire winningen, zoals natuurbouwprojecten, projecten van wonen aan het water, aanleg havens ed.
De laatste jaren ontstaat er veel meer bewustzijn voor
het zuinig omgaan met grondstoffen. Ook is er in
1995 beleid vastgesteld om de toepassing van secunire grondstoffen in werken met kracht te bevorde. Dat moet erin gaan resulteren dat naast een afname van de afvaistromen, er tevens minder primaire
grondstoffen in werken worden toegepast.
Voor g.s. zijn deze ontwikkelingen aanleiding geweest
om ten aanzien van de primaire grondstoffenvoorziening een beleid te gaan ontwikkelen van het creëren
van beheersbare schaarste. Dat wil zeggen dat van de
geschatte aanvullende behoefte van primaire grondstoffen plm. 90% wordt vergund. Dit beleid houdt
consequenties in voor de secundaire ontgrondingen
waarbij grondstoffen vrijkomen. Immers, teveel van
deze ontgrondingen kunnen het beleid voor een
beheersbare schaarste frusteren. Het vervolg is een
nota van uitwerking waarin concrete beleidslijnen
worden voorgestaan die met name zullen gaan gelden
- or de secundaire ontgrondingsaanvragen.

RvS, 1 september 1995
Op 1 september j.l. heeft de afd. Bestuursrechtspraak
van de Raad van State (hierna te noemen "de afdeling") uitspraak gedaan in de zaak "Dengriza' waarbij
het door Dengriza ingestelde beroep tegen de weigering om vergunning ingevolge de Rivierenwet te verlenen voor het winnen van zand in de Westerschelde,
werd verworpen.
De weigering van de vergunning was in hoofdzaak
gebaseerd op het beleid, verwoord in de in 1992 vastgestelde nota "Zandwinbeleid Westerschelde". Dit
beleid komt er in grote lijnen op neer, dat de reeds
vele jaren gehanteerde verdeling van de beschikbare
hoeveelheid zand over een gering aantal van oudsher
gevestigde zandhandelaren, gedurende de periode
1993 tlm 1996 met jaarlijks 20% wordt gereduceerd
(afgebouwd) tot een vrije marktsituatie in 1997.
Dengriza voerde in beroep aan, dat het weigeren van
de vergunning ter bescherming van een vaste kring
van zandwinners in strijd is met de Rivierenwet. De
Afdeling gaat in op de ruimere betekenis van de
Rivierenwet sinds de wetswijziging van 1991, bevestigt
dat een dergelijke vergunning om genoemde reden
weliswaar niet kan worden geweigerd, maar onderschrijft het beleid om te streven naar een meer open
beleid op basis van het Vrije rnarktprincipe.
Gedurende de overgangsperiode van 1993 t/m 1996
kunnen de overige zandhandelaren en uiteraard ook
de gevestigde zandhandelaren meedingen bij de Openbare inschrijving van het jaarlijks toenemende deel
dat voor de Vrij markt ter beschikking komt.
De Afdeling acht het niet onredelijk dat in die overgangsperiode andere aanvragen voor zandwinvergunningen niet worden gehonoreerd. De Afdeling overweegt voorts, dat eerst in 1989 aan Dengriza een
zandwinvergunning is verleend en dit bedrijf niet op
één lijn is te stellen met de gevestigde zandhandelaren.
Ook de in 1990 tot en met 1992 aan Dengriza verleende vergunningen wierpen geen ander licht op de zaak,
omdat in de overwegingen van de betreffende vergunningen Dengriza telkenmale is gewezen op het in ontwikkeling zijnde nieuwe beleid.

Nadere informatie:
Hisse de Vries, prov. NB, 073 -6812276

Jurisprudentie:
De rubriek "jurisprudentie" is bedoeld om juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen van de betrokken partijen, breed te verspreiden.
De rubriek wordt optimaal benut indien de redactie
over alle uitspraken kan beschikken. Daarom wordt
hier een oproep gedaan aan een ieder die in het bezit
komt van uitspraken m.b.t. ontgrondingen of de toeassing van secundaire grondstoffen om deze te stu-«n naar:
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Tot slot moet nog worden vermeld, dat de Afdeling
ook belang hecht aan het gegeven dat destijds alle
zandhandelaren tijdens een bijeenkomst zijn geïnformeerd over het te volgen beleid, waarna zij in de gelegenheid zijn gesteld hierop schriftelijk te reageren.
Nadere informatie:
Hans van Hoek, RWS/Zld, 01180-86323

Rb. Leeuwarden, 4 mei 1995, KG nr. 76-95
Een aannemer gebruikt voor erfverharding teerhoudend asfalt granulaat. Er is sprake van een "koude"
toepassing. Vervolgens wordt dit afgedekt met een
gesloten deklaag. Onderzoek wij st uit dat het granulaat vervuild was met PAK's, met uitloging naar de
bodem. De eigenaar van de grond - een autosloperij werd gesommeerd om de grond binnen 4 weken te
saneren. De aannemer stelde zich op het standpunt
dat de "koude" toepassing van teerhoudend asfaltgranulaat was toegestaan.
De Rb. overweegt dat de wetgeving en het beleid op
het gebied van hergebruik van teerhoudend asfalt nog
niet geheel uitgekristalliseerd zijn, maar het was de
president toch duidelijk geworden dat het in principe
onzorgvuldig was om het zonder bewerking koud te
storten, vanwege het gevaar van uitloging van het teer
naar de bodem. Als minimumeis geldt dat het asfalt
wordt gebonden met cement of bitumen

Recente publikaties:
Fijn zand in beton, RWS/DWW Publikatiereeks
Grondstoffen, nr. 1995/13
Richtlijn AVI-bodemas in ophogingen: handleiding bij
ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud,
RWS/DWW, Publikatiereeks Grondstoffen,
nr. 1995/07
Richtlijn voor de toepassing van licht verontreinigde
grond, RWS/DWW, Publikatiereeks Grondstoffen, nr
1995/ 10
Stralingsaspecten van geïmporteerde gebroken
natuurgesteenten, RWS/DWW, Publikatiereeks
Grondstoffen, nr. 1995/11

Evaluatie gebruik van secundaire grondstoffen bij dt
Rijkswaterstaat 1993-1994, RWS/DWW,
Publikatiereeks Grondstoffen, nr. 1995/14
Implementatieplan AVI-slakken, VROM,
Publikatiereeks afvalstoffen, nr. 1995/22
Herziening Implementatieplan Bouw- en Sloopafval,
VROM, Publikatiereeks afvalstoffen, nr. 1995/23
Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen, VROM, september 1995
Startnotitie Zandmaas/Maasroute, RWS-Directie
Limburg, oktober 1995
Zand uit baggerspecie; aanpak regionale zandscheiding, RWS/DWW ISBN 90.36.93.709.4
Zand uit baggerspecie; welke vergunning voor zandscheiding, RWS/DWW, ISBN 90.36.93.710

