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jii: j. d;.~.. t ~••~pi'eep ,1<B.nuing is van d i v e r s e zi jden de @j;.an

v~••1l ~·~ii·aam. i;;Vi)t het hauden van een anderzoek naar de

~.."",@l~·$n yafi ont~r@inQ.ingen voor de w00n-,werk- en leef

8'~t1lllatie van de ];)laatselijke levolking.

De~e aanvr<i1gen bet1"effen ontzanding in de gemeente

B.&r~e·n,.ontgrinding in Heel e.o. en ontvening in Detlrne.

Bij de temagreep planning is een groep studenten en

It'.~en:~eh®::P1H:~1 i,jk medewerkers aan de af·; sling Bomvkunde

van d~ Techniese Hogeschool Eindhoven,die planning

dan maatschappelijk verantwoord acht9n als zij ontwikkeld

is vanaf de bas~.3.je burgers,iie in de betreffen~e

De vereiste studie wordt verricht onder verant\;oorde-

lijkheid van het P:anologies Advies 3u~o(PoA.3.).

~·'et P •.A.3·. is een midde2. om d.e stri~jd "iran rnerlssn,d.ie

vechten veer het beho~d en,of 700~ de 7crbeteri~g vnn

hun woc~-,we~k- en leefsituatie, en die zowel ~:at be-

treft fi~anciele middelen als wat betYeft hun kennis

"\Tcrrich ten, te

3 t 2~t~e:n.•

3ij hat plegen van het onderzoek heoben we onze o;dracht

glooa~1 a~s een tweeJ.edige opgevat.Namelijk in het

rapport wordt informatie verstrekt dat op korte termijn

van nut zou r~nnen zijn b.v. bij discussies Det dc.

overheid.

Op korte termijn is het noodzakelijk inzicht te ver-

krijgen ~oe de wettelijke bepalingen omtrent ontgrondin

gen geregeld zijn,zodat duideli~k wordt wat bv.de moge

Iijkheden ~roor het aantekenen van bezi'laar tegen

het verlenen van vergunningen voor ontgrondingen z~Jn.

Informatie hierom~rent wordt gegeven in hoofdstuk2.

waar we in een overzicht geprobeerd hebben aan te geven

op welke manier de burger inspraak kan hebben vol gens

de "ret op de Ruimtelijke Ordening. Vervolgens 'Hordt de

ontgrondingenwet besproken.

Om de dicussie omtrent het ontgrondingen-probleem

een gezonde basis te geven,iets wat op langer termijn

een rol zou kunnen speIen,is getracht het kader waarin de

ontgrondinge zich bevinden in de hoofdstuLken 3 en 4

te belichten.
In hoofdstuk I hebben we schetsmatig probere!l aan te
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g~'VI'Hl hee milieuproblemen ontstaan en hoe de oyerheid

deze pro~eert te sturen middels de Wet op ds Ruimte-

lijke Ordeningo

We hebben dit gedaan om aan te geven dat milieuproble

men niet als een op zichzelf staand gebeuren moet wor

dAn gezien,maar als iets dat noodzakelijkerwijs voort

komt uit de huidigs wijze van producsren.

Kennelijk dient de milieuproblernatiek fundamenteel

te worden aangepakt.

Als volgens onderdeel komt de werkgelegenheid en de

behoefte aan oppervlaktedelfstoffen aan de orde voor
j ,., af'zo"'de.,...l ~ ~'ro :J"C>hi AdAr. (hoo+'d'"'+U'~ A "''1'1 c; 'I
',~ ~ J.J. ...... ..J....L ".'.1:l..'-' bv u ..... --" ...... ,/oJ..I. .1. 1 ~:, ..L\. 'T _.I. ... -' J.

"Set rapport einr:igt :net enkele konklusies en aanbe-



IJiJ. ~~t VQl~~'ld,@ ',\ford t stelselmatig en beknopt een aanzet

~@ge:~~lm: t@);t het dQ©rdenken van de mili@uprGblellll'fitielc

~@)·~,ls de tem.a.~roep planning di t ziet.

Da.:ar'bij w'©rdt getracht het milieuproliJleem niet als een

@ikD zicl>rzelf staand verschijnsel doeh als een 10gies

~e!v0!1~ vam. de hUidige maatschappel i jke 11',r(IH3Iniktie'wi j~e

te 3igm.a.leren.Deze produktiewijze is niet van de ene

op de andere dag ontstaan.

De mens komt al een miljoen jaa~ op ds aarde voor en

maakt een zeer langzame ontwikkeling doo2.~ .. De mens onder-

sc~eidt zich van de dieren,doordat hij verstandelijke

vermogens bezit en dingen kan beredeneren.Hij is het

enige zoogdier dat in staat is om zich van we~ktuigen

be~'lc~k~~iging en gereedschappen te voo~zien en deze veelvul~ig en op

grote Gchaal toe te passen.

Dit heeft het a~nzien van de wereld aanzienlijk veran-

derdoln e~rste instantie verliep de ontwikkeling van

de mens in e~n laag tempo en daarmeeook de ontw'kke-

ling van de bewerktuiging.De , "':'" ,mens .LeelCe in ha~:7lonie

eerstc" i "1-

g~epen in de

natuur

maatschappe-

lijk meer

produkt

met het milieu,hij maakte daar een zeer direkt en

zichtbaar de~l van uit.Rij kon ook niet anders,de natuur

vormde de bepalende faktor in zijn bestaan.

Via de landbouw heeft de mens de eerste ingrepen gedaan

in de naT~u~.ln het begin op een zodanige manier,dat

de natuur zichzelf kon herstellen.Vaak gaven de mense

lijke aktiviteiten een verrijking te zien,door de klein

schaligheid daarvan,waardoor de differentiatie in de

natuur vergroot werd.Deze verrijking ~erd gekenmerkt

door een eel1wenlange stabiliteit 4.w.z. onveranderlijk

Reid.

Door u~tvindingen een meer doeltreffende bewerkings

methoden ~on een groter maatschappelijk meerprodukt

worden gerealiseerd(er werd meer geproduceerd dan direkt

nodig was voor eigen gebruik).Rierdoor konden steeds

meer mensen vrijgesteld worden van de direkte landar

Beid.Ret ontstaan van een maatschappelijk meerprodukt

gaf de eerste aanzet tot een ver doorgevoerde arbeids

deling.Eeen aantal mens en konden zich met andere arbeid

in het stamverban~ gaan bezig houden o

De eerste landIDouwnederzettingen ontstonden op platge-
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weer verliet.

filen pleegde dus in fei te roofbouw,maar door de klein

~chaligheid was de natuur toeh weer in staat deze ge

8'ieden te ove>rw€lekeren.

Naar~ate het aantal mensen groter werd,begon deze roof

S@lUW eehter schadeli~ke gevolgen aan te nemen en kon

zelfs katastrofaal genoemd worden.De natuur kreeg geen

tijd meer om zichzelf te herstellen.Zo verdwenen hele

~ossen.De bodem hield het water niet meer vast en droog-

de uit,de samenhang van de korrels ging verloren en

de erosie door wind en regens schiep barre zand-en

steen'doestijnen. Van aIle 1:/oestijnen op de wereld is

e~ slechts ~6n doo~ de natuur gevormd,ter~!ijl zij een

derde van de kontinenten o~vatten(oron:Milieu en

externe

......, 'YO l~. -. 1 .J -., -~ r, -: .; ' ..., .-c:... ..... ,j_~ ..........-A-~ ........... _"-.:j

eerste lucht-

verontreini-

ging

Dit zou men de eerste natuurra~pen kunnen noemen,die

de mens door zijn :'~~~:1Jel'~n in strijd met de hem onbe-

kende natuurlijke wetmatigheden veroorzaakte.

Vanuit de arbeidsdeling die langzaafr1maar zeker een

vidu zijn eigen taak kreeg in df nederzetting,ont

s+onde~ dorpen,die later uitgroeiden tot steden,terwij1

de voedselproducenten over het algemeen buiten de steden
,I

1eefden en deze bevoorraden.

Door intensievere verbouwing van d- grondtbetere be

mestingsmethoden en de uitvinding van betere Iandbouw

werktuigen konden meer mens en vrijgesteld vlorden van

de direkte 1andarbeid en meer mensen gingen zich vesti

gen in de steden om arbeid te verrichten(in de manu

faktuur etc.).

Omstreeks de middeleeuwen ging men over tot het verrijken

van de bodem met dierIijk mest,waardoor een soort kring

loopproces ontstond.Steden werden groter en voor het

eerst ontstond het probleem van d~ 1uchtverontreini-

ging veroorzaakt door de duizende'schoorstenen van

de Londonse huizen.

Da,:'r werd al in 1273 de eerste rtwet"op de Iuchtver

ontreiniging uitgevaardigd.Ook de waterverontreiniging

veroorzaakte rampen.In de graehten die als open riool

dienst deden hoopte zieh zovee1 afval op,dat de ze1f

reinigende werking stagneerde.:De grote kolonies ratten
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~~•• ~~i,Jt Itu~'~Ii~,m: v~,rl1Der2i'e:@;kt@n :peS't~e1ru:~l~;-'~n osY;:J;@IJ!.,...

terieepidemiein~die in zeer Korte tijd de bevolking

"'f;!~'Jil ee'l1 s;tad ~@inden halveren.

:IDe 0:p'kGHliSt v~m. het handelskapitalisme,door het beetje

.:ij ~'eetje 0J'~H'l.1@i~gen van de wereldmarkt,n6>odzaakte het

ontstaan van een grater stedeli:jk agglomeraat waarin

a-r'ieiders verzameld werden voor het vervaardigen 'Tan

h'andelspr6>dukten,overslag e. d.

Dit moest resl5l1teren in een verdere produktieverhoging

in de landb@uw door het in kultuur brengen van nieuwe
1 "'n(ibou-"0"~o~"'on' lV1pn..-.CJ._ ...... v b ..... --'-"-- •• ' '-'" ... schakelde van tarwe en rogge als

volksvoedsel over op aardappels .Dit

schaalver

grating

leverde een hogere voedselopbrengst per hektare a:.
Men karakteriseert d0ze tijd als de tijd van het handsls-

kapi talisme en de opkosst van d" manufaktuur.

Vcornamelijk als gevolg van de"handel"met de kolonieen~

V~nuit de gilden vond in die tijd een verdere arbeids-

de~ing plaats tussen hoo:d- en handarbeid.Riermee

begint de eigenlijke tijd van de manufaktuur,d.w.z. ar

beiders waren niet me~r in het be zit van produktie-

illidd elen, ma~1r ~lormdcn da;=-.l,r ~.-\!el e en 'friatuurli ~}:e" een-

heid ~ee.Het ontsta2n van deze produktiewijze was weI

aan een aantal voorwaarden verbonden:

-de voedselproduktie moest zodanig ontwikkeld worden,

dat veel arbe'ders aan de landbouw anttrokken konden

word0n'om als arbeider in de manufaktuur te gaan
"Il1erk:~n•

-de werktuigen en technieken moesten zodanig ontwikkeld

worden dat de produktiviteit per arbeider kon toenemen

v.n.l. door verder2 arbeidsdeling,waardoor een steeds

groter meerprodukt gerealiseerd kon worden(de produktie

middelenbezi tter ,;,'i1 immers zijn kapi taal zien" groeien").

-er m98sten voldoende grondstoffcn en afzetmogelijk-

heden in eigen land of daarbuiten aanwezig zijn.

De groeiende hande1"opwereldschaal resulteerde in een

stijgende vraag naar produkten van de manufaktuur.

Het ontstaan van grotere bedrijven,door steeds grotere

hoeveelheden geld in die b2drijven te investeren,de

noodzakelijke specialisatie en de hiermee gepaard gaande

schaalvergroting maakte de toepassing van machines,

uitgebreidere arbeidsdeling en een meer efficiente

organisatie mogelijk maar ook noodzakelijk.Dit kan het

~egin van de industriele revolutie genoemd w@rden.



mili?uver-

nietiging

elemc~~:ltaire

verhouding

-6-

lerr~e toeeigBning van de natuur in gang gezet.

N<aast grate;; vervuiling vindt er een groat verbrltik van

grGimdS3'to;fi'$:!fi plaat s en oak e en ondeordc)ch t gr' bruik

van de ruimte om ons heen,dit samen te vatten als milieu

vernietiging.Vooral d laatste dertig jaar neemt d

miJieuvernietiging verontrustende vormen aan.In zijn

boek "The losing circle" geeft Ba-rry Co:nmoner(neder

landse titel:Overleven we dit,Elzevier Amsterdam 1971)
een drietal faktoren aan die de milieuverontreiniging

versterken:de bevo:ki~gsgroei,d~ welvaart en de technolo-

gie.De mate van verontreiniging is nl. gelijk aan het

pro~ukt van deze drie faktoren.Vooral dp -aktor techno-
legie draagt op Grete schaal hij a~n deze vervuiling.

3elangrijk is het in 1it verband te o~dcrzoeken wat

de plaats van d': me~s is ten opzichte van ~s natuur,

welke de drijfveren achter de pro~uktleprocessen

en een dergelijk groat beslag maeten leggen op de ruimte,

en ::-rondstoffen.

I'ro~uktie geachied-t joo~ arbei~.Arbeid ~oet als vo~gt

omschreven wo~den:a~beid is in de eerste plaats een

proces waQ~in de mens zijn stofwisseling met de natuur

door eigen aktiviteit tot stand brengt,regelt en Yon-

troleert.

Set arbeidsproces heeft naast een natuurlijke zijde

(natuurstoffen,natuurkr~chtenen natuur van d0 mens)

ook sen maatschappelijke zijde(organisatie,1!e~ktuigen,

grondstoffen verkregen middrls arbeidsprocessen).

