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Hoofdstuk 1

Probleemstelling
Op 17 september 2001 is de gewijzigde ontgrondingenverordening vastgesteld. Per 1 januari 2002 is
de verordening inwerkinggetreden. Vanwege het novum van de ondergrens van 10.000 m3,
waarboven ontgronden vergunningplichtig is, is besloten om na een jaar na te gaan of dit novum een
geslaagde ontwikkeling is geweest. Artikel 2 ontgrondingenverordening stelt iedere ontgronding
waarbij meer dan 10.000 m3 vrijkomt vergunningplichtig. Artikel 3 stelt alle ontgrondingen waarbij
minder dan 10.000 m3 vrijkomt vergunningplichtig, tenzij er een vrijstelling geldt. Artikel 4 bevat een
vergunningplicht voor klei, geschikt voor de grofkeramische industrie of dijkverzwaring, vanaf 2000
m3.

Hoeveelheden boven de 10.000 m3 kunnen van belang zijn om inzicht te krijgen in
grondstoffenstromen. Het beleid is er op gericht om bouwgrondstoffen zo efficiënt mogelijk in te
zetten. Met vergunningverlening kan gestuurd worden op het zo efficiënt mogelijk toepassen van
bouwgrondstoffen. Het onderscheid, dat gecreëerd wordt door de 10.000 m3-grens, is opgenomen,
omdat je vanaf 10.000 m3 te maken kunt krijgen met zand dat met sturing via vergunning verlening
hoogwaardiger toegepast kan worden.
Voor klei is de grens gesteld op 2000 m3 vanwege de bruikbaarheid van klei voor de grofkeramische
industrie of dijkverzwaring.

In beginsel is met het herzien van de verordening in 2001 getracht de verordening te vereenvoudigen.
Het idee was om de kleine natuurontwikkelingen vrij te stellen. Het vrijstellen van natuurontwikkeling
past binnen de landelijke trend en de wens van GS en PS tot deregulering. Echter, omdat
archeologische belangen slechts gewaarborgd konden worden in een afweging binnen de
ontgrondingenvergunning is de natuurontwikkeling vergunningplichtig gebleven.
Voor de huidige vorm van de verordening is gekozen omdat het een compromis is tussen de
bescherming van de archeologische waarden en de belangen van de ontgrondingen. Het idee is
geweest dat, zodra het Verdrag van Valetta geïmplementeerd zou worden in de Nederlandse
Monumentenwet, archeologie losgekoppeld zou kunnen worden van de Ontgrondingenwet.

Vraagstelling:
Is het instellen van een 10.000 m3-grens een gewenste ontwikkeling in de praktijk?

Deelvragen
1. Is vergunning verlening een probaat middel om te kunnen sturen op grondstoffenstromen?
2. Kan in het kader van de archeologische ontwikkelingen en de deregulering natuurontwikkeling

vrijgesteld worden?
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Hoofdstuk 2
Algemeen

2.1 Inleiding
De resultaten van de evaluatie van de ontgrondingenverordening zijn als volgt totstandgekomen. In
een plan van aanpak is aangegeven te beginnen met een oriënterend dossieronderzoek, het betrekken
van andere provinciale verordeningen bij de evaluatie en interviews met direct betrokkenen bij de
totstandkoming van de huidige verordening. Vervolgens zijn interviews gehouden met medewerkers
die te maken hebben met de verordening en die werkzaam zijn bij de provincie Utrecht1, bij andere
bestuursorganen2 en initiatiefnemers3.

2.2 Overzicht verleende vergunningen
Status/ Periode 01-01-2002 – 01-01-2004

< 10.000m3          -           > 10.000m3
Totaal

Aangevraagd      48                                      38 86
Verleend      47                                      32 79
Ingetrokken        1                                        1   2
Bezwaar/ vernietigd        -                                         2   2
In procedure        -                                         3   3
Vergunningplichtig geworden        -                                       19 19
Archeologische onderzoek       4                                         8 12
Natuurontwikkeling     39                                         - 39
Bouwrijp maken       -                                        19 19

2.2.1 Verleende vergunningen voor hoeveelheden onder de 10.000 m3
Er zijn 48 vergunningen verleend voor hoeveelheden van minder dan 10.000 m3, zie bijlage II.
Vergunningen zijn voornamelijk aangevraagd voor natuurontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de aanleg
van poelen. Aanvragen voor kleiwinning voor de grofkeramische industrie, zoals bedoeld in artikel 4
van de ontgrondingenverordening, zijn drie keer ingediend. Bij 4 van de 48 vergunningen is
geadviseerd om archeologisch onderzoek te doen.
Het is bekend dat niet voor alle vergunningplichtige ontgrondingen ook daadwerkelijk een vergunning
aangevraagd is. Een natuurorganisatie heeft aangegeven dat illegaal ontgrond wordt. Handhaving op
illegale kleinschalige natuurontwikkeling heeft in beperkte mate plaatsgevonden.

2.2.2 Verleende vergunningen voor hoeveelheden boven de 10.000 m3
Er zijn 32 vergunningen verleend voor ontgrondingen voor hoeveelheden van meer dan 10.000 m3,
zoals het realiseren van de uitvoering van een bestemmingsplan op de plaats waar grond bouwrijp zal
worden gemaakt – voor onder meer de aanleg van wegen, riolering, waterpartijen, percelen om huizen
op te bouwen - (verder te noemen: het bouwrijp maken van bouw- en bedrijventerreinen), de aanleg
van waterpartijen, tunnels en cunetten, het egaliseren van terreinen en voor de aanleg van
infrastructurele werken. Vanwege de instelling van de 10.000 m3-grens zijn 19 vergunningen
verleend, die onder de oude verordening vrijgesteld zouden zijn geweest.
Het is bekend dat niet voor alle vergunningplichtige ontgrondingen ook daadwerkelijk een vergunning
aangevraagd is. Het is bekend dat een aantal gemeenten geen vergunning aanvragen voor het bouwrijp
 
