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Trefwoorden: Oppervlaktedelfstoffen  

 
Essentie: 
 
De Beleidsregels ontgrondingen in Rijkswateren 2022 zijn een actualisatie van de in 2010 vastgestelde 
Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren. De Beleidsregels zijn herzien om deze beter te laten 
aansluiten bij de huidige vergunningspraktijk. Doel van de beleidsregels is duidelijkheid te geven op 
welke wijze de minister van I&W toepassing geeft aan de hem gegeven bevoegdheid om vergunning te 
verlenen voor ontgrondingen in rijkswateren. 
 
Het ruimtelijke beleid met betrekking tot ontgrondingen is gebaseerd op het in de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) en het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 en het Programma Noordzee 
2022-2027 vastgelegde beleid. Dit beleid richt zich op het stimuleren van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen in Nederland op een maatschappelijk aanvaardbare wijze en het wegnemen van 
onnodige marktbelemmerende maatregelen.  
 
Uitgangspunt van het ontgrondingenbeleid op de Noordzee is voldoende zandwinning te borgen ten 
behoeve van kustbescherming, het tegengaan van overstromingsrisico’s en het winnen van 
ophoogzand, beton- en metselzand. De regionale diensten van Rijkswaterstaat hebben de zorg voor 
waterveiligheid, schoon en gezond water en vlot en veilig verkeer over water, en reguleren vanuit deze 
taken de winning van bouwgrondstoffen met vergunningverlening en handhaving. Daarbij houden zij 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0046536/


ook rekening met andere gebruiksfuncties en randvoorwaarden, zoals cultuurhistorische waarden. 
Verder wordt rekening gehouden met:  

• een zo zuinig mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk gebruik van oppervlaktedelfstoffen uit de 
bodem van de Noordzee;  

• een goede afstemming met de andere gebruiksfuncties van de Noordzee, zowel in ruimtebeslag 
als in planning van werkzaamheden; en  

• een duurzaam functioneren van het watersysteem Noordzee, de aangrenzende wateren en de 
kustzone.  

 
Bij de verlening van ontgrondingsvergunningen op de Noordzee is het volgende van belang: 

• winning van zand voor kustverdediging en ophoogzand, beton- of metselzand heeft voorrang in 
de reserveringszone tussen de doorgaande NAP-20 m dieptelijn en de grens van de 12-
mijlszone;  

• in principe moeten nieuwe kabels voorkeurtracés gebruiken bij doorsnijding van de 
zandwinzone;  

• buiten de 12-mijlszone gaan bij ‘stapeling’ andere activiteiten van nationaal belang boven die 
van zandwinning;  

• landwaarts van de doorgaande NAP-20 dieptelijn mag, met enige specifieke uitzonderingen, 
geen zandwinning plaatsvinden.  

 
Artikel 1 van de Beleidsregels geeft aan dat deze van toepassing zijn op de verlening van een 
vergunning voor een ontgronding in een rijkswater. Artikel 2 geeft aan welke afstanden in acht moeten 
worden 
genomen bij ontgrondingen ten opzichte van kunstwerken en projecten. Artikel 3 bevat specifieke regels 
met betrekking tot de winning van schelpen. De artikelen 5 en 6 bevatten specifieke regels voor 
respectievelijk de Waddenzee en de Noordzee. In de Waddenzee worden slechts vergunningen 
verleend voor de winning van schelpen. Artikelen 9-11 bevatten overgangs- en slot bepalingen. 
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