Hiertussen bestaat een direkte relatie.Hoewel de mens

in staat is arbeidsmiddelen te maken,om zich daarmee

de natuur toe te eigenen,staat hij toch niet geheel

los daarvan,maar blijft er deel van uitmaken.Wel komt de

mens middels zijn arbeid tegenover de natuur te staan.

De mens met zijn arbeid aan de ene kant en aan de

andere kant de natuur in haar materiele vorm(grondstof

fen en energie).Samen vormen zij een elementaire ver

houding,de natuurlijke voorwaarden voor het menselijk
leven;

Door de vervaa:"diging van arbeidsmiddelen is de mens

in staat de voorwerpen van zijn behoeften niet aIleen op



lijO/:Jjr.~.'i;~ w::i::J~'e Cli~. €I@ 11'1.tltt1&1l:r t e onttrekken ( j ~@;ht, lGajIl1~

bt1f1\i';j e.d. h!l'aar ook deze arbeidsmidd.elen tussen hem en -y

2j'ijE. "liJ;;@,~~;e·rGle o1Dje,kten te schuiven en daarmee zijn

J!3f~'tt1£1i;lJtrlijke m@~@lijkhedc:n te vergroten(bv.machinale

Nr~@;uk"ti@;~roces$.en.) •

D@ kEDten wiord t steeds langeI' en inge\vikkelder en er

dTttiken ar"IDeid$vooI'werpen op die steeds meerdere arbeids

stadia ae1ID"liJen doorlopen.Deze lijken geen direkt herken

1D;~e relatie met de natuur meer te hebben, hoewel die

weI degelijk bIijft bestaan.

~e betekenis van de natuurlijke ken~erken neemt zelfs

steeds meer toe,doordat natuurlijke wetmatighedcn

steeds meer d(~ produktieproces2en ga~n bepalen(denk

aQn de che~icse processen,Na~rbij de molekulaire struk-

t'mr be}:aIend is ge'::orden voor het funktioneren yan

het proces).

Set blijft van great belang voor het voortbsctaan van

hat ~enseli~k leven,dat er een niet v~rstoorde stof-

wisseling bestaat tussen mens en natuur en dat ilien

er zich van be'.':'Ust is. ':Ie zien ec;hter het tegendeel

gebeuren.

In p~i~itiev8 samenlevingen spitste het arbeijcp~oces

gebrui};:3'.·I-aar-

vlaa-::de

zich toe op het produceren van gebI'uikswaarden,d.w.z.

produkten voor eigen gebI'uik(konsumptie) .1,,;'e zien bij

verdeI' ontwikkelde samenlevingen het ontstaan van een

produktie van ruilwaarden,dus niet aIleen proiuktie

voor eigen gebI'u~k,maar voor een markt om geruild te

worden of verkocht.

Sij de huidige kapita"isties georganiseerde produktie

wijzen gaat het produceren van ruilwaarden juist het

vervreeodings-enige doel woI'den.Er treden sterke veI'vI'eemdingsveI'

verschij~ce- schijnselen op tussen arbeid en natuur en tussen ar

len beiders en pI'oduktiemiddelen.De scheiding van arbeid

en kapitaal wordt het overheersende kenmerk van de

produktievorm.De arbeid is zelf tot ruilwaarde gewor

den door het ontstaan van Ioonarbeid.

Kenmerk van ruilwaarde is,dat in eerste instantie de

natuurlijke eigenschappen volledig genegeerd worden.

Dit houdt in dat het er niet toe doet wat er geprodu

ceerd woI'dt,als het maar een ruilwaarde heeft.

Ret doet er ook niet toe of dit in tegenspI'aak is met

een goede stofwisseling tussen mens en natuur.



vuiling

__~~'~ e'~'(!1)}Jiil1@}FFldleQburgerli jke ekoID.Qmie) ,welke heii

$,€l'a;'aii~r51'tevraagstuk tot studieobjekt heeft gamaakt,laat
SiC h8llGl-rste-

OQk zien dat gebruikswaarden welke als drager van

ruilwaarde niet in aanmerking komen,omdat zij geen

(@ljirbeid be'll-;loeven, geheel bui ten de ekonomiese sfeer

vil'Jlil1en.Dit gold vrQeger o.a. voor schoon water.Ret

"'nlitt1it:Urli jke" of de "natuur" valt hi ermee dus fe i ten

Ii jk bui t~m de ekonomiese sfeer.

hoofdvoQr- Di t is eifm van de belangri jkste voorwaarden voor het

waarde ver- ontstaan van vervuiling van de natuur, afbrac,k daarvan
alsook de negatieve effekten voor de sociale omgeving.

Bovendien nooc;zaakt de scherpe konkurrentie tussen

de verschillende kapitaalsfrakties(ondernemers)zoveel

mogelijke kosten af te wentelen buiten het bedrijf

(externaliseren).Dit loopt uiteen van het afschuiven

van de kosten op de gemeenschap,tot het dumpen van

afval in het milieu.

De kapitalistiese produktiewijze YTerkt verstorend.De

gevolgen daarvan zijn een direkte aantasting van de

lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens.

d 1 t" . r:Iet de voortschrijdende techniese vooruitgang neemt
Dro UK lVl-
~ ook de arbeidsproduktivi~eit toe.Er ontstaat een lagere
teitsver-

hoging

ingrepen

in de

ruimte

prijs,want de arbeidskosten per produkt zijn gedaald

en de goederen komen daardoor ter beschikking van

iedereen.

Dit is het middel tot vergroting van het marktaandeel

en ter versteviging van de konkurrentiepositie van de

individuele ondernemer.Daarnaast heeft de gehele kapi

talistiese produktiewijze de tendens de produktie zo

onbegrensd mogelijk uit te breiden over de gehele

wereld en aIle mens en als potentiele klanten te beschou

met een oneindig aantal behoeften.

Dit geeft aan waarom de milieuvervuiling door de wet

matige drang tot schaalvergroting van de kapitalistiese

produktiewijze een dergelijke omvang heeft aangenomen.

Ret vrije ondernemerschap mag in een ekonomies bestel

niet worden aangetast.Door ingrepen in de ruimte,als

gevolg van ekonomies handelen,kan een onderneming in

konflikt komen met diverse andere belangengroeperingen,

die ook aanspraak willen doen op de ruimte.

De diverse belangengroeperingen kunnen zowel ondernemers

als niet-ondernemers zijn.De staat probeert hierin
nu regulerend op te treden.
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het totale ma8~schappclijke gebeure~,het oplossen van

konflikten tussen de verschil~ende bela~gen en he"t

wettelijk regelen daarvan.

Vanuit een van de doelstellingen van de staat,het

linge~ van gara~de~cn van een zo groet ncgelijke ~e~kgc18~c~heid

ds staa.t en het stimllle~e~ va~ de ekonQ~ipse groei en van~ege

op doze d0eJ_stel~i~rsn moeten afste~~e~.

eko~o~ies be3~el zsa13 zal

teel a2.!1-

~ezien de enorme fina~ciele belangen zal dit een

bizonder soeizase opgave zijn.
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Om @en duidelijk beeld te geven van net placnningsinstru

m~l'ltaJri\l;:I!rd "\fan de overheid, hebben Vife in het volgende

in net k@Jrt aangegeven welke oJrganen zich ep de verlf;chil-
, d . ., ( " 1 " 1 t I' 'k)
~en e n~vo s \natlonaa~,provlncla~ en gemeen e IJ

met de ruimtelijke oJrdening bezig houden.
TeveniiJ is hi eJrin opgenomen 'life lke moge 1 i .ikheden de burgeJr

heeft om op de diverse nivo's mee te denken en ~e

slissingen te beinvloeden.

2.1.Ruixtelijke oJrdening op nationaal en provinciaal

nivo.

In de nationale r~imtelijke ordening komt de burger

vrijwel niet vocr.E~ zijn diverse organen die verschil-

lende overheids~a~tregelenvoorbereiden.Op provinciaal
ni vo kall de burger vali.daz~g de dag nag enige i'::-~treng

te ondprscheiden:
t-' ~ -':) c; '~...,

..." , .. J' ---... .. - ~-

leveren.

nationa'll nivo zijn de '!olg-ende planologiese organen

DiG is een ambtelijk ove~legorgaan,dat advies uit

brengt a~n de ministe~.Verschillendedepartementen

zijn erin vertegenwoordigd.De R.P.C. moet gehoord

worden bij maatregelen en plannen die van betekenis
. . ." ., ~ . .,zlJn voor net regerlngsDe~elQ.

-Rijks Planologiese Dienst(R.P.D.)
Een aantal inspekteurs,van de ruimtelijke ordening

zijn hier aan toe gevoegd.
-RaEtd van Advies voor de Ruimteli,~ke Ordening(RAHO)

Deze adviseert de minister op verzoek of uit eigen

beweging.
Er is een doorwerking van het nationaal beleid naaJr

provincie en gemeente.Een nationa~l plan is niet bindend

voor de lagere overheden,alhoewel er weI facetplannen

zijn die het karakter hebben van een programma.

De minister kan het provinciaal bestuuJr aanwijzigingen

geven omtJrent de inhoud van een (eventueel nog te maken)
streekplan.Ook kan de minister G.S. voorschriften geven
de door G.S. aan te gemeente te geven aanwijzigingen.

In de P.P.G~(provinciaal planoJogiese commissie)heeft
een inspekteuJr van de R.O.zitting.Een inspekteur kan
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tit gehele of gede~ltelijke goedkeurirrg van een' bes+em-

mi~i$])lan.

Op prervitilcicn1 niyo zijn de zaken a1s Yolgt gerege1d.

Provinciale Staten ku~nen een streckplan vastste11en

Toor hun gehied,of een gedeelte van hun gebied.

Het e;treekp1an is een pro graInrnapl an , een be1eidsstuk

waarin de toekomstige ontwikkelingen worden aangegeven;

het bepaalt zich tot bovengemeentelijke belangen.

Een streekplan bestaat uit:

b~een of ~eer kaa~ten;een t~elichti~g ve~zezelt ~et plan.

~~r zijn pa.rtie~'Le st_re'~'}:plannen,betreffende ee~ deel van

de p~ovin~ie en er zijn facet-streekpla~nen,d.ie~en

bepaald £acet betY8~fen van de rui~telijke ordeni~z

bv.natuur en milieu,bevolking e.d.

ve18 a~dere instanties worden i~geschakeld.Op g~ond

van de wet ~oeten G.S.;~e P.?C. horen en averleg voeren

~et de h2t~ckkpn Gc~e~~te~.Het ontwer)-pla~ ~ro~dt t~~

periode schrifteli."k bij Provinciale Staten bezwaar
• ri' 1..1" +- l .:It d TO •• 1 C't t (1J S )lnlLlenen. _Le" p_an woru oar i:TOYlnCla e .) a en,':'. •

vastgesteld,waarbij op eventuele bez~aren (bezwaar-
,.. .... hY>l·-?+cn· ~ ···"'r·d-+- in""Q~'~"'n na~~""a 'l'g+ h~t plan """"r'>~.LI.. __ v __ J "U ,, __ 6'.6-..·.<-<.•• .u c·J..~·.l. u. C ,,""'-

ter inzage,waarna het VQ~ kr2~ht wordt~~en~besluit tot

vaststellen van een streekplan moet om de tien jaar

worden herzien.De Kroon kan P.S. verplichten een streek

plan vast te ste~len of te herzien.

Provinciaal toezicht:G.S. hebben het goedkeuringsbe-

leid van de bestemmingsp1annen van de gemeente.Is aan

een plan gehele of gedeclte1ijke goedkeuring onthou

den,dan moet het plan binnen een jaar herzien worden Q

G.S. kunnen een gemeenteraad. verplichten een bestemmings

plan vast te stellen.Wil de gemeente dat niet doen

dan kunnen G.S. een plan opstel1en op kosten van de

gemeente.Geldt er voor het betreffende gebied een streek

plan dan kunnen G.S. de gemeente een aanwijzing omtrent

de inhoud van ef'n bestemmingsp1an geven.
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procechlre

r1:®''t ~wtt"Wl£:ii·liUt1iliX'T,!Jtailil!!l.' ~eeft de ttD@'komsti@€ o'ntwikkelin~e'~

Vtll~ rj.@ g@l"!J~~rt't@ a~i![(programmaplan:te vergelijken met

eel"l st1'eekplan). V@rschil met een bestemI2i;:lg~3plan is dat

net l"l'i@t bil"l\!1erID.o is.De procedure is evenee"lS te 7er

ge1 i ,jke met ~el1l st1'eek plan (ar t 7 t / m 9 'de t R. 0 • e111 ar t

7 t / m 9 ]&e 8.1u i t rt. O. ) :

-D. en w. oereiden het plan voor en veeren overleg

-het ontwerp-struktuurplan ligt een maand ter inzage

V08r iede~een en gej~l~enje deze peri ode

-d gemeenteraad stelt het struk-tuurpla~ vast

-hie~na wordt aan G.S. en de i~2pekteur van de D ""~ ". ., '-.-' .

be8temmingen

en voor-

schriften

pla~ me~gedeeld en ligt het voor e~nied8r ter lnZ?ge.

Je geseenteraad is niet v2~plic~t tot het maken v~,n 2e~

s t ~i.ll~tu:'lr~lan.

3.3este~8ingsplan.

~en beste~mlngspla~ 18 een plan van de ge~e ~te waarbij

de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt

aangewezen en zonodig in verband ~et de bestemming,

voorschriften worden gegeven omtrent net gebruik van
rie in hoT p:~~ hO~~O~p~ ~ron~ or np ~L;ich ria~~on neVl·n.-'-'- .l. ... J.'~ ... v '~LA....1.~ u ..... 6 ..... -....... .t"'-'~.L (;I " I..J. ,-,i~ '_''__ ............... _ ...._

de~de opstallen(het is zowel een programmaplan als een

De gemecnte is wettelJjk aIleen verplicht om voor het

gebied dat niet tot de bebouwde kem oehoert een bestem

mingsplan te maken.