1 Ontgronders (ROL): Peter Drost, Eelko Gerritsen, Betsie Panjer, Gerard Hutten, Joline Uitdewilligen, Ruurd
Jonge Poerink; Natuur Bos en Landschap (RNL): Henk Boom; Ecologische onderzoeken en Groene regelgeving
(RER): Anton Brombacher; Recreatie, Erfgoed en toerisme (archeologie) (RRE): Karen van de Graaff, Alfons
Vernooij; Directie WVV: Herman Kok; Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen (RGO): Gilbert de Mello.
2 Hoogheemraadschap Vallei en Eem, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Recreatieschap Stichtse
Groenlanden.
3 Gemeente IJsselstein, Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht, Landschapsbeheer Utrecht.
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maken. Handhaving op illegale ontgrondingen waarbij meer dan 10.000 m3 vrijkomt, heeft in beperkte
mate plaatsgevonden.
De Awb-bezwarencommissie heeft twee adviezen uitgebracht ter vernietiging van de
vergunningenbesluiten en één vergunningaanvraag is ingetrokken. Gedeputeerde Staten hebben de
adviezen van de Awb-bezwarencommissie overgenomen. Deze drie vergunningaanvragen gingen om
het brengen van buizen in de grond, waarvoor een vergraving plaats heeft gevonden.

2.2.3 Ontgrondingen die met de nieuwe verordening vergunningplichtig zijn geworden.
Er zijn 19 vergunningen verleend voor aanvragen die bij de oude verordening geheel of gedeeltelijk
vrijgesteld waren. De vergunningaanvragen hebben voornamelijk betrekking op het bouwrijp maken
van percelen, zie bijlage I.

2.3 Wat voor soort winningen
Primaire winningen zijn winningen waarbij het doel is om grondstoffen te winnen. Secundaire
winningen zijn winningen waarbij het doel van het graven een andere is dan grondstoffen winnen.
Secundair-plus winningen zijn winningen waarbij meer grond vrijkomt dan nodig is om de functie te
realiseren. Zie hiervoor het Bouwgrondstoffenplan.
Ontgrondingenvergunningen worden in principe verleend voor secundaire winningen. Uitzonderingen
zijn Tull en ’t Waal en Haarrijnse Plas. Tull en ’t Waal en Haarrijnse Plas zijn beiden secundair-plus
winningen als uitvoering plaats gaat vinden.

2.4 Verschillen oude en nieuwe verordening
Door ontgrondingen boven de 10.000 m3 niet vrij te stellen van vergunningplicht, is het bouwrijp
maken van bouw- en bedrijventerreinen vergunningplichtig geworden, indien hiervoor vergravingen
binnen het plangebied noodzakelijk zijn. De aanleg van waterpartijen bij het bouwrijp maken van
bouw- en bedrijventerreinen waren bij de oude vergunning ook vergunningplichtig. Daarnaast is het
ontgronden voor het leggen van kabels, leidingen en buizen vergunningplichtig geworden. Voorheen
waren zowel het bouwrijp maken als het leggen van kabels, leidingen en buizen vrijgesteld van een
vergunningplicht.
Bij het opmaken van de nieuwe verordening is van te voren rekening gehouden met het niet langer vrij
stellen van het bouwrijp maken van bouw- en bedrijventerreinen. De gedachte is geweest via
vergunningverlening meer inzicht te verkrijgen in bouwgrondstoffenstromen die vrijkomen bij het
bouwrijp maken van bouw- en bedrijventerreinen.
De aanleg van waterpartijen is zowel bij de oude als de nieuwe verordening niet vrijgesteld, omdat bij
waterpartijen dieper gewonnen kan worden dan nodig is voor de functie. Het dieper graven willen we
voorkomen. Daarnaast kan met het niet vrijstellen van de aanleg van waterpartijen  getoetst worden op
landschappelijke en natuurtechnische aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan taluds van ingraving
en natuurvriendelijke oevers.
Het leggen van kabels, leidingen, rioleringen en buizen houdt in dat alle grond na het plaatsen van
kabels, buizen of leidingen weer op dezelfde plek terug gelegd wordt. De aanleg kan plaatsvinden over
meerdere kilometers, waardoor verschillende grondsoorten vrij kunnen komen. De vrijkomende
grondsoorten zijn dermate kleine hoeveelheden dat daar niet op gestuurd kan worden.

Ontgrondingen onder de 10.000 m3 zijn, net als voor 2001, slechts voor enkele activiteiten vrijgesteld.
Deze beperkte vrijstelling voor activiteiten waarbij minder dan 10.000 m3 vrijkomt is met name
ingegeven om het belang van archeologische waarden af te kunnen wegen. De
Ontgrondingenverordening wordt gebruikt om het beschermen van archeologische waarden veilig te
stellen. Het resultaat is dat de archeologische belangen en daarmee ook eventuele overige belangen
niet aan belang hebben ingeboet. In vergelijking tot de oude situatie is in de vergunningplicht voor
ontgrondingen voor hoeveelheden van onder de 10.000 m3 niets gewijzigd.
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2.5 Vrijstellingen
In vergelijking met de oude verordening zijn de vrijstellingen bijna ongewijzigd gebleven. Te denken
valt aan bijvoorbeeld een vrijstelling als sprake is van een verleende bouwvergunning of bij de aanleg
van een vijver gelegen in tuinen of erven in de directe nabijheid van woningen of bedrijfsgebouwen.
Aanvragen waar meer dan 10.000 m3 grond bij vrijkomt zijn vergunningplichtig. Onbekend is of
waarden verloren gaan bij ontgrondingen die onder de vrijstellingen vallen. De kans op het verloren
gaan van waarden is aanwezig, omdat onder de vrijstelling geen belangenafweging plaatsvindt.