Flitsen:
Symposium Duurzame Ontwikkeling
Het door de Raad voor V&W geplande symposium
over duurzame bouwgrondstoffenvoorziening is verschoven naar voorjaar 1996.
Structuurschema Oppervlaktedeifstoffen
Op 6 november 1995 is er een z.g. nota-overleg van de
ministers van V&W en VROM met de Vaste
Commissie voor V&W van de Tweede Kamer over
deel 3.
Cursusworkshop secundaire grondstoffen
RWS en DGM organiseren eind 1995/begin 1996 deze
cursus/workshop voor beleidsmakers.
Ophoogzand
In de Memorie van "Toelichting bij de begroting voor
V&W voor het jaar 1996" wordt aangekondigd dat
een nota ophoogzand wordt opgesteld.
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Deel 3 kabinetsstandpunt structuurschema
Oppervlaktedeifstoffen (SOD) naar de Tweede
Kamer
Het kabinet heeft in het kader van de lopende PKB
procedure het SOD vastgesteld en aan de Tweede
Kamer aangeboden ter goedkeuring.In dit structuurschema staan centraal:
De belejdsinstrumenten waarmee de doelstellingen zuinig gebruik van oppervlaktedelfstoffen en
zoveel mogelijk hergebruik in de bouw worden
bevorderd. Het kabinet heeft besloten een besluit
over een rijksheffing op in land en op geïmporteerde oppervlaktedelfstoffen aan te houden.
Hierover zal ter Zijne tijd worden besloten als een
beslissing wordt genomen over verbreding van de
belasting grondslagen (meer belasting op
milieu/grondstoffen en minder andere belastingen);
het beleid hoe te voorzien in de behoefte aan
oppervlaktedelfstoffen in ons land. Het afbouwbeleid voor de grind- en kaiksteenwinning in
Limburg op lange termijn wordt bevestigd, voor
de andere oppervlaktedelfstoffen is het beleid
gericht op doorgaande winning in Nederland;
het globaal op kaarten aangeven waar in ons land
in principe wel, of niet mag worden ontgrond.
T.o.v. deel 1 zijn hierin aanpassingen aangebracht, m.n. als gevolg van aanpassingen bij de
vaststelling van het structuurschema Groene
Ruimte.

Het structuurschema is aangepast op de korte geleden
vastgestelde plannen voor het verdiepen en verbreden
van de Maas i.v.m. de daarbij vrijkomende hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen (grind, klei, ophoogzand,
en beton- en metselzand). Dit betekent m.n. tijdelijk
meer grind (ca 25 mln ton meer dan tot nu zal voorzien)en meer beton- en metselzand (ca 30 mln ton
meer) uit Limburg op de landelijke markt. Voor wat
betreft beton- en metselzand zal dat meegenomen
worden bij het bestuurlijk afgesproken uiterlijk in
1997 te voeren bestuurlijk overleg over de (herziening
van) de taakstellingen. Dit betekent naar verwachting
dat de taakstellingen voor de periode 1999 tot met
2008 naar de provincie Limburg (beton- en metsel-

zand uit het winterbed van de Grensmaas) en voor
het rijk uit het zomerbed van de Maas tussen
Roermond en Hedel) kunnen worden verhoogd, terwijl de invloed op de taakstellingen van de andere
provincies naar verwachting klein is, zo stelt het SOD.
Dit hangt samen met de lage totale landelijke behoefte
(190 mln ton)) waarmee tot nu toe rekening is gehouden. Er komt een wetswijziging om de provinciale
bestemmingsheffing op oppervlaktedelfstoffen, zoals
die is voorzien in het wetsvoorstel tot herziening van
de Ontgrondingenwet, verruimen. De provincies krijgen hiermee iets meer financiâle mogelijkheden voor
een goed provinciaal ontgrondingenbeleid.
Nadere informatie:
Bart de Jong, 070-3519366

Beleidsplan "Werken met secundaire grondstoffen"
van de Provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft een interimbeleid
opgesteld voor de verspreiding en toepassing van baggerspecie, licht verontreinigde grond en agrarische
restprodukten. Aanleiding hiervoor is onder meer dat
het Bouwstoffenbeluit van het Rijk lang op zich laat
wachten en het realiseren van de hergebruikstaakstelling van 65% in het jaar 2000, die in het Provinciaal
milieubeleidsplan is opgenomen, zwaar onder druk
komt te staan.
Het interimbeleid geeft criteria en toepassingsvoorwaarden voor twee categorieën:
De eerste categorie omvat baggerspecie, licht verontreinigde grond en hiermee aanverwante stoffen, zoals
zeefzand en bietentarra. Het gaat om een milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing van deze
stoffen.De tweede categorie betreft de verspreiding
van baggerspecie en agrarische restprodukten.
Vooruitlopend op het Bouwstoffenbesluit wordt in het
interimbeleid aangegeven wanneer en onder welke
condities licht verontreinigde grond nuttig kan worden toegepast. In lijn met het Bouwstoffenbesluit worden daarvoor kwaliteitseisen en toepassingsvoorwaarden gegeven. Zo geldt het interimbeleid alleen voor
het terugneembaar toepassen van lichtverontreinigde
afvalstoffen in werken. Het interimbeleid is stringenter dan het Bouwstoffenbesluit zal zijn. Zo worden er

en mogelijkheden geboden voor toepassingen,
waarbij bodembeschermende voorzieningen nodig
zouden zijn om tot een milieuhygiënisch verantwoorde toepassing te komen. Ook worden er voor de
grondwaterbeschermingsgebieden en gebieden in de
groene hoofdstructuur stringentere eisen gesteld.
Op 1 januari is het "Besluit vrijstellingen stortverboden buiten inrichtingen" in werking getreden.
Het interimbeleid is richtinggevend voor de direct
betrokkenen zoals gemeenten, waterschappen, bewerkers van grond, de (wegen)bouw en landbouw.
Nadere informatie:
mw Wilma Stortelder, 073 -812628 of
erre Rooymans, 073 -812504

Deze effecten kunnen grensoverschrijdend zijn.
Vanaf 1 maart 1995 is het MER onderzoek gestart.
Totale kosten van de m.e.r. bedragen circa 6.3 miljoen
gulden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kosten
van het benodigde rivierkundig onderzoek: voor het
bestuderen van de rivierkundige effecten van de
ingrepen wordt een fysisch schaalmodel ontwikkeld.
Juni1996 dient het MER gereed te zijn. Het MER
dient onder meer voor het Grensmaasgebied. De vaststelling van het streekplan is begin 1997 voorzien.
Rekening houdend net een beperkte termijn voor
beroepsprocedure, instemming van Belgiâ voor de
benodigde ingrepen en een vlotte afhandeling van de
verlenen ontgrondingsvergunning kan rond 1999
gestart worden met de feitelijke uitvoering van het
Grensmaasproject. Binnen 10 jaar na uitvoering kan
een natuurgebied ontwikkeld worden dat voor Europa
bijzonder is te noemen en voor Nederland uniek.

Grensmaasproject: de stand van zaken

In 1992 werd de Intentieverklaring voor de inrichting
van het Maasdal getekend door de minister van
Verkeer & Waterstaat, de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer & Visserij en Provincie Limburg.
Essentieel binnen de verklaring is de visie om grindwinning te combineren met natuurontwikkeling.
Hiermee kan de laatste 35 miljoen ton grind welke
Limburg nog zal leveren voor de nationale behoefte
geleverd worden en kan tegelijkertijd circa 1.000 hectTire nieuwe natuur ontwikkeld worden. De plannen
.hten zich op 50 kilometer ongestuwde Maas: de
Grensmaas tussen Maastricht en Maaseik. Sinds
december 1994 is duidelijk dat de plannen een bijkomend voordeel hebben: ook de wateroverlast langs dit
deel van de Maas kan hiermee sterk beperkt worden.
Aldus is binnen het Grensmaasproject sprake van een
drie-eenheid: grindwinning, natuurontwikkeling en
veiligheid.
Als onderdeel van de planvoorbereiding is begin 1994
gestart met de m.e.r. procedure. In het MER dient uitsluitsel te worden gegeven over de tijdelijke en permanente milieu-effecten welke te verwachten zijn bij uitvoering van het Grensmaasproject.