Bestemmingen en voerschriften

-in een bestemmingsplan is een essentiele funktiedif

ferentiatievereist(art 13 Besluit R.O).

-bestemmingsplan moet worden uitgewerkt;bvoregeling

van de min. en max. afmetingen van woningen,situering

van woningen t.o.v. elkaar,t.o.v.de weg(zie art.14

Besluit R.O.)

De voorschriften dienen ter ondersteuning van de be

ste'mming en kunnen betrekking hebben op:



-~~~F~ik V~~ de gro~d in de Torm van bouwen

-ge"lDruik yan opsta"lle:1(alles wat !flordt gebom,ni,ook

~ijv@er_~eld won~ngen)

Oak kunnen verder nog een aantal voorschriften

worden gegeven over:

-fasering van het plan
-wij~iging of uitwerking doer b. en w. (art. 105

B 1 '+ P n ), eS-,-Ul \J H. '_'.
De voorschriften betreffende het gebruik van de gronc

d.ien~n ter hand.h,avi!lg va~ ,ie be:tem:nir:..g en ter ~TOO::-

~8~ toelich~in~ 72~geze~t het b~3~e~~i ~8plan.

liggen~e gedac\tcn ~2vat~en,de uitko=sten van ce~ onier-

zoel: da t
1 (\

toelatings
plan

Tot slot:het bestes::li:-;gplan is ee"1 toelati-,.'Lg:--plan,

het geeft aan waar7ccr bcpa~lde g~~icde~ ~2stc~d zijn,

verboden zijn.

In het bAste~ning3plan ligt nie~ de garan~ic o~ze31otcn

dat de bestemDi~ge~ ge~ealiseerd zullsn wcrden,he~

is als zodanig sen 7rijblijvende zaak.



_~.~~~'<a:l<d,® &\rtikelen verwijzen .rJita<ar de 1,I/cet op de

_.imt@.li.j~.e OJf!ffuening)

~\l[Q:;~;~.e'e,~ter en we thouders

@e:,~eidf'n @en onblerp 'TOOI'

art.24-

ieder kan bezwaren bij

de gemeenteraad indienen

Te~mijn van ter l~zage-

,legging:l1maccnd
gemeenteraad stelt net plan

~ermijn: 1 rna~nd art.23
.., .
..Llng

'~laststel-

ding en .

voorberei- het o,nt'werp ligt ter inzage
op de gemeente$Cekretarie

antwerp ter i~zage heeft

gelegen. art.25

net vastgeste~de planligt tegen het plan kunnen be-

ter inzage op de gemeente-
~ing sek~etarie.Ter~ijn: I maand bij C-.:J. door

. ,
, or- ,;::l Y1;:::' OY"l
............. \..l.'.......................... J..

art.26

ont~:erp had i~gediend.

gedeputeerde staten keuren 2.bezwaren heeft tegen

het paIn goed.Termijn: wijzicingen die door de

binnen zes(of twaalf)maan

den nadat zij net plan ont-

gemeenteraad zijn aange-

bracht.Termijn:zolang het

vangen hebben. art.28 ~ plan ter i~zarre

\1>.. a_r_t_._2_7__I" b

ligt

beroep
de beslissing van G.S. ligt

met het plan ter inzage op d~

gemeentesekretarie.Termijn:

1 ma:md. art. 28 lid 6

tegen de; beslissing van

G.S. kan beroep worden

ingesteld bij de kroon

door:

l.de gemeenteraad

2.inspekteur van de R.O.
3.iedereen die bezwaren

tegen het plan had in

gediend bij G.S.
4.iedereen,die bezwaren

heeft tegen onthouding

van goedkeuring.
'-- Termi,jn:l maand art.29

df Kroon beslist op het

beroep art.29
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3.1.Kern de ".}c+
'(\1,-, OJ

kern

De 'Aet be@©gt esn regeli ng te gevcu, waardoor' reet mo-

gelijk ~erdt a·l~e bij o~tgrondingen bet~okken belangen

tegen elka~r a P te ~egen.

Hoewel deze wet niet ui:sluitend aan d~ belangen van

de miJieubescherming tegemoet beoogt t~ komen is zij

weI belangrLjk in net Kader van net milieubeschermings-

recht"omdat naast ekoncmiese,la~d~ou~!-enwaterstaat-

belangen het behoud Ya~ natuur-e~ la~dsctap~3choon

~:e~tij 0e~ bela~G~i~ke ~ol sp2s1t.
: ..: ,-'"' ~-(::. y ~~; ~'-'. f- ~."!'.> ,,,_,1-.., ~ P rl ~

....... _."".'; '.- ._ .-. _ v ,-' _ ...' ..... ~-' ....... '.;

h n;--"'-' ~......,
v -··-U...i... ...J..• .t:-

orct-

terre-::1 of

uitzonderin-

gen

die,wa:~bij de tode= va~ e~n water word~ verla~gd,

De ~e~kza2~~ede~ ,~ tet kader van een nor~ale uitoefc-
., .

~l.:..e: erlG.sr.

~':cer wo~dt te~~[ge-

sto~t,bijvoo~be21d b~j a2~~Eg va~ bl1izen e~ leidingen

is er geen sprake va~ ontg~onding.

eist voor nntgrondingen in het zo~erbed van ~e grate

rivie~en,J~tgYondi~ge~i~ ~et kader van opGpori~g

en ~l~nlng van del~3toffen,het nemen van specie- voor

dijkversteviging,het uitvoeren van ruilverkav21ingen

en voor ontg~ondingen,die bij algemene maatregel van

bestuur(amvb)of provinciale verordening zijn uitgezon

derd(art.4).De ontg~ondingenwet is namelijk een raam

wet,die nader uitgewerkt moet worden bij amvb,net

rijksregelement ontgrondingen en provinciale ve~or

deningen,die d0 goedkeuring van de Kroon behoeven(art.5)

In het rijksregelcment zijn o.a. uitgezondcrd rijks-

waterstaatwerken,de aanleg van wegen,parkeerterreinen,

spoorwegen,vliegvelden,industrieterreinen etc. mits

dit geschiedt ter uitvoer~ng van een rechtsgeldig

besternmingsplan.
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~"~~0F~)gd

n'®iti

'-lerb C~1j e~:

den

De ~ev®Fegdl'H~dd tot nc-t verlenen, wi j zigen of in trekken

v'•. een e'!:l;tli:r(2);]1:dingsver~Qn:ningberust bij net r'1'ini$

t@;:)2"ie V'),]\ji "e!i:B1~e!er en T~ate'rstaat,wanneer het gaat om

ontp'o'~ ..~in~~'n in de l'T0"rdzee, 't.faddenzee, het Ysselmeer,

tie rana''m:eren, hc:t zomerbed van de kleine rivicren,
'~a:a].1@p de rivierenwet niet van toepassing is,het Ve2rse

l:!I¥ee']'".<3ie Grevelingen,het Brielse meer,de rijkskanalen
en de l'£f!jg niet prQvinciaa.l ingedeelde Ysselmeerpold.ers
fa' ~+ 1 An • Pi~'r~~a~alpmp~+)\',.L 0. 1'::' E) ..;. ... ...0- J .::.... U..:.. '...... 0 ',-, ~ v ~;.J. ' ..... 1 .... 'oJ / •

iIoor de o~lerige O~:grc~~di~gen }:tlnnen G. S. e en vergLlnni~g

verlf~nen.Eeef·t asn ve~gunning betrekki~g op het winte~-

in overeenste~min~ ~et de T~inis~er van Verkee~

Zijn e~ bij o~'~g~c~dinge~ uitslaitend belangen van een

Aa~erschap tet~okk~~,dan kan ze door net best~ur

~a~ dat ~atersc~ap werden verle~~d.

en goedl:eurin~ 7an ~ct ~~erkplan voor de ontg~onding

en de toestand,waarin de betreffende percelen na
afleap van de o~tgronding moeten verkeren.

Indien net niet meer rnogeli~k is de ontgronde percelen

voer exploitatie geschikt te maken,kan de verplichting
opgelegd worden andere dan de 0ntgronde percelen

in een bepaalde toestand te brengen of om een so~

geld te betalen.Deze som geld of kosten van net

kultuurrijp maken van andere grand mogen niet hoger
zijn dan de kosten verbonden aan het in retielijke

toestand brengen van het ontgronde perceel(art.7)

Een aanvraag wordt geacht te zijn ingewilligd,indien er

geen beslissing is genomen binnen een termijn van 3
rnaanden, die slechts tv;eemaal met eenzelfde termi jn

verlengd kan warden(artell en 13).
Bij een spoedeisende ontgronding kan een machtiging
verstrekt worden am vooruitlopenti ap tie tiefinitieve

beslissing met de ontgronding te beginnen(art.12).
Omgekeerd kan ook;Yoordat een beslissing tot intrekking

of wijziging onherroepelilk is gewortien,al de gehele
of getieeltelijke staking van de ontgrontiing bevolen
kan wortien(art.16,lid 2)8
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Ben vergunninga:mvraag ',Jord t gedurende 30 dagen ter

inzage gelegd 0 ds gemeente-sekretarie (in Celderland

en Jr~nte 14 dagen en in Noord-?rabant 3 weken).

schikt nieu~sblad.

Gedurende de -termijn van de teri~zageleggingka~ ied0r

schri !te1i .jk bezwasr indienen tegn inwi1liging van de

schadever-

goeding

Van d0 aanvra~g wcrdt mededeli~g geda2n acn de betrf-

uitgebreide I:~ocedure gevolgd \iardc~.

Se~ afsch~ift van bcsluit tot v~rle~i~g,~ijzigi~g,

de instellinge~ en a?n hen die bez~!aar hebben ingedien~.

Zij kunnen gedurende 30 dagen tcgen een dorgeJi"k be-

s~_uit i~ beroep gaan bij de Kroo~1of bij G.S.,~anneer

"h."p+v· PPo"'., h?s~_:'Ul' t 'T~n e ~ ··~+e·Y>~-·"hQn~"hp~+",,~ "hp+-,-,0+' .... /17)
___ ___ -...J~_ V v~ :.;. V,,'4 i-J ...... ;::,!....... il.c;.;..}-~uc..0v(AU...;.. l..J...,,~~ ....... .1.L'\ .... _.

Tegen hot in beroep te nemen besluit van G.S.staat

dan weer beroep bij de kroon open(l~).

Voor e nvourlige ontgrondingen kunnen aan beroepsmoge

1ijkheden beperkingcn worden gesteld.

Ret beroepsschrift tegen een besluit van G.S. is

gericht aan de Kroon,maar moet worden ingedien~ bij

de Commissaris vam de Koningin(21)~

3.4.Financiele bepalingen

Naast het reeds genoemde geval,dat de houder van een

ontgron!lingsvergunning de verplichting kri jgt opgelegd

een som geld te voldoen kent de wet een schadevergoe

dingsmogelijkheid.Deze mogelijkheid bestaat slechts

voor hen,voor wie ook de beroepsmoge1ijkheid bestaat.

Verzuimt een be1anghebbende om bezwaar te maken tegen



eeE: sehadeYeT~@eding in een later sta.di'J.ffi ve:':'keken.