2.6 Vergunningverlening andere provincies
Andere provincies kennen ook een vrijstellingsbepaling op de vergunningplicht. Andere provincies
kennen geen m3-grens waarboven op bouwgrondstoffenstromen gestuurd kan worden. Enkele
verordeningen van andere provincies hebben een meldingsplicht. Er bestaat een sterke indruk dat de
meldingsplicht gericht is op het in beeld krijgen van het verloop van grondstoffenstromen. Schaarste
creëren kan door het voeren van een terughoudend vergunningenbeleid. Daarmee kan je het gebruik
van secundaire materialen stimuleren.
Het merendeel van de provincies stelt natuurontwikkeling tot 1.500 m3 vrij. Sinds januari 2004 leeft
bij de andere provincies het besef dat archeologie ingebed dient te worden in de
ontgrondingenverordening.
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Hoofdstuk 3
Toetsing vergunningaanvraag

3.1 Advisering
Indien een aanvraag binnen komt, wordt de aanvraag aan alle betrokken organisaties en
bestuursorganen zowel extern als intern doorgestuurd met het verzoek om een advies uit te brengen
over de aanvraag. De externe instanties en organisaties brengen advies uit als hun belang dreigt te
worden geschaad. De Hoogheemraadschappen waarborgen het veilig stellen van het belang van de
waterstaatkundige werken. Daarnaast adviseert het Hoogheemraadschap ten behoeve van de
waarborging van een goede afvoer van water. Voor de beoordeling van ontgrondingsaanvragen die
onder meer zien op de aanleg van watergangen geldt voor de Hoogheemraadschappen dat ze
voornamelijk adviseren over dieptes en taluds.
De verschillende betrokken interne sectoren toetsen de aanvraag op hun betreffende deelgebied en
behoeven niet vaak advies te geven. Door de sector archeologie van de provincie wordt bij iedere
vergunningaanvraag rapport uitgebracht.
In de praktijk komen weinig adviezen van zowel externe bestuursorganen als interne sectoren binnen
als het gaat om ontgrondingen waarbij minder dan 10.000 m3 vrij komt.
Voor ontgrondingen van 10.000 m3 of meer komen weinig adviezen binnen als het gaat om externe
bestuursorganen. Interne sectoren reageren nauwelijks, behalve archeologie. Ongeveer de helft van de
aangevraagde ontgrondingenvergunningen ligt in een gebied met een middelhoge of hoge
verwachtingswaarde.
Het maakt dus geen verschil of het een grote of kleine aanvraag is.

3.2 Belangenafweging
Na inventarisering van alle adviezen en eventueel ingekomen bedenkingen wordt een
belangenafweging gemaakt. De Ontgrondingenwet schrijft voor dat alle belangen meegewogen
moeten worden om tot een goede beslissing te komen. De ontgrondingenvergunning heeft de functie
de specifieke belangen van en rondom het graven integraal af te wegen. Deze specifieke
belangenafweging geldt niet alleen voor archeologische waarden, maar geldt voor alle waarden. Van
belang zijn naast het bouwgrondstoffenbelang onder meer cultuurhistorische, aardkundige en
landschappelijke waarden, natuur waarden, waterhuishoudkundige en cultuurtechnische belangen, de
watertoets en de ligging van leidingen, kabels (al dan niet van defensie) en eventueel bommen of oude
munitie.

Van belang voor het maken van een belangenafweging en specifiek voor de evaluatie gaan we
hieronder in op vooroverleg, planologische medewerking en archeologische waarden.

3.2.1 Vooroverleg
In de praktijk vindt vooroverleg plaats over plannen zoals bestemmingsplannen en het realiseren van
plannen voor natuurontwikkeling. Het vooroverleg vindt meestal uit andere hoofde en vanuit een
andere sector plaats dan vanuit ontgrondingen. In vooroverleg vindt een belangenafweging plaats,
waarin het ontgrondingenbelang vaak afgewogen wordt. Uit de interviews komt naar voren dat de
meeste belangen in een vooroverleg voor zowel een kleine als een grote ontgronding meegewogen
wordt.

3.2.2 Planologische medewerking
Een afweging zonder welke de vergunning niet verleend kan worden, is de planologische
medewerking. De Ontgrondingenwet regelt dat een vergunning geweigerd moet worden als deze in
strijd is met het bestemmingsplan, respectievelijk als voor de ontgronding geen toestemming gegeven
wordt door de gemeenteraad. De afgelopen twee jaar is geen vergunning geweigerd. Geconstateerd
kan worden dat in alle gevallen planologische medewerking is verleend.
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3.2.3  Archeologische waarden
Algemeen
Voor archeologie geldt dat de belangen van de archeologische waarden in hoofdlijnen meegewogen
worden in vooroverleg bij zowel het opstellen van bestemmingsplannen als bij de aanleg van
natuurontwikkeling. Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn de AMK-terreinen
aangegeven en op de Indikatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn (middel)hoge
verwachtingswaarden aangegeven.

Wetten en beleid
Ieder bestemmingsplan dat in Utrecht ter goedkeuring wordt voorgelegd aan gedeputeerde staten komt
voor het eerst bij RGO binnen als voorontwerp voor een globaal bestemmingsplan. Dan adviseert
archeologie over archeologisch onderzoek. Wat dan vervolgens gebeurt, is dat archeologie in het
gebied bekijkt waar de archeologische plekken zitten en daarover geeft archeologie voorschiften. Deze
voorschriften komen in het bestemmingsplan te staan en zijn afdwingbaar en omdat gedeputeerde
staten goedkeuring moet verlenen aan het bestemmingsplan en omdat de gemeente toezicht houdt.
Vervolgens wordt bij de aanvraag van de ontgrondingenvergunning verder ingezoemd op archeologie
en worden aanwijzingen gegeven voor eventueel onderzoek. Aan de hand van het uitgevoerde
archeologisch onderzoek dat voorgeschreven is in het bestemmingsplan bepaalt archeologie de
voorschriften voor in de ontgrondingenvergunning. De voorschriften in de ontgrondingenvergunning
zijn ook weer afdwingbaar. Zo is de archeologie gewaarborgd.
In de te wijzigen Monumentenwet zal naar verwachting de waarborging van de bescherming van
archeologische belangen bij de gemeente worden gelegd.  Indien sprake is van een ontgronding moet
de vergunningaanvraag op archeologische waarden getoetst worden. Dat betekent dus dat alles wat
onder de ontgrondingenverordening vrijgesteld wordt door de gemeente op archeologische waarden
getoetst moet worden.