Nadere informatie:
Frank Vermeij, 043-897638

Herziening Implementatieplan Bouw- en Sloopafval

Bouw- en sloopafval (BSA) is één van de prioritaire
afvaistromen waarvoor een implementatieplan is
opgesteld. Begin 1993 is eerste versie van het implementatieplan verschenen. In het plan is een vijftig-tal
acties geformuleerd. De betrokken overheden,
bedrij fsorganisaties, onderzoeksinstituten en maatschappelijke groeperingen streven naar: 5% preventie
van de totale hoeveelheid, 90% hergebruik en maximaal 10% afvoer naar stortplaats of verbrandingsinstallatie in het jaar 2000.
Uit een medio 1994 uitgevoerde evaluatie is gebleken
dat de uitvoering van de acties niet volledig volgens
plan verloopt. Oorzaken hiervan zijn:
- het stortverbod voor de meeste onderdelen van
BSA is nog niet in werking;
- de prijzen van een aantal produkten uit BSA zijn te
hoog t.o.v. primaire toeslagmaterialen voor beton;
- de druk op uitvoering van de acties is als te gering
ervaren.

In de herziening van het plan is de Organisatie van de
uitvoering gewijzigd. Voor iedere actie is aangegeven
wie verantwoordelijk is. Daarnaast zijn acties met
betrekking tot asfaithergebruik geïntegreerd in dit
plan. Het plan is zodanig opgesteld dat de taakstellingen zoveel mogelijk op marktconforme wijze kunnen
worden gerealiseerd. Cruciaal is het Stortverbod afvalstoffen. Om 90% hergebruik te kunnen realiseren, is
scheiding in de volgende deelstromen noodzakelijk:
steenachtig
materiaal (beton, metselwerk), asfalt, hout, metaal en
kunststof. Deze deelstromen moeten worden afgevoerd naar bewerkingsinrichtingen.
De uitvoering van de acties wordt begeleid door een
Projectbureau. Het projectbureau vervult een centrale
rol, ondermeer door voortgangsbewaking, ondersteuning, rapportage en toetsing van de acties. De stuurgroep MBB wordt ingeschakeld om de uitvoering van
het implementatieplan te volgen.

Nadere informatie:
Jan v.d. Zwan, 015-699391

Beton- en metselzandwinning in Gelderland:
lokatie Maasbommel

Het Koninklijk Besluit over het ingestelde
Kroonberoep tegen de aanwijzing ex artikel 37 WRO
betreffende de grootschalige binnendijkse ontzandingen bij Maasbommel (gemeente West Maas en
Waal) wordt medio 1995 verwacht. Ongeacht de uitspraak in deze Kroonprocedure vindt momenteel
overleg plaats met de zandwinners om te bezien of er
consensus te bereiken is over mogelijke alternatieve
lokaties. Voorwaarde is wel dat deze dan gelijkwaardig
moeten zijn qua realiseringstermijn, financiën en hoeveelheid te winnen zand. Afhankelijk van de
Kroonuitspraak en de resultaten van dit nader alternatieven-onderzoek zal eind 1995 een besluit genomen worden over de lopende aanvraag van een
Ontgrondingsvergunning voor de zandwinlokatie
Maasbommel. Rekening houdend met alle andere nog
te doorlopen procedures betekent dit, dat naar verwachting begin 1999 hetzij de zandwinlokatie bij
Maasbommel, hetzij één of meerdere vergelijkbare
(alternatieve) zandwinlokaties operationeel zullen
zijn.

Nadere informatie:
Hans 't Hoen, 085-599573

Advies Oppervlaktedeifstoffen en Duurzame
Ontwikkeling
De Raad voor Verkeer en Waterstaat, een onafhankelijk adviesorgaan van de minister van Verkeer en
Waterstaat, heeft dit voorjaar een ongevraagd advies
uitgebracht over oppervlaktedelfstoffen en duurzame
ontwikkeling. Het advies is voorbereid door de
Commissie Oppervlaktedelfstoffen van de Raad. De
Raad stelt dat het huidige ontgrondingenbeleid op
gespannen voet staat met het duurzaamheidsprincipe.
Er is een duurzaamheidstrategie ontwikkeld voor de
sector, die daarbij in ruime zin wordt opgevat. Deze
sector is van grote betekenis voor de Nederlandse economie, zo stelt de Raad.
In het advies worden drie stappen onderscheiden.
De eerste stap betreft de confrontatie van de ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid met een ideaal beeld
waarin sprake is van duurzame ontwikkeling.
De hoofdpunten van dit ideaal beeld zijn:
-

Winning alleen nog in combinatie met vaarwegen havenfunctie, natuurontwikkeling, t.b.v. herstel
van land- en watersystemen en voor toeristisch/
recreatieve doeleinden;
- geen winning zonder dat de noodzaak daartoe
voldoende is aangetoond en dat er garantie, zijn
voor het zoveel mogelijk in de kringloop houden.

Naar aanleiding van de confrontatie tussen huidig
beleid en ideaalbeeld, is een concept voor een duurzaamheidstoets ontwikkeld. Criteria daarbij zijn:
doelmatigheid (zuinig en hoogwaardig gebruik), hergebruik, vernieuwbare grondstoffen, aantasting van
waarden, mate van compensatie en de factor energiegebruik.
In de tweede stap worden duurzaamheidstrategieën
gegenereerd en wordt vervolgens de meest wenselijke
strategie geselecteerd.

de derde stap is aan de orde hoe de gekozen duurzaamheidstrategie kan worden gerealiseerd.
De Raad heeft het advies uitgebracht onder de aantekening dat, mede gelet op het ingrijpende karakter
ervan, er in het najaar een gedachtenwisseling met
betrokken zal plaatsvinden in de vorm van een workshop of een symposium. Daarna zal de Raad het
advies eventueel bijstellen en definitief uitbrengen.
Nadere informatie:
Bart de Jong, 070-3519366

Jurisprudentie:
rubriek "jurisprudentie" is bedoeld om juridische
uitspraken, waarvan het belang verder gaat dan belangen van de betrokken partijen, breed te verspreiden.
De rubriek wordt optimaal benut indien de redactie
over alle uitspraken kan beschikken. Daarom wordt
hier een oproep gedaan aan een ieder die in het bezit
komt van uitspraken m.b.t. ontgrondingen of de toepassing van secundaire grondstoffen om deze te sturen naar: Hisse de Vries, Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Ook uitspraken van de afgelopen 2 jaar zijn nog welkom.
In de afgelopen periode zijn de volgende uitspraken
van de Raad van State in ontgrondingszaken gedaan:
RvS, 20 december 1994, No. G03.81.1022
Op 16 oktober 1981 wordt vergunning geweigerd voor
het winnen van zand in uiterwaarden. De Raad van
State erkent de waardevolle landschappelijke waarden
van deze karakteristieke Maasuiterwaarden. Tevens
wordt door zandwinning - anders dan bij ontkleiing de waarde als landbouwgrond aangetast.
Aan appellante was bij K.B. van 30juli1981, nr 35
vergunning verleend tot het ontzanden van een percelencomplex.
Hierdoor was ten tijde van het bestreden besluit de continuïteit van het bedrijf van appellante in ieder geval
voor één jaar gegarandeerd.
Uit deze uitspraak zou een aanwijzing kunnen worden
gehaald dat de Raad van State invulling geeft aan het
continuïteitscriterium als bij de ontgronding betroki belang.