$@:~~~e"viliie £"fi:Hleli rwijs niet of niet geheel voo:,:,

~~~E1r~iY'l:i~ V8k~ de a{;1nVra~er behoort te kamen, word t ui t

'$I Fti jk.s kas ver!ft!HBd, als het een ontgrondil1g betreft

\-i<3:aEV@er de m.inister vergtl.nni ng heeft verlecnd; '7e1'

lee:rii!de G.S. de verg1::lllnil1g,dan betaalt de provincie(26).

%i 5n oi j de @ntgronding _'.\<'aarvoor schadsvergoediYlg ve1'

leeiFrd wore.t @ok belangen van andere openbare lichamen

hehartigd,dan kunnen zij ve1'plicht 'dorden een even.re-
.-'I ; C1' r< -8 c, 1 _r ~ '1 '1 P c::: C r- ~ d e + e- r '" .>- a 1 co n ( ::' 7 J--A...(...~::I ............. ...:- v Cl,.. _ ' .... 10..,; J~let. u U'-' L' ............ .:..L\ _ I I.

Tegen een beslissing op een a~.nvraag om schad~ve~goe-

di~g staat gedure~de 3 maanden bprocp op de K~oon

3.5.0vsrige b2pali~g~n

De o~tgrondingen'~et kent cen i~ge~ikkel~ GV2rg~ngs-

2VC-L~ ng3- recht.~:anneer op hat moment van d0 in~ie~kingtreding

van ds ~et ee~ ontgron~i~g in ~itvoering ~as krachtcns

:lao "-~et "t':"j ,stip ~la:'l

een vergunning ingevolge de ontgron~ingswet
.>- ••

Ge Zl Jl1 a

gemeente

lijke ver

ordeningen

vergunning geacht ingevolge de ontg1'ondings~et te zijn

verleend,wan~cer de ontg~onding binnen 30 dagen ~2rd

Op beroepschriften,die oinnen de beroepstermi'n van

een oud(; regeling zijn oinnengekomen,worjt volgens

die oude regeling beslist.

De in beroep verleen; e of ge\vi j zigde "<Tergunning word t
1 t . 1 d .. r'1 • :... .I-geacn een vergunnlng vo~gens e on 0gr::m~lngswe_~ l"e

zijn (31b).Een dergelijke vergunning en de vergunning

voor de ontgroniing,waarmee oinnen dertig d~gen wordt

oegonnen,verval1en na 5 jaar.

Naast de wet,die a1 nadere regeling bij amvb en pro

vinciale verordening nodig rna kt,blijft de bevoegd

heid tot het maken van gem.eenteli~ke verordeningen
m.b~t.ontgrondingenbestaan,voorzover ze niet met

de wet in strijd zijn(33).

De 'bevoegnheiu tot net vaststellen van wetteli.lke

regelingen in het belang van de waterkering wordt



anteige-
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@F~k z@;~e\r;' cilieil.8r;~i j antgronden wardt verbeden,niet

aangetast (34) •

3. 6 .JHeu~e e}nteigening:~;mogeli "khed:m

De mogeli:'kheid tot het voereYl vaYl een 1t-lerkelijk be-

leid werd versterkt door sen gelijkti:dige wijziging

van de Ont e i gen i ngs '/;"e t (b i j wet van 29 ak t . 1965 , s t b . 510 ) •

Ret nieuwe artikel 72c geeft de Kroan,de Ra(~d van State

gehoord hebbende,de bevoegdheid om zonder nutswet

onroere~de gopderen An z eli~ke rec~ten te onteigenen

t.n.v.r1.et rijk 0: de p~cv~_ncie "in ~et b~la.r.:.g ~Jan d~

nis zijn veor de natio~rlle ekcnoTic",als e~ een ont-

grQ~ding2vergunning is ve~18e~d en o~~erroepeli:k

~e on~eigenden hebbe~ dan in de hierboven g0schstste

p~ocedure al rU~~3c~not2 gclegenhei~

:.Tet belang -van ,jc oYlteigeningssogel:.~kr:.ei~~ J..~ dat es~

grand of afgravi~J3rec~te~heeft 0: kan ~rijgen,maar ae

op planologies meest a~nva~rdbare plaats.

~e wet,het ri~ksregelement en de provinciale veror-

deningen zijn aIle op 1 september 1971 in werking

getreden.

Over de praktiese waarde van dcze regeling is daaro~

nog geen oordesl uit te spreken.

Zij bevat echter elementen die haar tot een waardevol

werktuig kunnen maken van het natuurbeheer.



cij£ers te toetsen, gezien het kader waarin de pro

jektgroep werkt en het tijdsbestek waarin het werk

tat stand dient te komen. Evenmin is het mogelijk kri~ ,

tiek te leveren op de methode van onderzoek die het

NEI hee£t gehanteerd, omdat gegevens dienaangaande

niet ter beschikking stonden.

cij£prs Het NEI ga,:t ui t van de ~otale bouwproduktie van 1973

omtrent die toen £24,3 mld o bedroeg .. De prognose van het NEI

de verwach- luidt verder, dat de totale bouwproduktie in 1980

te bouwak- ve~rtien procent lager zal liggen, nl o £21 mld o

tiviteit In de daarop volgende jaren zal de bouwproduktie die

van 1973 weer gaan benaderen; in 1985 £22,5 mld .. ,

in 1990 f22,6 old. en in 1995 £23,7 mId. Deze latere

stijging zou te danken zijn aan de ontwikkelingen in

de utiliteitsbouw en de sektor onderhoud en kleine

werken.

woningbouw De in de woningbouw te investeren bedragen zullen

volgens het NEI teruglopen van £8,5 mld. in 1973

utiliteits naar f4,4 mId. in 1995. De utiliteitsbouw loopt op

bouw van f5,4 mId. in 1973 naar f7,3 mId. in 1995. De in

onderln:md de sektor onderhoud en Kleine werken te investeren

enz. bedragen stijgen van f5,8 mId. naar f8,0 mId. en de

sektor grond-, weg-, en waterbouwkundige werken daalt

in de periode 1973-1995 van f4,6 mId. naar f4 mId.

Volgens het NEI is de behoefte aan te bouwen woning

en vc,n 5 faktoren afhankelijk:

1. Ret aantal eerste huwelijken

2. Ret aantal echtscheidingen

3. De ontwikkeling van de woningbehoefte van alleen-

staanden

4. Ret aantal vrijkomende woningen

5. Ret aantal te vervangen woningen

De eerste 4 faktoren bepalen samen de uitb:t'eidings

behoefte en de vervangingsbehoefte hangt af van fak

tor 50

Citaat uit de door de Federatie van Oppervlaktedelf

stoffenwirmende Industrieen (FODI) genaakte samen

vatting van het rapport van het HEI:



"Ci ::J:':'E: i - "I.IoI1lente e1 is er sTJrake van e en zeker evenwicht op

~~Llg~:- e~-, de lande1ijke woningmar:Lto De oehoefte aan te bouw-

"er'-::mginLJi- en woningen in de £omende jaren is door llet HEI als

LPllOc,[-:e voIgt becijferd (a::Jntal per jaar):

PeTiode Uitbreiding Vervanging Totaal----
'75 trn ·7q

1.-

L1aximum 90.000 20.000 110 0000

minimum 75.000 2e.000 95.000

.leo tm '84

maximum 60.000 25.000 85.000

minimum 570000 23.000 80.000

'85 tm '89 50 0000 25.000 75.000

'90 tm '94 40 0 000 30.000 70 0 000

'95 tm '99 31.000 34.000 65 0 000

Investerin- In de periode 1975 tm 1979 wordt gemiddeld per jaar

gen in woningen geinvesteerd (in guldens) f5,8 mld o max

imaal en f5 mId. minimaal voor nieuwbouw, fo,7 mId.

maximaal en fO,6 mild. minimaal voor herstel en ver

bouw.

In de periode 1980 tm 1984 is de raming voor nieuw

bouw resp. f4,5 en f4,2 mId. en voor herstel en ver

bouw fO,7 mId.

In de periode 1985 tm 1989 voor nieuwbouw f3,9 mId.

en voor herstel en verbouw fO,8 mId., in de periode

1990 tm 1994 voor nieuwbouw f3,7 mId. en voor her8tel

en verbouw fO,9 mId. en voor de periode 1995 tm 1999

voor nieuwbouw f3,4 mId. en voor herstel en verbouw

f1 mId.

4.2. Ontwikkeling in het grind- en zandverbruik.

Het NEI heeft in opdracht van het F.O.DoI. in samen

werking met andere instanties een onderzoek ingesteld

naar het toekomstig verbruik van oppervlaktedelf8tof

fen in Nederland.

Gebruikmakend van dit rapport en met name van de deel

rapporten van het NEI dat het grind- en industrie

zandverbruik in Nederland als ondenverp heeft, wordt

in onderstaande melding gemaakt van het verwachte



zand- en grindverbruik in ITederland.

op·de vorige

pagina voor de te bouwen woningen zijn weergegeven.

Hoewel bet moeilijk te voorspellen is wat de toekom-

stige behoefte 2:3.n bcuwwerken zal zijn en bet te

vceren beleid bieromtrent, is de prognose gema3kt

dat de totale in de bouwpI'oduktie te investeren be-

dragen in 1920 f21 mId. en in 1995 f23,7 mId. zul-

u Ctl-: (3. - e l1

len bedragen.

Hierui t zijn YOelI' het cementverbruik de Yolgende cij-

[;y'indYe~~- fers gedestilleerd: Het totale cementverbruik za1 in

~ru~~ ~n 1980 5,7 m1n. ton bedragen en stijgen nanr 7,1 m1n.

s:JLcnl1<3.i1C:s in 1995. Daar Yolgens het HEI cement en grind als

[Jet het c t?- comp1ementaire grondstoffen bescbouwd kunnen worden,

fJentver- zijn de verwacbtingen voor het grindverbruik geraamd

bruik op 17,5 m1n. ton in 1980 en 22,1 mIn. ton in 1995.

Daarvan is voor rekening van de betonmorte1produktie

resp. 9,2 en 11,4 mIn. ton, voor de betonwarenpro

duktie resp. 3,9 en 4,9 mIn. ton, voor de asfaltin

sta1laties resp. 2,3 en 3,1 I'11n. ton, en voor de

restgroep resp. 2,1 en 2,7 m1n. ton.

Het verbruik van industriezand (= metse1- en beton

zand) zal in 1980 18,7 mIn. ton bedragen en in 1995

25,9 mIn. ton.

Het HEI heeft in zijn rapport geen uitspraken gedaan

over de verdeling van bet toekomstig verbruik over

in Nederland gewonnen en geimporteerde delfstoffen.

Import De vereniging van Grind- en Zandproducenten maakt

melding van een grindimport van 27 procent uit de

Duitse Rijn en 12 procent ui+, de Belgiscbe Maas bij

bij een gemiddelde produktie van 18 mIn. ton in 1973

en 1974 ten'li j 1 bet Nederlandse aandeel ui t de Maas

en Waal 52 procent bedraagt. Aan industriezand (be

ton - en metGelzand) is gemidde1d ca. 24 m1n. ton

per jaar gewonnen. Dit zand kornt vn1. uit de pro

vincies Ge1der1and, Limburg, Zeeland en Noord-Brabant.

In- en uitvoer van metse1- en betonzand houden e1

ka(').I' vri jwel in evemvicht (30-35 procent) ..

Wat de import-aande1en in de toekomst zu1len zijn,

is niet duidelijk .. Ook wordt met geen woord gerept

over moge1ijkheden van research naar alternatieve
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staffen o Gedaeht zou by. kunnen worden aan recycling

van afvalstoffen en de toepassing hiervan als grand

stoffen vaal' beto~ e.d. Ret is duidelijk dat men

niet d00r kan blijven gaqn met het winnen van zand

en grind uit de Nederlandse bodem, aangezien de

voorra~d eens uitgeput zal zijn o Bovendien zal het

Ruimtcinten- door de a3.rd van de exploitatie (het grate ruimtebe-
r'~ "'-'0 ,~x'-' J~ .., h" d
C..LC"; i~_ .1"-'-' ~""S.i..ag: voer grind ca. 85 a. per Jaa.r en voor In u-

t8tie striezand ca. 100 ha. per jaar) steeds moeilijker

worden konflikten te vermijden, zodat men weI gedwong

en zal zijn naar alternatieven uit te kijken, of ge

he el 0 1:; import over te ga:::m.

Hiermee komen we aEm het volgende punt 0

4.3. De aanwezigheid van exploiteerbaar grind en

zand in de Nederlandse bedem.

Geen

sehaarste

Volgens de "Sruktuurvisie veor het grindwinnings

gebied in Limburg", en die mening wordt gedeeld door

de grindprodueenten, zijn de daarin vernoemde ter

reinen binnen een periode van 25 jaar uitgeput.

Momenteel wordt eehter nog op grote schaal door de

Rijks Geologiese dienst in Limburg onderzocht waar

en hoeveel grind zich nog in de bodem bevindt.

Ret oncerzoek beoogt een systematiese inventarisatie

te geven van de in ons land nog aamvezige grindhou

dende lagen, die zijn gelegen buiten de terreinen

die in de struktuurvisie voor ontgronding zijn aan

gewezen. Ret onderzoek in Limburg is nag niet afge

sloten. Ret is eehter aannemelijk dat er vDorlopig

geen sehaarste is aan winbare hoeveelheden grind.

Wat beton- en metselzand betreft, is men van mening

dat er voor een periode la:a.ger dan 25 jaar voldoen

de zand in de grand zit. Als winplaatsen w~rdt daar

bij gedaeht (producBnten), zowel aan terreinen ge

legen buitendijks als binnendijks van de grote ri

vieren. Ze vormen teehnies en ekonomies gezien (van

uit de produeenten) de ideale wingebieden o

Bij exploitatie zullen echter waardevolle stukken

landschap verdwijnen, hetgeen de overheid wil oplos-
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sen rnet de herstru1:::tuJ:'ering var: de ontgonnen gebied-

en tot recreatiegebieden. Dat dit tot problemen zal

leiden met Qe pla~tselijke bevolking en andere be

trokkenen, is reeds gebleken.

404. De ontvvilcl=eling 'Tan de \verkgelegenheid.

\/'e he-bben gekonstateerd dat de voorspellingen van

bet NEI duiden 0l~ een tot 1980 lichte afname van het

grindverbruik met da~rna een stijging tot ongeveer