Praktijk
Voor de aanleg van woon- en bedrijventerreinen vindt van tevoren vooroverleg plaats. Hierbij geldt
dat bij het opstellen van het plan rekening wordt gehouden met archeologie. Dat wil niet zeggen dat de
archeologische belangen altijd met vooroverleg voldoende meegewogen zijn dan wel dat er genoeg
rekening mee is gehouden bij de uitvoering. De toets bij de aanvraag voor een
ontgrondingenvergunning biedt meer waarborg voor het veilig stellen dan bij een puur planologische
afweging, aldus de archeologische medewerkers van de provincie.
Het projectbureau Leidsche Rijn geeft aan dat naast alle andere belangen ook archeologische belangen
meegewogen zijn. Met archeologische belangen is ook zichtbaar rekening gehouden in de uitwerking
van de plannen. De planologische medewerkers van de provincie zijn van mening dat in een
vooroverleg wel enkele waarden meegewogen worden, maar de archeologische waarden worden niet
voldoende gewaarborgd. Bij de voorbereiding voor een bestemmingsplan wordt wel literatuur
onderzoek gedaan, maar geen bodemonderzoek. Voor Leidsche Rijn is de afspraak tussen het
Projectbureau Leidsche Rijn en de planologische medewerkers van de provincie gemaakt dat
gedurende de werkzaamheden contact opgenomen moet worden met een archeoloog. Dit voorschrift
moet de waarborg zijn voor de bescherming van archeologische waarden.
Nu blijkt uit de praktijk bij Leidsche Rijn dat een ontgrondingenvergunning eerder wordt aangevraagd
dan dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De archeologische belangen zullen dus voor het eerst
met de ontgrondingenvergunning getoetst worden.

Vergunningverlening afgelopen jaar
Het afgelopen jaar zijn ondanks de aanwezigheid van archeologische waarden alle aangevraagde
vergunning verleend, al dan niet aangevuld met voorschriften onder meer ter bescherming van
archeologische belangen. Er is tot op heden in alle gevallen een oplossing gevonden. Of er wordt,
eventueel vooraf, archeologisch onderzoek gedaan of de ontgronding wordt verlegd naar een plaats in
de buurt.
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Bij vergunningen die verleend zijn voor minder dan 10.000 m3 vrijkomende grond gaat het om 18 van
de 48 vergunningen waar sprake is van een middelhoge of hoge archeologische verwachting. Bij 4
ontgrondingen is geadviseerd om archeologisch onderzoek te doen. Archeologisch onderzoek is of niet
uitgevoerd of heeft niets opgeleverd, voor zover dat bekend kan zijn.
Bij vergunningen voor het bouwrijp maken van bouw- en bedrijventerreinen die verleend zijn voor
meer dan 10.000 m3 vrijkomende grond is voor 8 van de 19 vergunningen archeologisch onderzoek
geadviseerd.

3.2.4 Belangenafweging natuurontwikkeling
In het kader van vergunningverlening voor kleinschalige natuurontwikkeling volgt uit Bijlage II dat bij
20 % van de ingediende vergunningaanvragen adviezen en zienswijzen zijn ingediend en
meegewogen. 8 % van de vergunningen brachten voorschriften met zich over archeologische
onderzoek.
Binnen de provincie, volgt uit de interviews, willen de sectoren die zich bezighouden met natuur een
vrijstelling op de vergunningplicht voor natuurontwikkeling. De provincie wil natuur realiseren
waarbij belangen van natuur gemoeid zijn. Vervolgens spelen nauwelijks belangen mee die afgewogen
dienen te worden in een vergunningprocedure. Voor de provincie werkt het in haar voordeel om geen
ontgrondingenvergunning nodig te hebben voor realisering van natuur, aldus de sectoren voor
natuurontwikkeling. Volgens initiatiefnemers gaat de verordening nu ten koste van de natuur, omdat
de kosten relatief hoog zijn en de procedures relatief lang. Initiatiefnemers van natuurontwikkeling
bevorderen de natuurlijke, landschappelijke, aardkundige en cultuurhistorische kwaliteiten. Vanuit
archeologie leeft de zorg dat te weinig rekening wordt gehouden met archeologie. Landschapsbeheer
Utrecht signaleert een toename van illegale graafwerkzaamheden ten behoeve van natuurontwikkeling.
Dit komt, volgens initiatiefnemers van kleinschalige natuurontwikkeling, omdat de kosten relatief
hoog zijn en de procedures relatief lang. Toch worden de kosten grotendeels gesubsidieerd door de
provincie. Het is de vraag of het bekend is bij particuliere initiatieven dat de legeskosten geheel
gesubsidieerd worden.
Voordeel van het vrijstellen van de kleine ontgrondingen is dat tijd en kosten bespaard worden voor
zowel de aanvrager als de vergunningverlener. Per vergunning voor een kleine ontgronding is
ongeveer 25 uur gemoeid voor de vergunningverlener. De vergunningprocedure duurt 2 maanden.
Een nadeel is dat belanghebbenden, wier belangen in het geding kunnen zijn, geen mogelijkheid
hebben om deze belangen mee te laten wegen.

3.3 Bouwgrondstoffenplan/ duurzaamheid
Het Bouwgrondstoffenplan schrijft voor om grondstoffenstromen actief te beïnvloeden (door
bestemmingen aan te geven of bijvoorbeeld wintempo bepalingen op te nemen), om zoveel mogelijk
slechts secundaire winningen toe te staan en om er naar te streven de mate van verontreiniging van
vrijgekomen grond bepalend te laten zijn voor de nieuwe functie die de grond krijgt (hoogwaardig en
duurzaam gebruik). Vergunning verlening voor ontgrondingen is een instrument om te sturen op
grondstoffenstromen.