RvS, 10 maart 1995, G03.91.0594e.a.
Bij besluit van 20 augustus 1991 is vergunning verleend voor de winning van zand ten behoeve van de
ontwikkeling van een natuurgebied op een landgoed.
Tevens is hangende een mogelijk beroep machtiging
verleend voor een versnelde winning, aangezien het
zand werd aangewend voor de aanleg van de rijksweg
A7.
Als bezwaar wordt onder meer aangevoerd dat deze
zandwinplas in strijd is met het beleidsplan regionaal
zandwinplaatsen, alsmede dat het in feite geen secundaire ontgronding betrof maar een primaire.
De Raad van State oordeelt, dat hoewel in het ontgrondingenplan "werk met werk" niet is omschreven,
in het streekplan hieromtrent is opgenomen dat van
een dergelijk werk sprake is wanneer de ontgronding
voortvloeit uit de realisering van een na afweging met
andere waarden en functies aanvaard project. Een
zodanig project heeft als kenmerk dat bij de uitvoering van een noodzakelijk geacht werk hoeveelheden
zand vrijkomen die een, in eerste instantie niet
bedoelde besparing betekenen op de in de regionale
zandwinplaatsen voorkomende voorraden.
Afgeleid wordt dat hieraan een belangenafweging ten
grondslag ligt, waarbij de primaire doelstelling niet
wordt gevormd door de winning van oppervlakte-delfstoffe n.
Het eigen belang van vergunninghoudster bij verkoop
van zand doet geen afbreuk aan de primaire doelstelling, te weten de ontwikkeling van een natuurgebied.
Aangezien het project bestaat uit werk met werk
maken, brengt dit met zijn aard mee dat bij de uitvoering daarvan verschillende belangen tegelijkertijd een
rol kunnen spelen.
De omstandigheid dat appellanten eveneens in staat
zouden zijn geweest om het zand te leveren veranderd
niets aan het feit dat deze winning voldoet aan het
voorwaarde welke in het beleid is gesteld voor de winning van zand buiten de reguliere zandwinplaatsen.
Appellanten hadden gesteld dat zij omzetverlies zouden lijden, maar uit niets is gebleken dat er bij het niet
doorgaan van het onderhavige project de levering van
zand aan hen zou worden gegund. Tenslotte wordt
opgemerkt dat uit de noodzaak om spoedig zand voor
het project te leveren niet mag worden geconcludeerd
dat de ontgronding daarmee het karakter heeft gekregen van een primaire zandwinning.

RvS, 15 maart 1995, No. R03.93.0923.
Op 9 september 1992 is het Industrie zandwinningsplan Gelderland 2e fase vastgesteld, met daarin de
aanwijzing van een winlocatie. Appellanten worden in
hun bezwaren daartegen niet-ontvankelijk verklaard
omdat het primaire besluit een besluit van algemene
strekking is.
De Raad van State volgt verweerders en overweegt:
"Voor zover de vaststelling van het IZP mocht zijn aan
te merken als een uitwerking van het streekplan, dient
het primaire besluit op één lijn te worden gesteld met
de vaststelling of de herziening van het streekplan
waarvan de uitwerking deel gaat uitmaken. Volgens
vaste jurisprudentie is een besluit tot vaststelling of
herziening van een streekplan altijd van algemene
strekking, ook indien het slechts gaat om een gebied
van beperkte omvang.
Voor zover het primaire besluit geen uitwerking van
het streekplan inhoudt, betreft het de vaststelling van
het provinciaal ruimtelijk beleid inzake de winning
van industriezand. Als zodanig heeft het eveneens een
algemeen karakter. De enkele omstandigheid dat het
IZP uitmondt in een keuze van concrete locaties doet
hieraan niet af. Die keuze maakt deel uit van een
geheel van onderling samenhangende beleidsbeslissingen en kan daarvan niet los worden gezien.

Recente publicaties:
Inzet van secundaire materialen ter vervanging van
ophoogzand, Rapportage strategische marktverken ning; Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft,
november 1994.
De herziening van de Ontgrondingenwet; Prof. mr
Th. G. Drupsteen, Milieu & Recht, maart 1995.
Het Bouwstoffenbesluit en de Rijkswaterstaat, Dienst
Weg- en Waterbouwkunde, Delft, mei 1995.

Flitsen:
Stand van zaken stortbesluit:
Naar verwachting zal eind dit jaar er een landelijk
stortverbod komen voor de meeste soorten Bouw- en
Sloopafval.
L.C.C.O.-werkgroep Klei:
De door de Landelijke Commissie voor de
Coördinatie van het Ontgrondingenbeleid ingestelde
Werkgroep Klei is inmiddels begonnen met een inventarisatie van het landelijke vraag en aanbod van klei.
Lichtverontreinigde grond:
Binnenkort verschijnen de RWS richtlijnen voor de
toepassing van lichtverontreinigde grond.
Winrechtenverdeling:
De eerste vergunning met winrechtenverdeling
(Kraaijenbergse plassen) wordt op korte termijn verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Bouwstoffenbesluit:
Naar huidige verwachting zal dit binnen enkele maanden verschijnen.
Ophoogzand:
De provincie Noord-Brabant heeft de ontwerp-nota
"Grondstoffenvoorziening ten behoeve van ophogingsdoeleinden" vastgesteld.
Fijn zand in beton:
De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkh
den van fijn zand in beton worden na de zomer gepubliceerd.
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Van de redactie
Het Rivierenmagazine, een platform voor het

Voor u ligt het eerste nummer van het Rivierenmagazine. Niet

uitwisselen van ideeën

zomaar weer een nieuw blad, maar een combinatie van diverse uitgaven. Op in ieder geval één van die uitgaven was u al

In dit eerste nummer van het Rivierenmagazine vindt u veel

geabonueerd, vandaar dat dit lUvierenmagazine nu bij u in de

artikelen die door de projectleiders van de diverse projecten

bus is gevallen.

zijn geschreven. De herkenblarheid van de projecten wordt
zoveel mogelijk aangegeven door middel van de verschillende
logos (beeldmerken) die voor die projecten zijn gemaakt.