22 procent in 1995. Wa~ betekent dit vaor de werk-

gelegenheid in de grindwinningssektor? We kunnen

niet zonderweer zeg,'en dat de ontwikkeling van de

werkgelegenheid tet zelfde zal zijn als die van het

Ontvvikke- grindverbruik. In de meeste bedrijfstakken doet zich

ling [1oei- n.l. het verschijnsel voor van de t08i1ame van de

lijk voor- arbeidsproduktiviteit, hetgeen als gevolg heeft: een

SlJe1baar afname van de werkgelegenheid per eenheid produkt 0

Hoe de arbeidsproduktiviteit in de grindwinning zich

zal ontwikkelen is uiteraard een zaak die zich moei-

lijk laat vDorspellen.

Technische vooruitgangen zlJn ondermeer afhankeIijk

van ontdekkingen die niet voorzien kunnen worden.

Vaststaat dat in 1975 dertien grindbedrijven bij de

vereniging van grind- en zandproducenten geregistreerd

stonden, waar zo n 800 werknemers in dienst waren.

Verder werdeh in 1974 bijna 30.000 schepen met grind

beladen en ruim 27.000 met metsel- en betonzand.

Per auto werd ongeveer 45.000 ton vervoerd o

Om het belang van de werkgelegenheid te benadrukken

wordt o.a. door de Vereniging van Grind- en Zand

producenten gesteld, dat de grindwinning ook in het

Indirekte licht van de indirekte werkgelegenheid moet worden

werkgelegen-bezien voor Oga. de betonwarenindustrie, aannemers-

heio. bedri jven, bntonkonstrukteurs, timmerlieden t. a. v.

bekistingen, staalindutrie en vIechterijen.

Hiermee wordt gesuggereerd dat zowat de gehele bouw

wereld afhankelijk is van de zand- en grindwinning.

Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. De grind

winning is slechts een afgeleide van de betonpro-
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duktie. Door bv. het wegvallen van de nationale

;~ind?roduktie zal de behoefte aan teton gelijk

bl1 jven. E:r zal Q,e,.n grind van elders L'lOeten worden

acmgevoerd of na'i.T al ternatieven voor grind moeten

worden gezoc~~t, hetgee~ op zichzelf ook een b~an

voor nieuwe vje~kgelegenheid zal zijn. ~a2.rom worden

nu end er3taande 110gell jkheden ter afronding van di t

hoofdstuk nader belicht.

4.5. Alternatieve winplaatsen.

Ondel'staande al ternatieven zijn ontleend aan de voor

dracht van Prof. ire P.C.Kreijger t.b.v. het Sympo

sium "MateriaJ_en voor onze samenleving".

Prof. Kreijger stelt dat gezien het feit dat de in

voer uit Belgie en Duitsland-Hederrijn al ca. 40-45
proeent bedraagt, er geen vergroting van de invoer

uit deze gebieden te verwaehten valt.

Verder bevat het Nederlandse deel van de Noordzee

geen grind, het Engelse deel wel. "J)e eonsessies zijn

daar eehter al verleend zodat het ook thans nog ge

bruikte zeegrind (6 proeent van totaal) dat van het

Engelse Noordzee-deel afkomstig is, als aflopende

zaak moet worden beschouwd.

Invoer uit Duitsland-Bovenrijn. Hier zijn zeer grote

voorraden, het seheepsvervoer gekoppeld aml de wis

selende waterstand sehept als voorwaarde het inrieht

en van depots ter grootte van ca. 1,5 x de jaarvoor

raad. De prijs van zand en grind zou dan ongeveer

verdrievoudigd worden, waardoor de kostprijs van

betonspeeie wordt verdubbeld en de prijs van gewapend

beton met 20 tot 40 prete zal stijgen".

De winning van industriezand op het Kontinentale Plat

brengt voorlopig nog grote teehnisehe (ekonomiese)

problemen met zieh mee.

4.6. Vervanging door andere materialen.

Gezien het feit, dat beton het voornaamste bouwma

teriaal is (althans nu nog), en grind en een gedeelte



mijnsteen

van het industriezand, hoofdzakelijk voor de pro

duktie van betcni v\'Ord t gebruikt, is het verstandig

na te ga:',n welke stoffen het grind en het betonzand

kunnen vervangen o

l',-l-::C:::'~l?ti,~- Onderstac:mde al ternatieven zijn eveneens ontleend

V~~ aan en gedeeltelijk geciteerd uit de voordracht van

Prof. Kreijger.

~2~u~r teen - Ge~roken natuursteen. Belgie produceert per jaar

ca. 20 DIn. ton gebroken natuursteen. Echter een

1:1ein deel hiervan is geschikt voor beton o Aange

zien men zich ook in Belgie in toenemende mate ver

zet tegen ontgrondingen, zal deze gebroken natuur

steen voor eigen gebruik gaan dienen. Trouwens een

strijd voor het behoud van het milieu in Hederland

Tnag niet leiden tot een acmtasting van het milieu

in het buitenland!

- Uijnsteen. De mijnhopen in Zuid-Limburg worden

thans gebruikt om de door de grindwinning ontstane

(gedeeltelijk) op te vullen. Deze mijnsteen kan

echter oak verwerkt worden tot lichte toeslag ge

schikt voor beton. De verwerking van deze mijnsteen

maakt, dat het gebruik van grind een stuk goedkoper

is dan mijnsteen.

Bij gebruik van mijnsteen behoeft men echter nader

hand geen gaten op te vullen en gaat oak geen(natuur-)

gebied verloren. Integendeel er kamt terrein vrij.

Natuurlijk is ook de mijnsteen beperkt voorraadig.

De mijnhopen in Zuid-Limburg bedragen ca. 100 mIn.

ton.

huishoude- - HUishoudelijk afval. De hoeveelheid hUishoudelijk

lijk afval afval bedraagt zo n 4 mIn. ton per jaar. Ongeveer

1 mIn. hiervan wordt per jaar verbrand, waarbij de

vrijkomende warmte wordt benut voor het opwekken

van elektriciteit. De bij de verbranding ontstane

slakken kunnen na verwerking, waarvoor verschillen

de procede s bestaan, gebruikt worden als licht toe

slagmateriaal voor beton. Het gebruik van huish0U

cielijk afval voor dit doel is echter duurder dan het

gebruik van grind.



- Hergebruik beton. Momenteel is een stuurgroep bezig

in internationa'al verband (Belgie, Dui tsland en Ne

derland) het hergebruik van beton te onderzoeken.

TIit onderzoek owvat drie tema s: slooptechnieken be

ton, hergebruik gesloopt beton en demontabel bou-

wen in beton. TIezelfde stuurgroep is ook bezig het

gebruik van betonpuin te onderzoeken, dat voor een

derde a de helft uit betonpuin bestaat, voor ca o

eenderde uit baksteenpuin en voar de rest uit hout.

Hergebruik van de bij sloop vrijgekomen beton en be

tonpuin betekent een besparing van grondstaffen,

dus minder antgrondingeno Wat de betekenis van dat

hergeoru.ik van -beton en bouwpuin voor de bouwwereld

kan zijn, zal het onderzoek van de stuurgroep moe-

ten ui hvijzen o

vezelachti- - Vezelachtige materialen. Op het ogenblik oestaan

ge materi- er procede s om bouwplaten te vervaardigen door ge-

alen bruik te maken van de vezelachtige materialen als

papier, hout, vwl en katoen die in vllilnis voorko

men. De aldus vervaardigde produkten zijn nogal duur

en veel minder sterk als beton.

houtafval - Houtafval o Houtafval, in de vorm van houtwol, spaan

Qers of houtvezels, afkomstig van houtzagerijen, vin

den Grote toepa~sing als bouWTI1ateriaal m.b.v. een

oindmiddel (cement, kunsthars) hier bouwplaten van

te maken.

Ook wordt houtmot met klei vermengd voor de vervaar

diging van (poreuze) bakstenen.

Uitgaande van te zagen (boom-)hout olijft 50 vol. pet.

hiervan als afval over: 10 pet. bastafval, 10 pet.

houtmot en 30 pet. houtvezels (chips) of afvalhout

dat tot vezels kan worden gemaakt. Sleehts de bast

is als afvalprodukt moeilijk te hanteren en men

zoekt hier nog naar goede oplossingen.

glasafval - Glasafval. Glas kan tot 35 gew. pet. aan beton

worden toegevoegd, hoewel gezien de reeds voorgekc

men schadegevallen bij de kombinatie glas-eement

er vraagtekens bij een dergelijk gebruik van glas

worden gezet. In asfalt kan glas worden gebruikt

t.bDVO de wegenbouw, zowel door en door al~ in d~



VOTm van glaspoeder die bij de aanleg op het opper

vlak worden gegooid, waardoor goede anti-slip 

eigenschappen aan de weg worden gegeven.

4.7. Slotwoord.

In bovensta?Lnde is [Setracht de grind- en zcmdwinnig

in zijn breder verband te pla2tsen. Vooral met be

trekking tot de 'Nerkgelegenheidsaspekten, de achter

gronden hiervan,de verwachte tendenties in de bouw

a~;:tivi tei t, het scha8Tsteprobleem.

WeI moet duidelijk worden gesteld dat zelfs in deze

tijd van [STote werkloosheid de aandacht die aan dit

probleem wordt gegeven niet het belang van het in

sta:nd houden van het "natuurlijk milieu" zal mogen

overschaduwen.

Daarom o.a. zijn op de laatste pagina de alternatie

ven besproken, die misschien een bijdrage zouden kun

nen leverfm aan de oplossing Tall de preblemen die

zich bij de zand- en grindwinning veordoen, m.n. de

door de ontgrondingen ver~orzaakte aantasting van

het milieu. Echter, men dient er rekening mee te hou

den dat de hier besproken alternatieven nauwelijks

zullen kunnen bijdragen tot de opheffing van de

schaarste aan beton. De hoeveelheden van deze alter

natieve stoffen zijn daarvoor te gering (uitgezonderd

het bouwpuin). Voorop zal moeten ,stacm, dat de onder

zoekingen op dit gebied in verhevgde mate worden door

gezet 9 daclr duidelijk is dat "schaarste" een probleem

van deze tijd begint te worden.
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5.a. Probler:at-iek van de ::Jeurnese Peel.

De geoeente Deurne heeft een ontgrondingsvergunning

aange-Traagd am 2G6 hR. van de ::Jeurnese Peel te ont

venen. Dit ~al dan de behcefte aan veen voor de ko

mende 10 jaar dekken.

Er is bij de ontvening een aantal bedrijven direkt

betrokken, de ontveners en indirekt de verwerkende

bedrijven. De direkte vervening geeft volgens opgave

van de gemeente :'Jeurne en bet Streekorgaan Belmond

direkt werkgelee:;enbeid aan 65 'iierkzaIIle personen.

Bet nu volgende is ontleend aan het tijdsellrift

"Grondjourna21". Eet geeft in het kart aan waarom de

vervening ~o belangrijk is.(Grondjournaal dd. 14-9-76)
Visie over- De Feel is, zo meent de regering, een uniek gebied,

heid dRt voor vcrvening dient te worden behoed. Toell spe

len andere belangen mee, waardoor llet noodzakelijk

zal zijn toeh hier en daar te vervenen.

De regering is namelijk ook van mening dat in ekono

mies opzieht vervening noodzakelijk is. Dit heeft te

maken met de direkte winning en indirekt met de toe

passing vanveen in de champignonteelt. Voor deze

teelt is jaarlijks 20 ongeveer 65.000 m) 2wartveen

nodig. Eeen zeer groat gedeelte daarvan is afkomstig

uit de Deurnese Peel. Aangezien zesduizend mensen hun

brood verdienen in de ehampignonteelt en er jaarlijks

een produktiewaarde wordt gehaald van rond de llonderd

miljoen gulden, zou het onverstandig zijn -aldus rege

ringszijde- deze belangen te miskennen. Vervening van

de ::Jeurnese Peel dient de werkgelegenheid, wat in deze

ekonomies zwakke tijd natuurlijk uitermate belangrijk

lijkt.

Tot zover het Grondjournaal.

Versehillen-Het bovenstaande geeft ener7,ijds aan dat de Peel toch

de belangen wordt gezien als een waardevol natuurgebied, maar uit

ekonomiese motieven aangetast zal moeten worden.

Voor de omrineende bedrijven, 7.owel de verwerkende be

drijven als de ehanpignonbec1rijven, is de aanvoer van

veen hoe dan oak van essntieel belang "villen zij in



de ~oekom~t kunnen blijven werken.
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een i:;rcot gedeel te a:komstig is ui t de Deurnese 1'eel.

311i ter~ llet veen in de champignonteeel t vlordt ook nog

'reel veen getruikt in de land10uVl en voo::::,al de tuin-

OOU1,'I'. Bierover bestaan echter n~.uvjelij}:-s cijfers.

ii(-;t ~cestel"el1(le dee=- vall 11et veen \vorclt ~;eiLlporteel")d

;;i"t f~c+ b'u-'; -'--121'1"'1,,1 (T iU ' ~'("l ~11'd en Eel"" e)'"""" - -"-1 \..' lJ -L IJ 1 C~,.l. \.1.. ..L.J..L. v 0 ....L ct 5.1.. •

l~Q deze vergunningenperiode'0ullen de verveners,

[;12cr ooL de verv;erkende aedri jven naar andere oogeli jk

l..:eclen lJceten gaan 30eken OLl aan veen te kODen, OLl daar