Artikel 3 lid 3 sub h Ow geeft de bevoegdheid om in de vergunningvoorschriften de bestemming van
de grondstoffen te bepalen of voor het residu. Het gaat om de functionele bestemming. Zowel zuinig
en hoogwaardig gebruik als de aanwijzing van een locatie kunnen onder deze bepaling geschaard
worden.
In vooroverleg met vergunningaanvragers wordt getracht doelstellingen, die geformuleerd zijn in het
Bouwgrondstoffenplan, ten uitvoer te brengen. Zo kan bijvoorbeeld in de voorschriften opgenomen
worden dat vrijkomend schoon zand voor woonwijken wordt gebruikt, terwijl zand met een lichte
mate van verontreiniging voor een geluidswal om de woonwijk heen gebruikt wordt.
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3.4 Sturing grondstromen
Sturing van grondstromen oftewel, het actief beïnvloeden van grondstromen, kan onder meer
plaatsvinden door vergunningverlening en marktwerking.
Het tweede jaar dat met de ontgrondingenverordening van 2001 vergunningen verleend zijn, is gelet
bij de afweging van belangen op beleidsuitgangspunten, zoals beschreven in het
Bouwgrondstoffenplan. Gekeken is naar de grond die vrijkomt bij het ontgronden en hoe de grond
afgezet wordt. Bij een vergunning ’t Zand in Leidsche Rijn is klei gevonden, die geschikt is voor de
grofkeramische industrie.
Het wordt als lastig ervaren bij sturing op grondstoffenstromen dat de kwaliteit van de grond niet altijd
schoon is. Indien sprake is van niet schone grond kunnen beperkingen voor het vervoer van de grond
gelden, die het sturen op de grondstoffenstromen beperken.
Grondstoffen die vrijkomen bij kleine natuurontwikkelingsprojecten worden meestal ter plaatse
verwerkt. Het is lastig voor de initiatiefnemer om van de vrijgekomen grond af te komen. Het gaat ook
niet om grond die nuttig is voor ander gebruik en het gaat om te kleine hoeveelheden.
Bij vergunningverlening waarbij het gaat om meer dan 10.000 m3 heeft in twee gevallen sturing van
grondstromen door een vergunningverlener plaatsgevonden:
- Grond die vrijkomt bij het graven van een tunnel wordt toegepast bij de aanleg van infrastructurele

werken (A2).
- Extra klei wordt afgegraven bij het bouwrijp maken.

Grondstoffenstromen komen tot stand door marktwerking. Onder meer bij de aanleg van VINEX-
wijken wordt de afgegraven grond in het project zelf verwerkt. Een andere vorm van marktwerking is
het gegeven dat kleifabrikanten op de hoogte zijn van de plaatsen waar klei aanwezig is in de grond.
Zodra ze weten dat ontgrond gaat worden op de betreffende locaties zorgen ze er zelf voor dat de klei
bij hen voor de grofkeramische industrie en de dijkverzwaring afgezet wordt.
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Hoofdstuk 4
Beantwoording vraagstelling

4.1 Is vergunning verlening een probaat middel om te sturen op
grondstoffenstromen?

Bij het bouwrijp maken van bouw- en bedrijventerreinen is in 2003, ingevolge het
Bouwgrondstoffenplan, met vergunningverlening getoetst of mogelijk meer gestuurd kan worden op
grondstoffenstromen. Het afgelopen jaar is bij één vergunning de mogelijkheid geweest meer te sturen
op hoogwaardige toepassing van vrijkomende bouwgrondstoffen. Daarbij tekenen we aan dat niet voor
alle activiteiten van bouwrijp maken een vergunningaanvraag ingediend is. Het inzicht krijgen in
bouwgrondstoffenstromen lijkt tot op heden niet bereikt te worden met toetsing van  vergunningen aan
het Bouwgrondstoffenplan. Sturing van klei voor de grofkeramische industrie of dijkverbetering lijkt
niet nodig, omdat de markt deze sturing zelf regelt. Sturing van bouwgrondstoffenstromen voor
benodigd ophoogzand, beton- en metselzand en klei niet geschikt voor de grofkeramische industrie
lijkt nodig, zoals in het Bouwgrondstoffenplan beschreven.
De ontgrondingenvergunning biedt de waarborg dat archeologische belangen beschermd worden.
Zolang de nieuwe Monumentenwet niet in werking treedt, dient archeologie gewaarborgd te blijven
via de ontgrondingenvergunning. Het bouwrijp maken van woon- en bedrijventerreinen  kan
vrijgesteld worden, tenzij het bestemmingsplan aangeeft dat op de locatie archeologische waarden te
verwachten zijn. In de overgangsbepalingen van de ontgrondingenverordening wordt opgenomen dat
de tenzij-formule vervalt op het moment dat de nieuwe Monumentenwet in werking is getreden.

Bij ontgrondingen waar meer dan 10.000 m3 vrijkomt (Haarrijnse Plas en Tull en ’t Waal buiten
beschouwing gelaten):
- het vooroverleg biedt ruimte – en lijkt het enige moment in de procedure - om te kunnen sturen op

grondstoffen.
- wordt getoetst of belangen aan de orde zijn.
- worden een beperkt aantal belangen gesignaleerd.
- komen adviezen van externe organisaties en/ of organen binnen.
- is de integrale belangenafweging bij aanvragen voor het bouwrijp maken van bouwpercelen vaak,

maar niet altijd een herhaling van de belangenafweging die reeds gemaakt is.
- is in 2003 getoetst met de vergunningverlening op het bouwgrondstoffenbeleid.
- reguleert de markt de grondstoffenstromen.

Conclusie: Sturing op grondstoffenstromen via vergunningverlening bij het bouwrijp maken van
bouw- en bedrijventerreinen lijkt niet mogelijk. Vergunningverlening geeft inzicht in
grondstoffenstromen. Zoals uit paragraaf 2.4 volgt, dient de aanleg van waterpartijen, voor
waterberging en vanwege de landschappelijke inpassing, vergunningplichtig te blijven als onderdeel
van het bouwrijp maken van woon- en bedrijventerreinen. Via vooroverleg lijkt de mogelijkheid te
bestaan om inzicht te hebben in en te kunnen sturen op grondstoffen.
Vanwege de bescherming van archeologische waarden kunnen terreinen niet vrijgesteld worden van
vergunningplicht, indien het bestemmingsplan aangeeft dat archeologische waarden te verwachten
zijn.