Waarom een Rivierenmagazine?
'rovincie Gelderland is betrokken bij een groot aantal
1
piujecten die zich in het rivierengebied afspelen. De natuur-

1-let is echter de bedoeling dat in de komende uitgaven van het

ontwikkelingsprojecten Fort Sint Andries, De Gelderse Poort

Rivierenmagazine ook de lezers zelf aan bod komen. Heeft u

en Noordoever Nederrijn, de uitwerking van de ministeriële

de behoefte om te reageren op dat wat u leest of wilt u uw

beleidslijn Ruimte voor de Rivier in de projecten Ruimte voor

mening geven over ontwikkelingen in uw gebied: uw bijdra-

de Rijntakken en Actualisering Bestemmingsplannen

gen zijn welkom en zullen zo mogelijk met commentaar van

Buitengebied en uiteraard dijkverbetering, zijn daar treffende

deskundigen worden opgenomen.

voorbeelden van. Voor al deze projecten werden aparte
Lezersonderzoek: stuur de antwoordkaart in!

nieuwsbrieven uitgegeven om betrokkenen op de hoogte te

Net als de nieuwsbrieven is ook het Rivierenmagazine een

houden van ontwikkelingen.

gratis uitgave van de provincie Gelderland. U ontvangt dit
We hebben geconstateerd dat er sprake was van een grote

blad omdat u op een verzendlijst staat van een van de nieuws-

overlap in berichtgeving. Sommige mensen of organisaties

brieven. Wij willen graag weten of u toezending in de

ontvingen van de provincie meerdere nieuwsbrieven. Door het

toekomst op prijs stelt. Dit eerste nummer wordt aan iedereen

uitgeven van liet Rivierenmagazine, waarin we alle inti)rmatie
van de diverse projecten bundelen, willen WC (leze overlap van

toegezonden. Met de ai1rwoordkaalop de achterflap van dit
eerste nummer van het Rivierenniagazine kunt u aangeven of

i"'rinatie voorkomen en bovendien de verzending strooinlij-

u ook de volgende nummers wilt blijven ontvangen. Ook kunt

1 let belangrijkste voordeel is dat door de bundeling van

u hierop aangeven of de adressering juist is. Wanneer u

informatie over alles wat zich om en rond de rivieren afspeelt,

dubbele nummers krijgt of geen prijs stelt op verdere toezen-

de lezer zich breder op de hoogte kan stellen. Ook over projec-

ding, of wanneer ti de volgende exemplaren van het
Rivierenmagazine liever op een ander adres ontvangt, kunt u

ten die niet direct tot de dagelijkse leef- of werkomgeving
horen.

/)

F(

Met ingang van (leze uitgave is herendeel van alle losse
( .
ViOi
nieuwsbrieven komen te vervallen.

uit nier eveneens aangeven.
Voor op- ofaannlerkingen op de inhoud van het blad kunt u
altijd contact opnemen met de redactie. U kunt schrijven of
bellen naar:

AJ i'i i' ; i2v

L'

Het Rivierenmagazine zal twee keer per jaar worden verspreid
(najaar en voorjaar). Mochten er zich echter

Provincie Gelderland

dringende, actuele zaken voordoen bij de ont-

Redactie Rivierenniagazine

wikkeling van een van de projecten, dan kiiniien

.

.

Afdeling Communicatie

wij alsnog een aparte nieuwsbrief inzetten om

Postbus 9090

de betrokkenen en de belangstellenden daarvan

6800

oïde hoogte te stellen.

telefoon: (026) 359 90 25
e-mail: scr.com.bdprv.gelderland.nl
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startnotitie ter visie, eerste IJkVcUt

Eind 1996 zijn de laatste dijkvakken

laatste startnotitie plaats. Binnen

opgeleverd die onder de Deltawet

een jaar zijn nagenoeg alle dijk-

versneld zijn verbeterd. Vanaf 1996

verbeteringsplannen voor de

wordt inmiddels ook gewerkt

Gelderse dijken in procedure.

aan de eerste plannen voor de

In deze Nieuws over de dijken is

resterende dijkvakken die volgens

een stand van zaken opgenomen.

de nieuwe Wet op de waterkering
in 2000 verbeterd moeten worden.
EenJaar later is het eerste dijkvak,
de rebbedijk, bijna opgeleverd en
vinden de voorbereidingen voor de

Actueel is de vraag of het mogelijk is om
tegelijk 'ruimte te geven' aan de rivier door
bijvoorbeeld nog slechts onder strikte voorwaarden een dijk buitendijks te verbeteren,
geen nieuwe woningen of bedrijven in de

eiev.e,r.á-„,.,-''

uiterwaarden toe te staan of zelfs te
'ontpolderen' door een dijk landwaarts te
verleggen. Zo moet worden voorkomen
dat in de uiterwaarden steeds meer ruimte
voor de rivier verdwijnt. Deze ontwikkelingen krijgen verder bovenstrooms van de
grote rivieren ook steeds meer vaste grond
onder de voeten. In Duitsland bijvoorbeeld
worden spaarbekkens gegraven die als
hoogwaterbekken kunnen functioneren,
waardoor pieken in de hoge waterstanden
minder zullen voorkomen.
De eertse stappen om te komen tot een
internationale afstemming zijn inmiddels
gezet. Voorop staat wel dat de voortgang
van de dijkverbetering niet in gevaar komt.
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(totaal 48km)

Waalbandijken

o

Loenen-Dodewaard (6,3 km)

Dit dijkvak ligt in de gemeenten Valburg en
Dodewaard. De begrenzing in het Oosten
is bij het landgoed Loenen en in het westen
dicht bij de kerncentrale. De projectnota/
MER en het ontwerpplan met de bijbehorende vergunningaanvragen hebben
inmiddels ter inzage gelegen. Op 20 maart
1997 heeft het polderdistrict het plan vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland. De
start van de uitvoering is eind 1997 gepland.

O Lent-Oosterhout-Loenen (8,6 km)
In Lent staat de bebouwing aan weerszijden van de dijk. Het dijkvak ligt in de
gemeenten Elst, Nijmegen en Valburg.
De projectnota MER en het ontwerpplan
met de bijbehorende vergunningaanvragen
hebben ter inzage gelegen. De dijk zal ter
plaatse van het landhoofd van de spoorbrug
worden verlegd. Daardoor ontstaat ruimte
om het landhoofd verder vrij të graven,
waardoor hier weer een beeld kan worden
gecreëerd van een vroegere situatie. Eind
mei zal het bestuur van het polderdistrict
het plan vaststellen.
Daarna dienen Gedeputeerde Staten het
plan nog goed te keuren. De uitvoering is
begin 1998 gepland.

Nederrijnbandijken
0 Doornenburg-Huissen (8,7 km)

O

Dit dijkvak ligt in de gemeenten Bemmel
en Huissen. Bij deze dijkverbetering wordt
tevens het dijkvak West Pannerdense Landsdijken Peppeigraafse dijk, beide in beheer
bij Rijkswaterstaat, meegenomen. De projectnota/MER en het ontwerpplan met de
bijbehorende vergunningaanvragen zullen
in april/mei ter inzage liggen. In het plan is
natuurontwikkeling in een gedeelte van de
Roswaard opgenomen. Hieruit komt klei
vrij die gebruikt zal worden voor de dijkverbetering. De plannen voor dit dijkvak
zijn tot stand gekomen met een zeer grote
inzet van de bewonersvertegenwoordiging
in de adviesgroep. De samenwerking
met en inzet van de bewonersvertegenwoordiging is zeer positief geweest.
Eind juni 1997 zal het bestuur van het
polderdistrict het plan vaststellen en ter
goedkeuring aanbieden aan Gedeputeerde
Staten. De start van de uitvoering is in
maart 1998 gepland en zal in juni 2000
worden afgerond.