nee de voort3etting van hun bedrijven te ga:L~anderen.

Er 3al d~arTIa geen veen Deer van betekenis zijn in de

1'12121, althans voor industriele vervening.

Het lijkt verstandig nu reeds naar alternatieven te

gaan zoeken. Dit 20U bijvoorbeeld moeten gebeuren

door meer toepassing van alternatief materiaal in de

champignonteelt (dit is nu al 1550 ), men 20U ook naar

andere vindl,llaatsen kunnen gaan zoeken. In ons land

zijn die ecllter niet meer aanwezig.

De behoefte aan veen zal dan voornamelijk gedekt moe

ten worden door een verhoogde import vanuit het buiten

land. Ook voor de verwerkende bedrijven voor de cham

pignonteelt en voor de land- en tuinbouw ";jal het moei

lijk worden OLl aan grondstoffen te komen.

Zi j zullen zich fnoeten ricbten op bet bui tenland. Eier

door zullen de vervoerskosten aanzienlijk otijgen.

Or;] tocb rendabel te kunnen \iverken zal deze kosten

stijging ir de prijs van bet afgeleverde produkt moe

ten worden doorberekend, in casu de co~post, champig-

nonteeltaarde etc.

1::e:1 belangrijke vraag is of de cbaElpignonbedrijven, 

land- en tuinbouwbedrijven deze kostenstijging zullen

kunnen dragen. 13i j eeE Goede saDem-.rerking ~et de diver

se overheidsinstanties zou deze kostenstijging in

voor beide partijen (verwerkende en ontvangende bedrij

'len) Goede banen kunnen worden geleid.

Aangezien na deze vergunningenperiode geen boogveen

van betekenis meer aanwezig zal zijn in de Deurnese

1'12121 zou bet verstandig zijn nu al naar overgangsDaat-
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rT't~e:ell te ~oe]cen (Letzij cmuere grondstoffen, hetzij
, '"i ., ,- \ ~ 1_" b d .

cLlIQel~e VlnQ}J_j_clutsen) voor ue verwery.enoe 'e riJven.

::Cevens 'jOlJ, nCiga~;aan noeten yvorclen welke afbouvmaat

reLslen er zijn t.a.v. de ontveners zelf.

Bij een niet 30 drastiese ontvening (ten gevolge waar

'TQll tct,gC3"1 geen lloogveen meer overblij':=t) zou di t S8.

Densr'el van faktoren beter onderboWivd kU:!1nen worden.

~it zo~ eventueel minder vergaande gevolgen voor de

Deurnese i'eel E}e~ 3ic11 Dee kunnen brengen, ~odat nog

een gedeel te va~l het waardevolle natuurgebied gespaard

kan '.-.'orden.

rratuurweten~f het gebied in ~ijn algemeenheid gespanrd kan worden

scliallpeli jlc Langt bovendien nog var.. een aantal vooral natuurYveten

;c:chappelijke fclktoren a':=.

Len van die fnktoren is de wederzijdse beinvloeding

van de rJeurlle se ~eel en het ui t natuurwetensehappeli jk

oogpunt waardevolle gebied de Nariapeel.

Het he:e peelgebied is vooral wat betreft de watervoor

ziening af1:ankelijl: van net regenwater. Het omringende

landbouwgebiecl wordt door voedselrijk water bovoor-

rand uit de Uaas. Dit maaswater stroomt via de Helena

vaart die de tYlee "pelen" sel1eid t naar die landbouwge

bieden. De Helenavaart staat eel1ter niet in open verbin

ding Det die twee "pelen", hetgeen desastreus zou zijn

claar de gehele peel een voedselarm gebied is. Daar het

regenwater eehter onvoldoende is om de gewenste voehtig

beid te bereiken, wordt nu op sleel1ts een plasts voe1

selrijk water de Mariapeel ingelaten. Ha het passeren

van diverse kanalen wordt dit voedselarm en dan bruik

baar vo@r de veengebieden.

De beinvloeding van de lTariapeel door de Deurnese :Peel

gesehiedt op de volgende wijze. ~bron: studie van bio

lOf,iestudenten van de Universiteit vanNijmegen)

Beide "pelen" zijn in hoofdzaak afbankelijk van regen

water. Door de nog c,teeds hogere ligging van de Deurne

se Ieel 3al volGens een soort komrnunicerend vatensys

teem deze zorgcn dat de Mariapeel niet verder uit ~al

drogen. In ieder geval niet verder dan nu al het geval
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celOl)en (lroge zomer Vl2.S deze afhankelijk-

t cle:~e lEcerza1 komen te liggen dan de r.:arl:l-

KJitiek

reel clc:m :'; 81 he t p:~o c e s ,Tan wederzi j else r)einvlo ecling

jUist ancler30c ~ijn •

.L.ee~l runt VDll kr1 tiek or de cang van zaken is, dat er

deze wederzijclse beinv1oe-

d~ng. =r 13 doer de geneente ~eurne waarschijn1ijk

t~Cell op:1racllt gegeven '.Toor een terzake dienend ondE::::::'-

zosk. Als dat wel ~et geval is heeft nen niet op de uit

clag r e'Nach-:; cij verlenell van ,rergunning voer het ont

venen. Opvalle10 is dat de beheersins~anties van de 1,:a

riareel [;ee11 vraagte~~ens hetben gezet bij de ontvening

van de Deurnese leel.

:Je vvederzi:jd"e beinvloeding van de Deurnese l)eel en de

r.:ariapeel is in onderstaand schema gevisualiseerd.

I

Deurnese reel
I I
1 __

A A 1a2 meter

~ £rariapeei~
_HelQ...nqyagr"t.: I

minerale ondergrond

De gemeente Deurne verwaeht, dat de Deurnese Peel na

ontvening dezelfde natuurwetensehappelijke status zal

kunnen krijgen als de Mariapeel, die ook het resultaat

is van opgekomen plantengroei na vervening.

Het verschil met de Mariapeel is eehter dat deze laatstE

op een geheel ar.clere wi jze verve end is clan op het ogen

blik gebeurt in de Deurnese reel. De I'Iariapeel is name

lijk lJijnct geheel ontveend met bandkraeht. De huidige

ver~ening gebeurt machinaal.

Het gevolg is dat de noodzakelijke diversiteit (voor
--

een rekreat1egebied) geheel niet aanwezig zal zijn na

ontvening, of zij zou alsnog tot stand moeten komen

door kultuuurtechniese ingrepen.
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C.cUl ook nie+ Geheel 'r:ln;~elf:::'l)l~ekend dclt na ont-

Re stl.Lle

vening een gedifferel1tieerd en interessant natuurge

bied 321 ontsta81, ~Gals de gemeente Deurne suggereert.

30~ls het er nu uit3iet zal de ~eurnese Peel opgele

verd vlOr:!en als een groat vlak gebied, waarin de na

tuur aIleen via een eentonige plantengroei kan ingrij

pen. ne eerste berkenboonpjcs als teken van uitdroging
( ('1 D ,"1",-, 0 t c-, +- e "Fl" -i -,'l"ld- v r • Y1 .1 co l,• .-, 1"l" aI' eel) 'n n 'c i lln en '11l" e Y' en\ I.. \- G - Ij ~! v" tJ /.......... 'J ct~... \. c \....- cJ.......... ,i "'" 1,/ ,; G -'- ' .1. "'" -,-_ _

d~ar a1 ui~ de Crond te komen.

In het voorgaande is in het kort gepoogd een::1antal

punten van kritiek aan te geven.

Deze punten van kritiek hebben vooral betrekking op

de manier waarop zonder voorafgaande studie besloten

word t tot het doen van ingrepen in de ruJ.I:lte en het

uiljeu. ~ij zullen misschien gevolgen hebben die men nu

nog niet bw overzien.

Daarbij is sprake van onvoldoende onder'7,oek en oneven

wichtiGe afvleging van belangen. Bijvoorbeeld is ondui

delijk of de verwachte ekonomiese voordelen op korte

termijn opwegen tegen de uitgaven die in de toekomst

nodig zullen zijn om de schade te herstel1en.

nit nag afGezien van de moeilijke zoniet onmogelijke

oP1keerbaarheid van bepaalde bio-ekologiese triviali

seringsprocessen.

Opvallend is tevens het ontbreken van een plan voor het

betreffende gebied en op welke manier gelden worden

gereserveerd voor de herstrukturering vc:m de Deurnese

Peel na ontvening.

Het bestaan van een herstruktnreringsplan ~ou de dis

cussie t.a.v. de Deurnese Peel aanzienlijk vergemakke-
1 " .,
~lJxen.



5.b. rrobleoatiek ont~anding 3ergerheide.

III de TIctoorloGse I;erincle Dc1JJ (le bel10efte 3}lD _~ancl

"':7 .-., ~,.-,

'/:- .~ 1 '10 or de 1)Olmni jverheid een '3cdanige vorm (Jan, dat

lien

l:::mcl en limburG c"fsrr::J~~en een 1)eleicl te gClcm voeren

\lil'i.Y'UlJ de ont:janclin{.;;en in de ui tervmarclen zouden \:'101"-

den afRere~d. ~e producenten van indu8trie~and kregen

in de vijfticer jaren bericht van Hijksvva-serstaat, dat

zij voortaan niet lcme;er mochten rekenen 01) ongestoorde

v()ort'~etting van (diepe) ont'~andingen in cle ui terwaar

den Vffil de rivieren i.v.m. be~waren vall Vaterstaat en

1 c=mdllOUW • :Ln de toekomst zou de winning van 7.and gekon

sentreerd moeten worden in de gemeente Bergen(L), waar

een oppervlakte van ca. 540 ha. beschikbaar zou zijn.

lJa overleg tUGsen de organisatie van industriezand

producenten en de overheid heeft het I'1erencleel van de

exploitatiemaatschappijen zich verenigd in een vennoot

schap, die een kontrakt voor ontzanding heeft gesloten

met de gemeente Bergen. Het lag in de bedoeling dat na

de cnt~)luiting van het IJrojekt Bergen jaarlijks mini

maal 4 miljoen ton zand (industriezand) zou worden ge

wonnen. ~e betrokken producenten hadden het kontrakt

met de gemeente Bergen in augustus 1962 gesloten, nadat

de provincies Gelderland en Limburg tot stakine van de

vorlening van (diepe) ontgrondingsvergunningen waren

overgegaan (T:1aart 1962).
Die staking heeft geduurd tot september 1967; ZlJ 18

door de Kroon blijkens diverse beroepen gesanctioneerd.

In september 1967 rJaakte de provincie Gelderlanc1 bekend,

n<J.dcJ.t producenten inmiddels voor meer dan tien miljoen

gulden aan kunstwerken in het projekt 13ergen hadden

geinvesteerd, dat voortaan de aanvragen am vergunningen

voor (diepe) ontzandingen in de uiterwaarden niet meer

kategories zouden worden geweigerd' doch dat dergelijke

aanvragen van geval tot geval op eigen merites zouden

worden beoordeeld.
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:=J,""~7,e 15.'ij -~i[illC van teleid is o.a. tepco.:31d cloor een 110

f;ere vl:-'<:lrdering ~r:lYl lle~ tel?llg van (le rekreatie en

nuoi t (~?n de stakinc heeft neeged'}C1n.

llanGcbie~~ IIet te explci~eren olltzandingsgebied omvd.t:

a) voorhaven 17 ha.(voor on[;. 1(35: gem. eicend.)

b) , t }-Jeul:-en 7C ha. ( !I

c) Bergerheide 445 ha.( It

"

235;

955;
"
It

II

!I

)

)

J..'roclul~tie

~ie verder bijgevoegde kaart.

1)e [:;emiddelde 'vvinning per }la. bedraagt circa 175.000

ton, ~udat in totaal ongeveer 93.100;000 ton gewonnen

k8n vlOrden.

Illustratief is onderstaancl schema van lie 'winning se-

dert april 1964.

1972

1971-197( ±17.000.000

jaar

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

aantal tonnen

562.910

1.643.248

1,4<31.472

2.653.71:'

2.740.193

2.446.462

1.405.384

1.210.<309

prognose

2.800.000

3.000.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

6.000.000

1)e produktie op het ogenblik bedraagt ongeveer

soo.ooe ton per jaar!

Uit bovenstaand schema valt ai te Ieiden dat de pro

duktie aanmerkeIijk r.1inder is dan de prognose('67-'71

10.456.560 tegen 16.800.000 prognose!).

De }Jrognose wrtarin er van uir gegaan wordt dat de ex

ploitatie na 1972 nog maar 12~ jaar ~ou vergen, i8 dan
'-

ook duideIijk te opportunisties opge~et.
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Als oorzaken '(3n doze lagere produktie kmmen worden

t;enoer.1C.l een gTGte invoer van Telatief goed .Lui ts beton

3Clnd, '.7Clarv(~.n no lnvoer voor 1962 onbetekenend vvas

(1961 307.000 ton, 1974 6.601.000 ton), de herziening

v~n het be~eid in de provinoie Gelderland sedert 1968

en de ~(ontinuerLl{; van het oude beleid in de :rrovin

oie I~oord-3rabant. Eet te Bergen afgcvoerde beton-

zand blijkt veel mergel te bevatten en L3 daarom in

:tTederland niet erg gewild, zodat di t betonzand gro

~ensdeels nCJ?~r Belgie en j..i'rankrijk V'lordt getranspor

teerd.

~er verduidelijking zij opgemerkt dat het totale Ne

derlandse verbruil= aan industriezand op jaarbasis

ongeveer 17.000.000 ton bedraagt, terwijl in- en uit

'10 er nageno eg I!let elkaar overeenster:n:len.

landschaps- Krachtens artikel 7 van de op 28 augustus 1962 aan

plan de C.I.V.(Centrale Industriezand Voor3iening) te

Hi jrl1egen verle ende on tgrondingsovereenkomst is de

gemeente verplicht tot het opstellen van een land