4.2 Kan in het kader van de archeologische ontwikkelingen en de deregulering
natuurontwikkeling vrijgesteld worden?

Archeologische waarden dienen met de belangenafweging in het kader van vergunningverlening van
een ontgrondingenvergunning afgewogen te worden. Indien een ontgronding vrijgesteld is van
vergunningplicht dienen archeologische waarden door de gemeente gewaarborgd te worden, ingevolge
de concept Monumentenwet.
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In het kader van deregulering wordt nagestreefd zo min mogelijk te regelen. Door natuurontwikkeling
vrij te stellen kan deregulering gerealiseerd worden.

Bij vergunningverlening van ontgrondingen waar minder dan 10.000 m3 vrijkomt:
- wordt getoetst aan mogelijke belangen die bij de ontgronding een rol spelen.
- wordt een beperkt aantal belangen gesignaleerd.
- is 4 van de 39 keer sprake geweest van archeologische advies.
- wordt grond vrijwel allemaal ter plaatse verwerkt.
- zijn initiatiefnemers - waaronder provinciale medewerkers - van mening dat een

ontgrondingenvergunning  vertragend werkt en onnodig hoge kosten met zich brengt. Daarbij
bevordert natuurontwikkeling de kwaliteiten van landschap, natuur en aardkundige waarden en
zou rekening moeten worden gehouden met cultuurhistorische waarden.

- Hebben andere provincies natuurontwikkeling over het algemeen tot hoeveelheden van 1.500 m3
vrijgesteld.

Conclusie: kleinschalige natuurontwikkelingen kunnen vrijgesteld worden.

4.3 Is het instellen van een 10.000 m3-grens een gewenste ontwikkeling in de
praktijk?

De grens van 10.000 m3 is ingesteld om meer inzicht te krijgen en eventueel grip te krijgen op
grondstoffenstromen.
Conclusie is dat twee keer sprake is geweest van sturing, namelijk: de grond uit de tunnel is gebruikt
voor de aanleg van een naast gelegen weg en met het bouwrijp maken is extra klei gewonnen. De
markt geeft in de aanvraag aan wat met de grondstoffen zal gebeuren en dat wordt meestal in de
vergunning overgenomen.
Naast het inzicht verkrijgen op grondstoffenstromen vanaf 10.000 m3 via vergunning verlening is met
de 10.000 m3-grens natuurontwikkeling vergunningplichtig gebleven om de bescherming van
archeologische waarden te waarborgen. De archeologische waarden zijn gewaarborgd gebleven.
Echter, de vergunningplicht voor natuurontwikkeling schiet het doel van deregulering voorbij. Een
tussenweg tussen de bescherming van archeologische waarden en deregulering lijkt gewenst. Daarom
adviseren wij om tot een hoeveelheid van 2.000 m3 natuurontwikkeling vrij te stellen van
vergunningplicht. Tot ongeveer 2.000 m3 is sprake van dusdanige kleinschalige natuurontwikkeling
dat de ontgronding geen derden belangen met zich meebrengt. Andere provincies hebben in het
algemeen natuurontwikkeling tot 1.500 m3 vrijgesteld. De vrijstelling heeft niet tot problemen geleid,
althans daarvan is ons niets gebleken. Daarbij zullen met de nieuwe Monumentenwet ontgrondingen,
die vrijgesteld zijn van een vergunningplicht, door de gemeente getoetst worden op de aanwezigheid
van archeologische waarden. Een oplossing om natuurontwikkeling alleen vrij te stellen als geen
sprake is van archeologische waarden tot een behaalde hoeveelheid lijkt praktisch lastig uitvoerbaar
omdat aanvragers van een ontgrondingenvergunning via de IKAW kaart niet goed kunnen beoordelen
of sprake is van een gebied met archeologische verwachtingswaarden.
Het verwachte resultaat van het instellen van de 10.000 m3-grens is niet behaald. Conclusie is dat de
10.000 m3 grens kan vervallen.

4.4 Advies voor het inzicht krijgen in grondstoffenstromen
Inzicht krijgen in grondstoffenstromen bij het bouwrijp maken van bouw- en bedrijventerreinen lijkt
niet haalbaar, aangezien de markt in belangrijke mate de grondstoffenstromen reguleert met gesloten
grondbalansen.
Voor het bouwrijp maken van bouw- en bedrijventerreinen, aanleg van wegen of aanleg van kabels,
rioleringen en leidingen adviseren we om een vrijstelling op te nemen. Waterpartijen die de functie
van berging hebben, blijven vergunningplichtig.
De meldingsplicht kan naast het vergunning vrij maken van de aanleg van wegen, bouwrijp maken van
bouw- en bedrijventerreinen en de aanleg van kabels en leidingen een monitoringsfunctie krijgen. Dit
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bevordert het uitgangspunt in het bouwgrondstoffenplan om meer inzicht te krijgen in
bouwgrondstoffenstromen.
Daarnaast is de meldingsplicht voor de  provinciale archeologen een middel om, voor ontgrond gaat
worden, aan de hand van de melding in te kunnen spelen op de bescherming van archeologische
waarden in de grond.

4.5 Conclusies
• Met de instelling van de 10.000 m3-grens is alles wat daarboven komt vergunningplichtig.

In 2001 heeft de instelling van de 10.000 m3-grens geresulteerd in een uitbreiding van de
vergunningplicht.

• De 10.000 m3-grens heeft niet geleid tot meer inzicht in grondstoffenstromen.
• Bij het bouwrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen hebben we bijna niet

kunnen sturen op grondstoffenstromen.
• Zolang de nieuwe Monumentenwet niet in werking is getreden, dient de bescherming van

archeologische waarden via de ontgrondingenvergunning gewaarborgd te blijven bij het
bouwrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen.