Driel-Kesteren (16,3 km)

Dit dijkvak ligt in de gemeenten Heteren en
Kesteren. Het is een lang dijkvak met zeer
fraaie dijkgedeelten en enkele plaatsen met
cultuurhistorische waarden. De startnotitie
wordt in augustus 1997 verwacht. De uitvoering start volgens planning in september
1999 en zal in mei 2001 worden afgerond.
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0 Ijzendoorn-Tiel (8,1 km)
Dit dijkvak ligt aan beide zijden van het
Amsterdam-Rij nkanaal en is grotendeels
eerder verbeterd volgens de toen geldende
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oktober 2001 worden afgerond.
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(totaal 105,7 km)

Waaldij ken
Traject Hollandsch-Duitsch gemaal
(bij Nijmegen)
In 1995 en 1996 is de planvoorbereiding
van dit bijzondere project afgerond. Op 25
maartji. is tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein gegeven voor de uitv -ing. Het gemaal zal geheel worden
noveerd met behoud van het bestaande
g
gebouw. De bestaande sluis met brug is
gesloopt en daarvoor zal een nieuwe brug
met aan de rivierzijde een schuivenhuis
worden gebouwd. Ter plaatse van de
vroegere Ooijse sluis wordt een nieuwe
ecologische sluis gebouwd.
De veiligheid tegen overstroming, de
lozing en/of bemaling van het polderwater
moeten tijdens de bouw worden gegarandeerd. In 1999 zal het totale project worden
afgerond.

O Industrieterrein Nijmegen (2,5 km)
(voorheen: Nieuwe Haven-Maas Waalkanaal)
Kenmerkend is dat de huidige waterkering
over een grootschalig en intensief gebruikt
hooggelegen industrieterrein loopt.
De 1 ternatieven zijn verbetering van het
ge tracé over de bedrijfsterreinen of
h
rivierwaartse verlegging van de waterkering,
het zgn. Waaloevertracé. Keuze voor het
huidige tracé betekent dat recht wordt
gedaan aan het principe met de dijk niet
richting rivier te gaan. Voor het Waaloevertracé pleiten de belangen van een veilige
waterkering (beheer en onderhoud, kabels
en leidingen, toekomstwaarde, industrieel
medegebruik van de dijk enz.) en de industrie. De projectnota/MER zal in juli 1997
worden afgerond, waarna na de inspraak de
definitieve vaststelling van het dijkverbeteringsplan in oktober 1997 zal gebeuren.
De start van de uitvoering is gepland in de
tweede helft van 1998.
Zaltbommel-centrum (1 km)
H
ijkvak maakt in zijn geheel deel uit
v
stad Zaltbommel en voldoet over de
gehele lengte niet aan de gestelde veiligheidsnorm. De startnotitie voor dit dijkvak

is inmiddels gereed. Het polderdistrict
spant zich in om een zo groot mogelijke
integratie te bereiken van de dijkverbeteringsplannen met plannen van de
gemeente en van andere belanghebbenden
in de omgeving van de waterkering.
De projectnota/MER zal in november 1997
worden afgerond.
Zuilichem-Munnikenlandsedijk (10,5 km)
De startnotitie is gereed en de projectnota/
MER zal volgens planning in augustus 1997
worden afgerond en in december 1997
definitief worden vastgesteld. Dit in de
jaren zeventig en tachtig reeds verbeterde
dijkvak voldoet op een aantal trajecten
met een totale lengte van 5,3 km niet aan
de huidige eisen ten aanzien van de kruinhoogte. Verder worden lokaal te steile
buitentaluds aangetroffen. Speciale aandacht en inspanning vragen de inrichting
van de kom Brakel, de kom Zuilichem en de
keermuur ter plaatse van de mengvoederfabriek nabij de Wilhelminasluis. De uitvoering begint in 1999.

Maasbandijken
Ø Heumen-Wijchen
a: Heumen (13,2 km incl.RWS)
(voorheen: Molenhoek-Balgoij)
De projectnota/MER zal in mei 1997 worden
afgerond en bevat de volgende hoofdpunten. Het aanbrengen van een overbreedte aan de dijk aan westzijde van het
Maas Waalkanaal met compenserende
boombeplanting voor een aantal verwijderde linden aan de oostzijde.
Een rivierwaartse dijkverschuiving met
buitendijkse kleidekverbetering ter hoogte
van binnendijks natuurgebied de Erpenwaai met in het aansluitend dijkvak een
gedeeltelijk afgraven van de bestaande dijk
in het kader van de benodigde riviercompensatie. De vesting 'Coehoorn' dijk
krijgt accent door een robuustere vormgeving. De start van de uitvoering is
gepland in september 1998.

b:Wijchen (13,8 km)
(voorheen: Balgoij-Appeltern)
Belangrijk discussiepunt is de vormgeving
van de zogenaamde grondlichamen en de
dijk daartussen. Verder sluit de aanpak van
de dijk aan op die van het dijkvak Heumen.
De projectnota/MER is in augustus gereed
en kan in november 1997 worden vastgesteld. De start van de uitvoering is
gepland in maart 1999.

Q Appeltern-Dreumel
West Maas en Waal-Oost (7,4 km)
(voorheen:Appeltern-Dreumel/AppelternMaasbommel)
De startnotitie is afgerond. Knelpunten
zijn vooral aanwezig in recreatiegebied de
Gouden Ham met binnendijks veelal dijkwoningen direct aan de teen van de dijk en
buitendijks intensieve recreatiegebieden
(campings, jachten enz.). De huidige dijk
voldoet in zijn geheel niet aan de veiligheidseisen. De projectnota/MER zal in
december 1997 worden afgerond en in
maart 1998 vastgesteld. De start van de
uitvoering is gepland in mei 1999.
West Maas en Waal-West (13,3 km)
(voorheen:Appeltern-Dreumel/MaasbommelDreumel)
De startnotitie is afgerond. Knelpunten
zijn vooral aanwezig ter hoogte van de
Nieuwe Schans vanwege de grote veiligheidsproblemen en het aanwezige ruimtègebrek. Dijkwoningen, recreatie en de
waterplas dicht aan de dijk zijn belangrijke
aandachtspunten. De projectnota/MER
wordt in april 1998 afgerond en in juli 1998
vastgesteld. De start van de uitvoering is
gepland in augustus 1998.
Maasdijk en Bommelerwaard (24,3 km)
(voorheen: Rossum-Bergsche Maasdijk en Alem)
De huidige waterkering langs de Maas
tussen Rossum en Well en rond dijkring
Alem voldoet niet overal aan de gestelde
veiligheidsnormen. Voor de meeste deeltrajecten geldt dat de dijk over het alge-

Soms komt er bij dij kverbetering heel veel kijken Bij Nijmegen geldt dat vopr

et1Jat4

Duitsch gemaal Daai wordt 50rn waterkering onderhandertgenomeri
Duits land aan te pas kwamen. De waterkering bestaat uit een, gemaaI daf

zal

worden gemoderniseerd en van buiten in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebraçlt. De dijk
krijgt een coupure en de natuur krijgt ook een belangrijke plek. Op 25 maartji, is het stattein
egevenvoor dit unieke project Het project is zeker een bezoekje waiid

1,

1

1'

:.