schapsplan. Als tegenprestatie wordt van het C.I.V.
verlangd dat tijdens de ontzanding kosteloos voor

de uitvoering van de grondwerken hiervoor, zulks rnaxi

Gaal tot een strook van 10 meter landinwaarts van de

insteek V3.n de afgravingen en de daartoe behorende

':Jerken en overho eken, Vlord t zorg gedragen.

Het aanwezig doen zijn van een landschapsplan -VlCJ.ar

Dee gedeputeerde staten dienen in te stemmen- is een

imperatief voorschri~t alvorens voormeld kollege een af

gravingsvergunning ter~ake verleent.

-:Je opdracht tot het maken van een overzichtslandschaps

plan I'J"oukell-=3ergerheide" aan ir. J. Vallen to Roer

Eland dateert derhalve van 1962. ~it plan (1963) voor

ziet in een te krelJren plas "Bergerheide", welke een

totale oppervlakte beslaat van ±447 ha. Det een oever

lijn vem circa 10.000 meter. Het totale landschapsplan

voor het rekreatiegebied beslaat een oppervlakte van

1100 118.
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Situatie

nu

'7 '-:-~j_

Dc exploitatie v~n e voorhaven en 't leuken is in

[:lideels kl,",lr .~[l ; ..l'S is me;l ds.ar bezig met het afwer-

keJ.} van de 0 everli jnen, llc t egal i seren van C.8 0 e\~erf'.

en l:.et rl:ln:;en en z:laien 'IZi.n berken, \iilgen en gras.

raast drie bru~gen is medio maart 1972 tevens de bouw

gereeclgekomen va.n de s=-.uis, \Jelke nood~8,kelijk is om

het water V ill1 de ontzandingsplas die bij explcitatie

van do J3ergerllsido :~,ll onstaan oIJ een zoda.ni.; peil 1;e

vGOrkaC8n ~ullen \Jorden.

C1.i'cr,:;.vel1 vC:.n de 3erger}leide iIiT:1iddels een
, "-De.. !Jenrl:}nVElng gemaakt. LOllenteel is reeds onGeveer 20

oosten 'leU:' de r~jkS'\jeg Venlo-lJijmegen ontzand.

VeTontrei- 'lanai 1072 tot nu toe stagnnerde de ontgronding van de

:r:ig.ing :~(jjld 2krgerheide ('-von"vel vanwege het fei t dat het zano. ver

ontreinigd is. Het voldoet niet meer aan de eisen van

betonzand zoals die zijn vastgelegd in het normblad

m:m 3542 en aanvullend in voorschriften '1001' teton

(VB 1974-) (HElJ 3(361 en IrED 3862).Deze gedetai1leerde

eisen hebben ~etrekking cp korrelgrootteverdeling, het

gehalte aan verontreinigingen, 8.an met de hand verpul

verbare stoffen, aan organiese stoffen en -voor~over

het zs.nd afkoffistig is uit zee of brak water- aan ch1o

riden en aan schelpen.

111,.a1'd veron t-Het materiaal ui t de Bergerheide bevat nameli jk orga

reiniging niese veront1'einingen van plantaardige oorsprong,

welke betreffen:

- vel'bindingen met aktieve fulvozuurgroepen, die het

hardingsproces van bindmiddelen als kalk en cement

kvra ti j dsduur en kwa maksimaal te bereiken mortel

sterkte hinderen;

- harsachtige deeltjes) die in het alkalies miljeu

van verhard beton uiteenvallen en ten gevolge van de

in beton altijd optredende vochtmigratie aan het

zichtvlak worden gebracht en zich daClr manifesteren

als bruingetinte en ~ich steeds meer uitbreidende

vlekken.

Afkeu1'ing Bij keuring op organiese verontreinigingen volgens de

als beton- geldende voorschriften door de afnemers wordt het mate-

zand ri~al uit het thans in exploitatie zijnde zone van het

winningsgebied dan ook afgekeurd.



Re0}~ties
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.0838 kvrali tatie'Je jJ:;"otlerrWD hetten tot gevolc; dat de

i3ergerllCide VO(;'l'. wat betreft de IJrodu}::-cie vall indnstie-

noc steeds i!l een 8xperimenteel stadium verkeert.

:Door cle betre}::}::e:ijk geisoleerde ligging tussen Ec)3S

en ~litsa grens en uede door de dunbevolkte direkte
...... ~"0"'''''~ .''r' (r;0Y'-' ,_~ Q.'""':':-r 1.... . .,.., ........-.,Y'\ '\,....,..... I r '1 2 ~ r""). (-~ •. ~-. /l r ......... 2
'~mg~,!~llG \b':;lUCC1;cC: lJe"-bC"" 10<:: lllW./LL .eben 309 In''ll'-''J

'1cor 1~edel'13n (1 (~9 7() ) ), i ~c II e t g e b i edt0 t d Dn toe '!ri j 

wel onbekend bij biologen. Het duurde tot 1968 voordat

i'lora en fauna van de streek ui tgebreide 3.8.ndacht kregen

in een onderzoel:: 'Jan Cleei en Kers (19613). Hiervoor

was het gebied al globaal onderzocht in llet kader van

een inventarisatie van Noord-Limburgse landschappen

(de Sl.lid t 195!~).

~egen de ontgrondingsplannen "lNerd scherp geprotesteerd

door Utrechtse en =~ijmeegse biologen, vamvege de ui t

zonderlijke geoloc;iese en biologiese waarde van de

stuifjand- en heideterreinen van de Bergerheide. :Boven

dien werden door hen verschillende alternatieve plannen

opgesteld.

-30nder nu direk": de natuul"i/etenschappelijke en land

schappelijke waarde uitputtend te behandelen, is het

misschien wel goed om enkele van de door hen aange

voerde bezwaren aan te halen.

Enkele van die bezwaren zijn:

a) het stuif3andlandschap ten oosten van de Maas in de

TIergerheide vormt een eigen biologiese en geologiese

forrnatie, die elders in lJederland en Vv,est-Europa

niet meer voorkomt;

b) door het ontgrondingsplan word t het aanv/ezige areaal

natuurterreinen, hetwelk thans nog 930 ha. omvat,

terue;gebracht tot 730 ha., terwijl indirekte aantas

ting van tientallen of wellicht honderden ha. ver

wacht moet worden;

c) de Bergerheide is het enige gebied in ,~uid-Nederland

en eell van (1e allerlaatste in Europa, waar ~3tuif

zand, droge heide, <lrasse heide en veen nog in onder

ling verband voorkomen.

Het specifieke van de Bergerheide is dat tel' plaatse

3 forrnaties na.ast elkaar voorkomen, terwijl geornorfo-
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logies naG ~llles in

1 \ 1" ,'0 -r' ,yy> +'Ul'; 1r+ l" .~ •J ........ lA• ....L....Lt;-l. ..L. ............ v 'C,

+0 1r+v ~",..L:... lJ

en
7 \ l'); ano~oglese laboratoria.

~td 1) 'Ioorr181d [ebied vornt een grote oren ruiote ge

lOben or GorinG\? :dstand van gro~e lJevolkings

cen tra V:::T llet RL...l1rgebied Qlsraede v:m de; Eandst3.d

lklland. :Jc 7;[)1. open ruinten vervullen een bu':;:-

.="er':;:ullJ=ti \? t. a. ,,c. de inclustriecentra, elie oede

oor3aa}= :':i;]n van de luchtvervuilin£.

tiet van de~e ruin ten dient optimaal te

kapaci

worden

tieven

opgevoerd. Indien deze te klein ~ijn treedt cen

:~elce::::'e nate van instabili tei t op hetgeen het ont

stac::m V',J1 ziekte'lenvekkende orgcmismen tot gevolg

heeft.

ad 2) Ko::::'stmossen '"3ijn zeer ge'loelig '1001' vervuiling.

:Jeze orGanisnen reageren op elke type luchtver

'luilinG. Indien deze vernietigd ~orden 'lerdwijnt

daarmee een inclikator.

ad 3) Teneinde terzake van de leefbaarheid een zo goed

nlOgelijk ondercwek te kunnen verrichten, dient

de \ivetenschap te beschikken over gebieden van een

~o Groot mogelijke schaal. De wisselwerking tus

sen droog stuifzand en na,t veen geeft de sleutel

en leert wat '1001' de mens goed is.

Resumerend komen de bezwaren er op Deer dat het be

vruste gebied gespaard zou dienen te worden, terwijl

men bet onaanvaardbaar acht een dergelijk '1001' de leef

baarheid essentieel landschap te vernietigen zonder

dat vooraf een wetenscbappelijk onder~oek naar de ge

volgen daarvan beeft plaats gehad.

Als alternatievc oplossing geven de reklamcmten aan:

a- het gebied genaamd "Wellsch 1.1eer" (Vlell:: gebied geo-

logies en biologies gezien zeer eentonig is, terwijl

dan cle sluis benu t kan worden .Nadeel: de desbetref;:',o

fende gronden 0ijn grotendeels partikulier eigen

dam, welke allereerst aangekocbt of onteigend moe

ten worden, betgeen de nodige ti~d en geld zal kos-

ten) ;
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y.":ce~-~~e2igel1~1()rl is, ~jOdc1t derl1alve geen tijdverlieD

opt~eedt e~ ander~ijds geen aankoopkosten behoeven

te worden GeoR2.kt.

overheid

Gedeputeerde Staten deelden deelden op bet bezwaarschrif

mee (1970), dat bet mo~enteel onmogelijk is het pro

jekt Bergen te daen Ftoppen; de alternatieve oplossin

gen bleden daartoe geen mogelijkheden.

001: het advies van het Rijksinstituut voorlTatuurbeheer

in een rapport over de Berger- en Gerneenteheide, ge

scbreven door drs. v. Hulst in opdracht van G.S~, voor

een alternatief ontbrondingsplan had geen invloed;

de ontcronding ging gewoon door volgens plan.

NieuVle ont- Vanaf 1972 tot nu stagneerde de ontgronding van de Ber

vlikkelingen gerheide en de Gerneenteheide door eerder genoernde oor

zaken. lJatuurbeschermingsinstanties beE'teeclden in deze

tijd weinig aandacht aan het projekt; het 20U naar hun

mening vanzelf weI doodbloeden.

In mei 1975 begonnen echter onverwachts onderhandelin

gen ove~ het projekt tussen G.S. en het kollege vart

bavr van Bergen. Uit de nota die bij deze besprekingen

als leidraad heeft gediend, valt te konkluderen dat

G.S. het projekt van de gemeente Bergen over wil nemen

(1100 ha.). G.S. beogen een versnelde afgraving van

het natuurgebied. Daarbij nemen zij oak de nodige te

verrichten investeringen in het Leuken-Seurenheide op

zich. Bij de afwerking van het gebied zou rekening ge

houden worden ~et de belangen van natuurbehoud en ge

streefd worden naAT een vorrn v~m intensievere rekreatie.

De indruk bestaat dat de provincie op haar beurt de

zC1.ak wil overlaten aan het rijk, omdat dat indertijd

aandrong op centralisatie van de zandwinning. Dit zou

dan overeenkomen Det de wensen van de aktiegroep, die

het liefst ziet dat C.R.lL het gebied overneemt. Verder



:=(":u llet Eijk (Jan 'IOOl' de kosten (schadeloosstellinc

C.l.V. e.a.) mddten opdraaien. Hieroec kant men dan 0;
liet fiy,'onc'::"E~:te a elet, WCi8Tcver ~oals de si tua.tie nu

~lo , weinig te zaggen valt, ge~ien de onzekere en

r; erl ,

b:,:,ug-

ger:1eente ~~ee~t 1 ;liljoen GIl de provincie 2 rJiljoen

nog gein'7esteerd in gl'ondaankopen, beplantingen en de

a::.mleg 'lan een j~chtha·ven• .Je no€; te ve:>:>ric}n;en investe-

rin{;en In het lenJ::en-Seuren:toide beloljen cen bedrag

vall 1 ,U5 miljoen gulden en een Vaal' elit gebied op te

~(ttcn onderfonds 750.000 gulden.

Kaar zoals gezegd, ootrent de te verwachten opbrengsten

en de kosten rond de afgraving van de Berger- en Ge

mecnteheide if) T'loraentecl nog niets Det zekerheid te

zeggen.

Op het ogenbJik is het wachten op bcslissingen van de

ovorheid, vaD de minister van Vcrkeer en Waterstaat,

die met zijn oordeel wacht tot de landelijke coordina

tiecommissie "ontgrondingen" is uitgestudeerd en van

G.S. van Limburg op de hernieuwde aanvraag voor een

ontgrondingsvergunning (1-10-1976) door het C.I.V.,
waarbij de beslissing is opgeschort ~ede onder druk

van e_e bezwa.ren door de 3.ktiegroep en anderen, ":08,18

de stichting Natuur en Miljeu Limburg.
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cure

(en Korte Gchets

190 ha.

waterplas

VC)O~~ Let gr~ndv!inninGsgeoiedTirrJourgl' "=icH~t:eduid '11 s

~. -:; "lJ:'c~jck-:; J'anljee]", \vaarin de ontcrinclinc tJt 199C

C2t als "~.=_J~ernp.tie= Doet fungeren voor clie on-:grin

diniO-:;en, v:.·c;C'.r ller;3 trukt-Ll.rering op een aanV8,'trc:rJ8Te vIi j

:3e niet binnen een reaelijke termijn ['1ogelijk is".

Iic ontg::oinc1 ing '1"n de: 17,5 tot 25,5 n dikke laa.g grind

zal Let Qc:.·tiveld (Llim'?nteel 27a 30Ll rrven II.A,P.) ver

laaga worden tot 22,5a23m boven N.A.P.
Cmdat een deel van l1et aanwe~ige zandIJakl=et ~al worden

gebruil~t, zal niet alles kunnen worden acwgev11.ld, zodat

pr een vi3terplclS ,rem co.. 190 ha •. overblijft. Deze ont

grinding ~al in drie etappes verlopen.

Pase 1: het Fanheelderveld, reeds ontgrind; fase 2: ge

bied gelegen -'cu~;sen de Gra themervleg, . Daalzicht, lbpo

leon;cwec, en aan de kant van de bebouvrde kom v,m Heel

door de Reutsweg; fase 3:het gebied tussen Daalzicht en