• De aanleg van waterpartijen dient niet vrijgesteld te worden van een vergunningplicht.
• De kleine ontgrondingen brengen relatief veel capaciteit en kosten met zich, terwijl er

nauwelijks belangen worden gesignaleerd.
• Voor archeologie zal, ingevolge het concept Monumentenwet, de gemeente het bevoegd

gezag worden, behalve bij een vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet en de
verordening.

• Het gebruik van vrijgekomen grondstoffen bij het bouwrijp maken van woon- en
bedrijventerreinen wordt door de markt gereguleerd.

• Een meldingsplicht voorafgaand aan de ontgronding kan ter monitoring dienen.
• Een meldingsplicht voorafgaand aan de ontgronding is voor de bescherming van

archeologische waarden een middel om zicht te houden op waar een ontgronding
plaatsvindt en om tijdig actie te kunnen ondernemen.
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Hoofdstuk 5
Advies

5.1 Advies
Op basis van deze evaluatie wordt het volgende voorgesteld:

1. Wij adviseren uit te gaan van een algemene vergunningplicht, zoals de Ontgrondingenwet
ook voorschrijft. De 10.000 m3-grens kan daarmee vervallen. Ontgrondingen die niet
vergunningplichtig zijn, kunnen vrijgesteld worden. (In afwijking van de huidige
verordening wordt de systematiek aangepast).

2. Het is aan te bevelen het bouwrijp maken van woon- en bedrijventerreinen vrij te stellen
van vergunningplicht, tenzij in het voorontwerp-, ontwerp-bestemmingsplan of
bestemmingsplan aangegeven is dat archeologische waarden aanwezig kunnen zijn.
Waterpartijen dienen niet vrijgesteld te worden. (Het vrijstellen van het bouwrijp maken
van woon- en bedrijventerreinen is in afwijking van de huidige verordening).

3. Wij adviseren een meldingsplicht in te voeren ter monitoring van grondstoffenstromen en
voor het gebruik als middel ter bescherming van archeologische waarden. (Een
meldingsplicht ter monitoring is in afwijking van de huidige verordening).

4. Wij adviseren natuurontwikkeling tot 2.000 m3 vrij te stellen. (De vrijstellingen voor
natuurontwikkeling zijn in afwijking van de huidige verordening).

5. Wij adviseren een vrijstelling op te nemen voor ontgrondingen ten behoeve van het
aanleggen van kabels, leidingen, rioleringen, palen en dergelijke voorwerpen. (Het
vrijstellen van leidingen, kabels en palen  en dergelijke voorwerpen, behalve buizen, is in
afwijking van de huidige verordening).

5.2 Toelichting
Ad 1. Op dit moment geldt ook een algemene vergunningplicht. Echter de vergunningplicht wordt in
twee artikelen vastgesteld. De Ontgrondingenwet maakt iedere ontgronding al vergunningplichtig. Het
lijkt overbodig de vergunningplicht onnodig gecompliceerd in een verordening te zetten.
De reden waarom de 10.000 m3-grens ingesteld is, lijkt niet doorslaggevend. Sturing van
grondstoffenstromen heeft niet echt plaatsgevonden bij het toetsen van de vergunningaanvraag.

Ad 2. Omdat weinig gestuurd kan worden op grondstoffenstromen bij het bouwrijp maken van woon-
en bedrijventerreinen via vergunningverlening bevelen wij aan om het bouwrijp maken van woon- en
bedrijventerreinen vrij te stellen. Daarbij is sprake van een neutrale grondbalans. De vrijkomende
grond wordt in hetzelfde project hergebruikt. Waterpartijen als onderdeel van het bouwrijp maken van
woon- en bedrijventerreinen dienen niet te worden vrijgesteld, aangezien daar meer belangen mee
gemoeid zijn.
Vanwege de bescherming van archeologische waarden kunnen terreinen niet vrijgesteld worden van
vergunningplicht, indien het bestemmingsplan aangeeft dat archeologische waarden aanwezig kunnen
zijn.

Ad 3. Dit bevordert het uitgangspunt in het bouwgrondstoffenplan om meer informatie te krijgen over
bouwgrondstoffenstromen. Daarnaast kunnen de eventueel bij de vrijgestelde ontgronding aanwezige
archeologische belangen bekeken worden.

Ad 4. Het leggen van kabels, leidingen, rioleringen en buizen houdt in dat alle grond na het plaatsen
van kabels, buizen, rioleringen of leidingen weer op dezelfde plek terug gelegd wordt. De aanleg kan
plaatsvinden over meerdere kilometers, waardoor verschillende grondsoorten vrij kunnen komen. De
vrijkomende grondsoorten zijn dermate kleine hoeveelheden dat daar niet op gestuurd kan worden.

Ad 5. De vergunning verlening voor natuurontwikkeling brengt veel kosten en capaciteit met zich
waar tegenover staat dat nauwelijks belangen afgewogen behoeven te worden. Daarbij lijkt het ook in
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het kader van deregulering zinvol om, gezien de afwezigheid van andere belangen, een vrijstelling tot
2.000 m3 op te nemen.
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Bijlage I

Vergunningplichtig zijn geworden als gevolg van de nieuwe verordening:
Nr. plaats omschrijving hoeveelheid bijzonderheden
 
1245 Utrecht Terweijde vergunning 286.980 m3 geen
1247 Abcoude NS viaduct 160.000 m3 geen
1254 Breukelen WRK waterleiding   21.300 m3 geen
1255 Veenendaal Dragonder woonwijk   12.100 m3 archeologisch onderz.
1256 Veenendaal De Batterijen 1 bedrijventerrein   88.765 m3 archeologisch onderz.
1260 Utrecht WRK waterleiding   48.250 m3 keurbelangen,

zienswijzen
1261 Vathorst Amersfoort NS spoortunnel zuid   geen
1262 Loenen NS tunnel   15.390 m3 keur en Wvo-aspecten
1266 Loenen NS tunnel   27.800 m3 aspecten andere verg.
1270 Loenen Breukelen WRK waterleiding ingetrokken
1288 Utrecht Vleuterweide bouwrijp maken   48.750 m3 archeologisch onderz.
1289 Utrecht Oudenrijn-west bouwrijp maken   30.000 m3 archeologisch onderz.
1291 Utrecht De Balijen archeologisch onderz.
1292 Utrecht Papendorp Noord bouwrijp maken 170.000 m3 geen
1294 Vathorst Amersfoort Velden 2 archeologisch onderz.

