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Oppervlaktedelfstoffen

Essentie:
De Beleidsregels vervangen de in het verleden ontwikkelde beleidsnota’s, waaronder het Regionaal
Ontgrondingenplan Noordzee 2 (RON2). De Beleidsregels bouwen voort op RON2. De uitgangspunten met betrekking tot ontgrondingen in de Noordzee zijn daarom dezelfde gebleven.
Uitgangspunt van beleid is om aan de toenemende vraag naar oppervlaktedelfstoffen uit de Noordzee
tegemoet te komen, rekening houdend met:
• een zo zuinig mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk gebruik van oppervlaktedelfstoffen uit de bodem van de Noordzee;
• een zo goed mogelijke afstemming met andere gebruiksfuncties van de Noordzee, zowel in ruimte
als in tijd; en
• een duurzaam functioneren van het watersysteem Noordzee, de aangrenzende wateren en de
kustzone.
Doelstelling van de Beleidsregels is om invulling te geven aan de bevoegdheid van de Minister van
I&W voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de Ontgrondingenwet en het Besluit
ontgrondingen in rijkswateren. De Beleidsregels beogen de wijze aan te geven waarop Rijkswaterstaat
omgaat met aanvragen voor ontgrondingsvergunningen, op welke wijze deze worden beoordeeld, en
welke voorwaarden hierop van toepassing zijn.
Het ruimtelijk beleid met betrekking tot ontgrondingen is gebaseerd op het in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Nationaal Waterplan vastgelegde beleid dat zich richt op het stimuleren
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van de winning van oppervlaktedelfstoffen in Nederland op een maatschappelijk aanvaardbare wijze
en het wegnemen van onnodige marktbelemmerende maatregelen. De winning van oppervlaktedelfstoffen is van nationaal belang en moet zoveel mogelijk multifunctioneel zijn, zodat er zo min mogelijk
ingrepen in de omgeving hoeven plaats te vinden. Voor de winning van ophoogzand in de Noordzee
geeft het Nationaal Waterplan aan dat het Rijk inzet op diepe zandwinning in plaats van de tot nu toe
gebruikelijke 2 meter. In de Beleidsregels is bepaald dat bij een windiepte van meer dan 2 meter beneden de zeebodem, de ontgronding minimaal 2 kilometer zeewaarts van de doorgaande NAP -20
meter dieptelijn moet plaatsvinden. Bij de verlening van ontgrondingsvergunningen op de Noordzee
zijn de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 en de Ontgrondingenwet van toepassing. De in 2010 aangenomen Zandwinstrategie bevat een visie over hoe om te gaan met de op de Noordzee aanwezige
zandvoorraad in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is te zorgen dat voldoende van de aanwezige “goedkope” zandvoorraad toegankelijk blijft voor zandwinning in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen op de Noordzee. De Zandwinstrategie is verder uitgebouwd in de Beleidsnota Noordzee 20162021. Op basis van de ervaringen in de voorgaande planperiode en een inventarisatie naar de locatie
van geschikte hoeveelheden zand in het reserveringsgebied is het nu beter mogelijk de consequenties
van andere gebruiksfuncties die dit gebied doorsnijden (zoals kabels en leidingen) op de beschikbare
zandvoorraad in beeld te brengen. De Zandwinstrategie wordt beschreven in Hoofdstuk 4.4 van de
Beleidsnota Noordzee 2016-2021.
Paragraaf 1 van de Beleidsregels bevat de algemene bepalingen, waaronder een tabel waarin de
afstand is opgenomen ten opzicht van kunstwerken, vaste objecten, situaties en omstandigheden
waarbinnen geen ontgrondingsvergunning voor schelpenwinning of andere ontgrondingen wordt verleend. In de Noordzee gaat het daarbij onder andere om: werp-, rust- en zooggebieden van zeehonden; vogelconcentraties; natuurlijke schelpdierbanken; olie- en gasleidingen; en telecommunicatiekabels.
Paragraaf 2 van de Beleidsregels bevat bepalingen ten aanzien van de schelpenwinning. Daarbij
wordt onder andere onderscheid gemaakt ten aanzien van de Noordzeekustzone grenzend aan de
Westerschelde en de overige delen van de Noordzee vanaf 3 mijl uit de kust gemeten.
Paragraaf 3 is van toepassing op ontgrondingen anders dan schelpenwinning. Er wordt onder meer
onderscheid gemaakt tussen ontgrondingen zeewaarts dan wel landwaarts van de doorgaande NAP 20 meter dieptelijn in de Noordzee. In de Waddenzee worden in het geheel geen ontgrondingsvergunningen verleend onder deze paragraaf.
Paragraaf 4 noemt de overgangs- en slotbepalingen. Hierin staat ook een opsomming van de beleidsnota’s die worden ingetrokken, waaronder RON2 uit 2004.
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