,. uiis
Hollandsc' h-B

gemaal

weei veiiiy eii ctuLIIenLIeIt
Uit studies is gebleken dat zowel de
waterkering als het gemaal niet meer
voldoen aan de huidige veiligheidseisen en de benodigde bemalingscapaciteit bij hoogwater.
Bas de Bruijn, hoofd afdeling dijkverbetering van het polderdistrict
Groot Maas en Waal: 'Het bestaande
gemaal heeft een paar forse problemen. Het is destijds gebouwd op een
polderpeil dat 1 meter hoger lag,
dus de pompen liggen niet in een
ideale positie. Als we moeten bemalen,
dan is dat met kunst- en vliegwerk.
Ten tweede is de capaciteit van de
bemaling destijds afgestemd op een
veel lager rivierpeil. Dat peil is inmiddels zo'n meter hoger gekomen.
Dus bij hogere rivierafvoer neemt de
capaciteit sterk af.
Bijzonder ontwerp

Het gemaal en de daarbij gelegen
Meersluis zorgen samen voor de afvoer
van een gebied dat zich zowel in
Duitsland als in Nederland bevindt
en zon 16.500 ha omvat. Bas de Bruijn:
'Stap voor stap zijn we samen met
het Duitse collega-waterschap tot
een integraal plan gekomen waarbij
veiligheid, voldoende bemalingscapaciteit en een ecologische
verbinding centraal staan. Het bijzondere ervan is dat het historische
gemaal er zelfs oorspronkelijker uit
tevoorschijn zal komen dan het al was.
Door het slopen van de naderhand

gemaakte bijgebouwen manifesteert
het gebouw zich veel meer dan eerst.
Zo zal het gebouw naar het oorspronkelijke ontwerp van de architect
Granpré Molière weer volledig tot z'n
recht komen. Van binnen zal het
volledig vernieuwd worden en zullen
moderne techniek en automatisering
voor een veel grotere veiligheid
moeten zorgen.

Schrijf ons wat u vindt van
de nieuwe dijken in Gelderland. Op een mooie dag
kunt u in het rivierengebied
volop inspiratie opdoen.
In het volgende nummer
drukken wij de mooiste
inzending af.

Natuur

Maar ook de ecologische verbinding
die zal worden aangelegd, komt op
een plaats waar vroeger de Ooijse Sluis
lag, dus eigenlijk herstellen we alles
weer in de oude luister'. De nieuw aan
te leggen ecologische verbindingszône
zal bestaan uit een open waterloop
met vistrappen. Via drie verschillende
kokers kunnen zowel oevergebonden
landdieren (zoals marters en bevers)
als amfibieën en vissen elk op hun
eigen manier van de ene naar de
andere kant komen.
Behalve door Duitsland en Nederland
wordt het project ook door de Europse
Unie gesubsidieerd. Om de veiligheid
ook gedurende de uitvoering te
kunnen garanderen, zal het project
gefaseerd worden gerealiseerd en zal
de afronding in 1999 plaatsvinden.
Bas de Bruijn: 'De veiligheid van dit
internationale gebied zal me straks
tevreden stemmen, de toegevoegde
ecologische waarde maakt me trots'.

Procedure Wet op de waterkering
Dewetis sinds 15januari
1996 van kracht en regelt
o.a. dat:
- een Milieu effectrapport
(MER) wordt opgesteld
- alle benodigde vergunningen nodig voor de
dijkverbetering gelijktijdig
in procedure gaan
onteigeningsprocedures
sneller gaan
Wilt u meer weten?
Bij de waterschappen,
de provincie en bij de
Postbus 51 infolijn (06-8051)
kunt u een brochure
-aanvragen.
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meen voldoende op hoogte is maar niet op
sterkte. Bij Rossum wordt gekeken of er
mogelijkheden zijn om de Van Heemstraweg waterkering te maken, zodat alle
huizen en tuinen aan de Maasdijk ongemoeid kunnen worden gelaten. De projectnota/MER zal begin juli 1997 worden
afgerond en in december 1997 worden
vastgesteld. De start van de uitvoering is
gepland medio 1998 en zal in juni 2000
worden afgerond.
Afgedamde Maas (19,8 1cm)

De planvorming is enige tijd gestagneerd
vanwege de discussie over de beleidslijn
'Ruimte voor de rivier'. Door sluiting van
de keersluis treedt een verlies aan
komberging op wat volgens het nieuwe
rijksbeleid alsnog moet worden gecompenseerd. Het project is daartoe uitgebreid
met een plan voor de aanleg van twee
nevengeulen in de uiterwaarden langs de
Bergsche Maas. Gezien de samenhang van
de verbeterde dijk, de aan te passen sluizen
en bruggen en de samenhang van de oplossingen is door Rijkswaterstaat directie
Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap
Alm en Biesbosch en het polderdistrict
Groot Maas en Waal besloten dit project
gezamenlijk uit te voeren. De projectnota!
MER zal in augustus verschijnen en in
december 1997 worden vastgesteld. De start
van de uitvoering is gepland in juni 1998 en
zal in juni 2001 worden afgerond.

,

Waterschap Rijn en Ijssel
Kandia-Loo-Schans (3,9 1cm)

De dijk is voldoende hoog. De kruinbreedte
daarentegen is onvoldoende en zal met
enkele decimeters vergroot worden.
Het buitenbeloop is voldoende stabiel.
De stabiliteit van het binnentalud is
onvoldoende. Om dit op te lossen dient
het talud verflauwd te worden en wordt
aan de voet van de dijk een zogenaamde
'drogevoetenberm' aangelegd. Bij de uitwerking van het tracé is zo min mogelijk
van het huidige tracé afgeweken. Alle
bebouwing langs de dijk wordt gehandhaafd. Het ontwerpplan ligt thans ter visie.
De uitvoering is volgens planning halverwege 1996 gestart en zal in 1997 worden
afgerond.

Q

Westervoortsedijk-Nieuwe Kade Arnhem
(2,5 1cm)

De waterkering zal bestaan uit een damwandscherm met een lengte van ca. 2500
meter. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de in het tracé aanwezige
bodemverontreiniging en aan de steden-

(totaal 6,7 km)

bouwkundige aanpassingen. De projectnota/MER en het dijkverbeteringsplan zijn
nagenoeg gereed waarna de inspraakprocedure volgt. De uitvoering is gepland
in het voorjaar van 1998 en zal in 1999
worden afgerond.
Verbetering kade om Tuindorp (0,8 1cm)

In september 1996 zijn de werkzaamheden
voor het verhogen en verzwaren van de
kade begonnen. Na het aanbrengen van de
verzwaring is de bekleding op het buitentalud aangebracht en is een kade ontstaan
met een relatief steil buitenbeloop en flauw
binnenbeloop. Het contrast tussen binnenen buitendijks is verder versterkt door het
buitenbeloop te voorzien van een bekleng
van basalton en het binnentalud te be
kleden met gras. Het verleggen van de vele
kabels en leidingen had niet alleen tot
gevolg dat de gehele woongemeenschap
overhoop gehaald werd, maar bovendien
dat het werk met ca. 6 weken werd vertraagd. De kade is in december 1996
feestelijk opgeleverd.