Aspecten andere verg.
1298 Utrecht bedrijventerrein 172.689 m3 lage verwachting
1312 Utrecht Terwijde bouwrijp 142.282 m3 lage verwachting
1316 Utrecht Het Zand bouwrijp 334.700 m3 archeologisch
onderz.,

klei extra afgegraven,
aangepaste slootprof.

1321 Utrecht De Balije bouwrijp   35.000 m3 archeologisch onderz.

Conclusies:
19 vergunningen zijn er extra verleend.
10 vergunningen brengen belangen met zich.
 8 vergunningen vereisen archeologisch onderzoek.
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Bijlage II

Vergunningplicht voor hoeveelheden van minder dan 10.000 m3:
Nr. plaats omschrijving hoeveelheid gederfde archeologie/
 leges                  anders                
1244 Driebergen natuurontwikkeling     1.350 m3 lage verwachting
1246 Leersum natuurontwikkeling     1.300 m3 volledig middelhoge

verwachting/ geen
maatregelen

1248 Woudenberg natuurontwikkeling        240 m3 volledig middelhoge v/ geen m
1249 Bunnik/Odijk natuurontwikkeling        176 m3 hoog v/geen m
1250 Zegveld natuurontwikkeling     1.008 m3 volledig middelhoge v/geen m
1251 Woerden natuurontwikkeling        155 m3 volledig lage verwachting
1252 Leersum natuurontwikkeling        500 m3 volledig hoog v/geen m
1253 Maasbergen natuurontwikkeling     3.750 m3 zienswijzen
1257 Woudenberg natuurontwikkeling        380 m3 volledig lage verwachting
1258 Oudewater compensatie     1.500 m3 lage verwachting

oppervlaktewater
1259 Maarn natuurontwikkeling        175 m3 volledig lage verwachting
1264 Bunnik natuurontwikkeling     6.403 m3 hoog v/ geen m
1265 Leusden natuurontwikkeling        150 m3 volledig middelhoog v/ geen m

zienswijze waterschap
1268 Oudewater afscheiding bouw-     4.176 m3 onbekend lage verwachting

percelen/agrarisch land advies HHR
1269 Woerden natuurontwikkeling        475 m3 volledig lage verwachting
1271 Leusden natuurontwikkeling        240 m3 volledig middelhoge v/ geen m
1273 Driebergen natuurontwikkeling        260 m3 volledig lage verwachting
1274 Bunschoten recreatie          50 m3 lage verwachting
1276 Wijk bij Duurstede natuurontwikkeling        555 m3 volledig lage verwachting
1277 Woudenberg natuurontwikkeling        180 m3 volledig lage verwachting
1279 Woudenberg natuurontwikkeling        400 m3 volledig lage verwachting
1282 Polsbroek/Lopik natuurontwikkeling     1.313 m3 volledig arch. begeleiding/

zienswijzen
1283 Woudenberg natuurontwikkeling        180 m3 volledig middelhoge v/geen m
1284 Rhenen paardenbak/afwatering     1.260 m3 nvt
1285 Renswoude natuurontwikkeling     1.490 m3 volledig middelhoge v/geen m
1286 Westbroek natuurontwikkeling        670 m3 volledig lage verwachting
1287 Oudewater natuurontwikkeling/     1.420 m3 volledig lage verwachting

recreatie
1290 Leersum natuurontwikkeling     9.680 m3 lage verwachting
1293 Rhenen natuurontwikkeling     7.000 m3 nvt
1295 De Bilt natuurontwikkeling/        500 m3 lage verwachting

recreatie
1297 Utrecht natuurontw./recreatie/     7.400 m3 arch. begeleiding

cultuurhistorie zienswijzen 
1300 Oudewater natuurontw.     9.500 m3 lage verwachting

zienswijzen
1304 Leusden natuurontw.        280 m3 volledig middelhoge v/ geen m
1305 Leusden natuurontw.        320 m3 volledig middelhoge v/ geen m
1306 Montfoort realis. opp.water     1.600 m3 middelhoge v/ geen m
1307 W bij Duurst natuurontw.     1.825 m3 arch. onderzoek
1309 Leersum natuurontw.        175 m3 volledig lage verwachting
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1313 Houten natuurontw        265 m3 volledig lage verwachting
1314 W. bij Duurst natuurontw.        500 m3 volledig hoge v/ geen m
1315 Loenen natuurontw.     1.000 m3 ingetrokken
1317 De Ronde V. lavaveld/ verbr sloten     2.800 m3 volledig lage verwachting
1319 Woerden natuurontw.        250 m3 volledig lage verwachting
1322 Oudewater slootuitbreiding        250 m3 volledig middelhoge v/ geen m
1325 Veenendaal natuurontw.        200 m3 volledig middelhoge v/ geen m
1327 Woerden natuurontw.        270 m3 volledig arch. onderzoek
1328 Ijsselstein aanpassing lekterp     7.970 m3 lage verwachting
1330 Driebergen natuurontw.     7.165 m3 lage verwachting

48 vergunningen zijn verleend waarbij een hoeveelheid van minder dan 10.000 m3 vrij is gekomen.
39 vergunningen gaan om het realiseren van natuurontwikkeling.
27  vergunningen van de 39: leges betaald door de provincie.
4 vergunningen met archeologische begeleiding.
4 vergunningen met zienswijzen ingediend door belanghebbenden.
2 vergunning met een advies van een bestuursorgaan.
1 vergunning is ingetrokken.