(totaal 3,9 km)

O Grebbedijk (3,9 1cm)
Dankzij een voorspoedig verlopen
uitvoering is de dijk nu bijna veilig.
De dii kverbetering is voornamelijk
binnendijks gebeurd. Het talud is
verflauwd en er is een smalle, lage
berm aangebracht. Voor het centrum

van Wageningen is de dijk ca. 2 meter
verschoven in de richting van de Nederrjn.
Bij de Grebbe-fortificaties en bij een aantal
woningen langs de dijk is een damwand
aangebracht. Dé laatste damwand wordt
geplaatst bij de Witte Sluis. Naar verwachting zal de afwerking van de dijk in juli

1997 afgerond zijn. Klei en zand voor
het werk is gewonnen in de uiterwaarden
bij Wageningen. Tegelijkertijd is daar
een zij tak van de Nederrjn (nevengei'1 '
gegraven. Staatsbosbeheer zorgt vooi
de afronding en inrichting van dit
natuurontwikkelingsproject.

Tieler- en Culemborgerwaarden .
t;otaal 14,6 km)

O Tuilse dijk-Haaften (3,2 km)
Voor dit sluitstuk in de verbetering van de
Waaldijk voor Tieler- en Culemborger'
len is de fase projectnota/MER in het
vroege voorjaar 1997 afgerond. De breed
samengestelde adviesgroep koos unaniem
voor de oplossing met een tuimelkade.
Hiermee worden alle binnendijkse belangen
van landschap en woon- en leefmilieu
ontzien. De tuimelkade geeft bovendien een

beperkt ruimtebeslag op het buitendijkse
industrieterrein in ontwikkeling.
De voorziening tegen zandmeevoerende
wellen langs de Tuilsedijk bestaat van Oost
naar west gezien uit een verticaal scherm
bij het haventje, een voorlandverbetering
in de uiterwaard (ter hoogte van het dorp
Tuil), en een binnendijkse aanberming waar
zich buitendijks twee waardevolle kolken
bevinden. Een toevoeging vanuit recreatief
en landschappelijk belang betreft twee
uitzichtpunten: een bij Tuil
op de dijk en een bij de kerk van Haaften.
De projectnota/MER en bijbehorende
vergunningaanvragen zijn ter goedkeuring
ingediend bij Gedeputeerde Staten en zijn
de inspraak ingegaan.

o Lekdijk (11,4 km)

Dit dijktraject is rijk aan een veelheid
van vooral kleinschalige LNC-elementen,
naast de soms weidse uitzichten over het
binnengebied en de uiterwaard. In het
ontwerp-dij kverbeteringsplan staat vooral
het behoud van waardevolle kenmerken

voorop. De oplossing bestaat in hoofdzaak
uit een mix van enerzijds belangen van
woon- en leefmilieu en die van natuur
anderzijds. Daarnaast speelt een veel grootschaliger ontwikkeling in de vorm van
natuurontwikkelingsplannen voor enkele
uiterwaarden. In de procedure worden deze
plannen zo veel mogelijk gekoppeld aan de
dijkverbetering, waardoor specievoorziening (klei voor de dijk) en rivierbedcompensatie (opheffen verkleining van het
winterbed) veiliggesteld is. Op voorwaarde
dat de kwel naar het binnengebied hierdoor
niet mag toenemen.
Voor Fort Everdingen op de grens van
Gelderland en Zuid-Holland wordt een
omvangrijke damwandconstructie in de
buitenomwalling gemaakt die de waterkerende functie van dit grondlichaam
overneemt. Hiermee blijft de aanblik van
het fort met omgeving intact.
De projectnota/MER met ontwerpplan
en vergunningaanvragen zullen naar
verwachting voor de zomer van 1997
ter visie worden gelegd.

Waterschap Veluwe ltotaal 18,6 km)
(tot 1-1-1997 waterschap Oost-Veluwe)

Q Spankeren-Leuvenheim-Brummen (5,6 km)
Het dijkvak ligt in de gemeenten Rheden
en Brummen en bestaat uit de Baron van
Sytzamadijk en het tracé rond Leuvenheim
D
ron van Sytzamadijk is nu nog rijksdiji, maar wordt na het gereedkomen van
de dijkverbetering door het waterschap
Veluwe overgenomen van het Rijk. In juli
zal volgens de planning de startnotitie
gereed zijn. De uitvoering zou in 1999
van start kunnen gaan.

O De Poll-Marsstraat (Bomendijk) (3,6 km)
Het dijkvak ligt tussen Voorst en Wilp in
de gemeente Voorst. De projectnota/MER is
vastgesteld. Er is gekozen voor het aanbrengen van een stalen damwand in de
dijk. Tegen dit plan werden bezwaren
ingediend bij de Raad van State, waardoor
de uitvoering vertraagd is. Deze is nu
gepland in 1998 en 1999.

O Marsstraat-'t Schol (4,7 km)
Di
kvak ligt in de gemeente Voorst en
loop i om het dorp Wilp naar de Steenenkamer. Het gedeelte noordelijk van de Al
(ca. 2,2 km) voldoet al aan de gestelde veiligheidseisen. De startnotitie wordt in 1997
opgesteld, waarna het ontwerp-plan en

(totaal 13,8 km)
de projectnota/MER ook nog dit jaar zullen
worden vastgesteld. De uitvoering start
naar verwachting in 1998 en zal in 1999
worden afgerond.

O Epe-Veessen (4 km)
Ligt in de gemeenten Epe en Heerde.
Buitendijks liggen natuurgebieden en een
strang (oude rivierarm). Binnendijks grenst
een parkbos aan de dijk. In Veessen staan
woningen in/aan de dijk. De projectnota/
MER en het ontwerp-dijkverbeteringsplan
liggen ter goedkeuring bij Gedeputeerde
Staten en zullen in april 1997 de inspraak
ingaan. De uitvoering is gepland in 1998
en 1999.

Heerewaardense Afsluitdijk en
Kloosterdijk (6,9 km)

De verbetering van de Kloosterdijk en de
voorhavendijk sluis St. Andries (ca. 800 m)
wordt door het polderdistrict Groot Maas
en Waal meegenomen in de procedure van
het dijkvak Rossum-Bergsche Maasdijk en
Alem (11).
Voor de Heerewaardense afsluitdijk voor
de Waal is in 1996 een veiligheidsnorm van
1/2000 vastgesteld. De dijk voldoet aan de
veiligheidsnorm 1/1250; de aanpassingen
voor de frequentie 1/2000 zijn beperkt. De
planning voor deze beperkte maatregelen
start voorjaar 1997.
Millingse bandijk-Duffeitdijk (4,5 km)

Ie

Werverdijk (Werven-Kloosterbosch)(2,7 km)

Deze dijk ligt in de gemeente Heerde.
In het traject liggen twee kruisingen met
weteringen (hoofdafwateringskanalen).
Binnendijks staan enkele woningen. Iets
ten noorden van het bestaande gemaal
Pouwel Bakhuis wordt het nieuwe gemaal
Veluwe gebouwd. De startnotitie is gereed
en in 1997 wordt de projectnota/MER en
het ontwerp-plan afgerond. De uitvoering
is in 1999.

Het dijkverbeteringsplan is goedgekeurd en
in het najaar 1996 is gestart met de aanleg
van binnendijkse bermen. Het totale werk
zal in het voorjaar 1997 starten en volgens
planning begin 1998 gereed zijn.

Q Maas-Waalkanaal, Heumen (2,4 km)
Dit traject wordt door het polderdistrict
Groot Maas en Waal meegenomen bij de
dijkverbetering Heumen (9a).