lIolemveg. Ook fase 2 is reeds begonnen.

Rekreatieve In de struktuurvisie wordt de overblijvende waterplas

funktie van 190 ha. als een IJosi tieve verrijking van het land

schap beschouwd, die vnl. een rekreatie"ITe funktie moet

krijgen. Er vvordt dan ook m.b.t. de herstrukturering

van het gebied een aantal toekomstbeelden beschreven,

waarin de watersport en de dagrekreatie het hoofdtema

vorYlen.

De be7,waren die 7,ich tegen di t l)lan richten zijn vnl.

Gevolgen van miljeutechniese aard.

van maSSc1- - I'Iassarekreatie, en dat is ee vorm van rekreatie die

rekreatie in de struktuurvisie VIordt beoogd, kan natuurlijk

schadelijk zijn voor het naburige natuurgebied de

~USl)eel.

sociaa} - Daarbij kunnon we verwachten dat de stroom van toe

risten, die het gebied in het hoogseizoen zal trekken,



rr€n (]cJYlg;'i j rend ;~;=] 1 bein'I1o c-

t door:.-::r~ij(3_el1 \1~J,n Q(~ leerJl~~;{;en, bij de ontgrir:dil1g,

ci':"e een lFjOQjakc1':"jke l-::ondi tie VOTl:Jen 'Ioor het grond-

~~terpei1 in het aangren~ende natuurgebied, ja1 ook

[;li1;) eu ted:nie~Je J;:nl1seb'lenties hebben.
~l11--:... _ in ~il1e waC3.nJcl1ijn1ijkheicl het biolo

deze gebieden sterk worden veranderd,

Vi" ardc: or de 'Iennen ero og 'fallen en z eldzane vegetati e

verlcren za1 gaan.

de 7;cr:er van

ontgrindingsgebied

de'3e verb':"ndinc1975 is

v2.n hetfase 2verbincling 'fcm

denet~~ro11 d~.,\T3. t (?~-

r.~GaG, ~~~,;,:::Jt e"'\;'"CYleen~J ge\Jolgen voornet ornringenclegebied

te '7ien [;2f.

- Door de ontgrinde terreinen voor re1creatiegebieden te

bestemmen, zu11en de on~wikkelingsmogelijkhedenvoor de

dorren zoals Heel en }lanheel, die bijn2. gehee} door

deze gebieden worden omsloten, sterk worden beinvloed,

waarbij gesprol::en mag worden van een rem op de potenti

ele uitbreidingsr::1oge1ijkheden van deze dorren.

Gezien het fei t dat er in de struktuurvisie nauvielijks

amldacht aan de3e Cslechts summier geschetste) problemen

wordt gegeven, kan nen zioh afvragen of er niet een te

eenzijdig beleid gevoerd wordt, waarbij industrie1e belan

gen voorop staan en de lokale maatschappelijke en mil-

j eu-teohniese konse}:wenties op de Clchtergrond VTorden ge-

Bchoven.

Er dient dus dringend een onderzoek te komen naar o.a.

de mi1jeu-techniese konsekwenties, die de ontgrinding

met ~ich mee kan brengen.

Gedacht vvord t a.~m een. samenwerkingsverband net speciaa1

op het gebied van de miljeu-techniek geschoolde personen.
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derl.

:J8'~e Ll0gelij'=lle(len }:lJrmen cnderccheiden 'Norden in c1:rie

Lin ,...... -+....
'- . ..L Deer versc}lillende kategori~n t.w.: het inspe-

Inspelen

len oj) yrocerc';"en, llet oprjekl=cn V8.n een ~3trijclkultuur

en de :3{;L. burgerl'::"jb:: ongehoor:3ciamheid.

t de mogeli j}:teden in de eerste kategori e be treft,

0ll I~roces- de~e ~'J.llen vnl. cei3tO-j(].n uit het indienen Vill be-

sen ;~vmar of het ,l~nte]ceneYl va.n beroep tegen bepaalde over

heidsbe31issingen.
ue:Wlaar

beroep

Iedereen heeft al liet reC}it tot bet indienen van be

zwaarschriften tegen een ontwerp-streekplan, dat vast

gesteld is door provincial~ staten, en weI gedurende

de 2 maanden dat het antwerp ter inzage ligt.

Tegen bestemmingsplannen (nivo: gemeente; ontwerp door

b&w voorbereicl) bm iedereen gedurende de termijn van

de terirnage ligginG (1 maand) 1)eZW8Ten bi j de gemeente

raad indienen. Ver~uiDt men bij de eerste keer dat het

ontvierp-IJlan terinzage ligt, hezwaRr in te dienen, dan

vervalt het recbt in een latere fase bezwaar te maken

tegen het plan 8.18 zodanig. ~lel kan ieclereen bij het

kollege van Gedeputeerde Staten, dat zijn goedkeuring

moet geven arm een gemeentelijk plan, beZWRar maken

tegen wijzigingen, door de gemeenteraad aangebracht,

en d8.t Vleer binnen de terT:lijn van de terinzage ligging.

(1 T:laand) In laatste in8tantie kan men nag in beroep

gaan bij de Kroon. :0eze beroepsmogelijkheid heeft ieder

die bezwaar bij G.S. had inge~iend en ieder die bezwaren

heeit tegen onthcuding van goedkeuring door G.S. :0it

alles 1,)ee"':' binnen de terT:li jn van de terinzage ligging

'IceD de beslissing van G.S., sarnen L1et het plan, op_de

geceentesekretarie.

De beroepsrnogelijkheid tegen het verlenen van een ont

grondingsvergunning is geregeld in de ontgrondingenwet

V~ln 1 septerilber 1971.
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Iederet;D k'3.n ge(lnrende de termijn van de terin:0age

ligging v~,n cen -aanvr3ag voor een ontgrondingsvergun

nine iJinnen 30 cb.gen schrifteli jk be~\7aar indienen

bij G.G. r:.:'egen een beslissing V3.n G.S. 1'::an aIleen

door diegenen, die reeds bij G.S. bezwaar hadden inge-

diend, beroep worden aangetekend bij de ~roon en weI

binnen dertig dagen.

Dit bero8l)sc3chri::t is gericllt aan de [1'0011, 1)1(1,1,1' moet

\vorcen ingecliencl bij de kommi;:-;saris van de koningin.

Aanl)evcling Bet '3al duidelijJc: 3ijn dat, gelet o}J de procedures,

het zaak is om attent ~e 3ijn op te nemen beslissingen

doer de o'lerheid. L) men er'~niet snel gen'Jeg bij",

door Cl,ll1vankeIijke ongeinteTesseerdheid of onor1ettend

heid VlaClr het aankondigingen betreft omtrent Clan'Iragen

en on tVl'erI)-plannen (eli t kan in de hand gecverkt worden

door De'er! door bv. zeer Kleine advertenties te plaatsen),

cls:.n is nen '~ijn beroepsmogelijk1'1eid ge1'1eel kwijt.

lIier ligt ook een taak v::m de p:ktiegroepen .3ij hllnnt011

en moeten 30rgen dat iedereen zich realiseert wClt er

gebeurt of te gebeuren staat. Di t kcm 'lia pamfletten,

deDonstraties e.d. Het is dGn ook een t2ak van een

aktiegroer op, misschien niet direkt te onderkennen

gevolgen te wijzen. Jit laatste al of niet met behulp

van "tel' zake deskundigen".

Opwekken

van een

strijdk~lJ

tuur

De tweede kategorie sluit hierbij aan. Ret opwekken

van een strijdkultuur boudt nl. o.m. in hRt plaatsen

V3.n sI)ecifieke problemen in het 8..1gemeen maatschappelij}~

Kader. TIit betekent onder neeI', dat men de achtergronder

en de ac1'1terliggende problemen moet onder~oeken.

Daarn~ast 1'1et, voor zich~eIf, beantwoorden VCln vragen

omtrent gevolgen voor de maatsc1'1appij (vragen naar

relevantie), bv. t.a.v. vlerkgelegenheid, rekreatie,

leefmiljeu e.d. VerdeI' proberen een antwoord te 'linden

op de vraag hoe of binnen welk systeem Den de proble

TJ8.tiek kcm voorkomen of al thans '0odcmig cle processen

kan beinvloeclen, clnt de~e probleDen zic1'1 mindel' vaak

en in -, ererktere oFlvang voordoen.
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-~e v~cLL CLUl,:C..L-LJL 7lJr a:: ~ nl'? '0 Dees 2-L Gail am oe an-

b':'l'l+;ecenstellinf;en tUGi3eJl 'lc:n)cl1illenc~e croepen, wa2T-

OTIseilC Ol')-

?2<~n}11eicl.

nl. oie v,~.n cle "1JUI'gerlijl:e ongehoor~"2.mheid!!. Eier

[;joe tE:~doele.il \1\: ilktieG, die ge'Tcerd YTorc1en alG [Jen VL1

been n • +
OJ:: nle" het sewnc;te I'eflul-

t;c°d.t hee::t '7erkrecen. Va.01: keG! Den op Gpe1:t2knlaire

~ij~e de RaLd~cht o~ bepaalde problemen vestigen o~

zo beslissingen o~ processen te bespoedigen (vgl. ~r~

ken 'l,cn panclen e.d.). Het zij eddies, die afwijken

'Jan normale gedragspntronen (,rgl. provo) en daardoor

dCler sommigen aanvFJnkelijk niet begrel:en vvorden en deor

(mderen als ":struf"'oaDT" beti teld worden (strafba.aI'

afhankelijk van de (gangbare) interpretRtie van het

strafrecht(~etboek van Strafrecht').

DaaI'nRast komen oak wel eens zgn. harde akties voor,

sabotage e.d., die geheel in de kriminele cfeer vallen

en derhalve in dit kader afgekeurd dienen te worden.
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geval oepalingen inhoudcn me! bctrekking p:J
to~nlanlal in de wet genoemdl' punten. wd·
kc bij het wrbinden \an \'(,orwaarJen Jan e,'11 (l)

,)nlgrolldingS\ erl;uIHling ;I;ln de l)rde lIloct,'n
komen. Met het verplicht Slcllcn I.a v. dae
punten regelcn Ie ge"en en mel inach(neming
van dele I'egelen voorw:larJen ,.an de \, r
gunnin~en te verbinden \h)rdt (Ull bClll>gJ I.et
tot een in hct gehele land geldcn.! bq;lIlsel te
maken. dat de Icrreinen 1,,1 de gell.le of ged. ,:1.
tclijke v01tooiing van de ,>ntgwlll, ing door Ie
ontgronder wonkll gebr. -ht in ,':n o,'paai-!e
met het oog op dr hel:! ,(cn va;, landhouw, ' '
walerstaat. natUllrhcsdh ning • :lZ. \ oorg,"
schrevcn lOcstanJ. Van Ie onlrrond~r kan
v()or de hetaling van de k, ,ten V;1I1 het brcngen
van de terr,'inen in die ,oorgeschreven Ille
sland en van de kO"en \; n llitvo.'ring en ,Ill
derhoud van lie in ,erb;I'IJ mel de olllgr,)I1- , '
dingcn vcreiste weri-en I.'kerhcid (b.v. in de
vorm van een bankgararilie> w,li'den ge\or.
dCI'd. lIierlinor kan worLien "',·rL',kt. ,dat lie
terreinen, waar onlgrond II1g plaa IS hecft, na
voltooiing van de ontgronding in een beh0or
lijke tOl'stand konlcn en tlat dele t~rre'n~n..hun t.,

waarde ,ds culluurgrond hcrkri.igen of "'11.I\len
behou(kn. Voor de geval en, waarin dit prak·
tisch nk' te verwezenlijk~i' WlI zijn, is de mogc·
lijkh.::id ,'pengl"laten du.,r (lmp~n'l:fcndcmaat·
regeten dil \'erlies van d, nntgronde percclen
VOM dc gcm~cnschap tt· \'oorkoll1cn. allhan~

aanzien!ljk te bepcrken.
De \\.1 kcnt een schad.'\ergoedi.lgsregclng,

Dc liar', r;lger 'of houder van de \ aglln ng,
de beb 19hebbcndc insl.:Iimgcn en ,mkr be·
langhel ,henden, die OC7\', aren he ,hen ge· '
diend. kunn~n aansl'raak '~laken or ',ergol', ,ng
van de ,chalk, die is ()f'l, ! w0n!en llckdc'l ten
gcvllige vall een besluit t .. r uke \1I1 een "lIt· ".'. ~

grtlndin~. '
Voor.II in het bclang v; :1 dc land hOllW d ','nt

eroaar te worllcn ge,tred, . dat ontc:rondit,:cn,
in plaat... V"ln hi~r ell Ja~ vcrsprc j voort.lan .,
meer systcmatisch ['Iaats inden, 'Il Jat de ,'nl·
grunde gehieden 7l1ndl'r;, .Ie gr,)te J ('_t.':11 \, .:er
in cultullr kunnen wonh ' gebrael. fen 'ys
tematischc ontgl'\lI1ding J.. 11 okt aiL .:is w,' .len .',
gcstl"ld. Indl"1\ niet de I "gclij~h, ,J be~ aat,
dat de ,.ntgr,\nders tegc! eddilk, 1m.!7. I en

.-
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In het algeme,'n 7ijn de provincialc besturen
het tol verlening van de wrgunning bevoegdc
gC/ag. Dt' Minister V:IO Vcrkccr en Waterstaat
is t1;lt m.b.t. olllgrondingen in ICC. in hij :tlg,
Illilatr. van hestuur aan Ie wijll:n rijksw:lleren
(men denke b.y. aan het IJsselmeer) en in de
IJs~elmeerpolders. voorzover nog niet pro
vindaal ingedeeld. I let gcbietl, w:wrop de

, Rivierenwet I V:1I1 I(wpas,ing is, verkeerl in een
speciale po,itie. De I\ivicrcnwet h"M nog niet
cen algel1lene belangenafweging wafs VO()f

zien in de Ontgn)ndingcnwet; ondcr het in de
Riviercnwct genoemde openbaar rivier- en
stroombelang wordt tot dusver slechts be
grepen het scheepvaarthelang en het belang
van de wutera(voer. Voor 0ntgrondingen in
het zomerbed, waar de oelangen van het ver
keer te water en de :lrvoer van water pre\ aleren,
is de procedure v:ln de Rivierenwct h:vredi
gend, your ontgrondingen in het wintcrbed
evenwel niet. Dit \ViiS uanleiding de ontgron
dingen in het 7omeroed in de Rivierenwct on
der te brengen (dit is gesehicd bi.i de wet van
27 oktober 1965, Srb. 508), de ontgrondingen
in het wintcrbed in de Ontgrondingenwet. Dc
vergunningen m.b.1. het wintcrhed worden
verlecnd door gedeputeerde staten, doch niet
dan na overcenstemming met de Minisler van
Verkeer en Watcrstaal.

Indien bij een aanvraag om een vergunning
vrijwel uitsluitend het huishollddijk belang
van een waterschap is betrokken. kunnen gede
pUleerde slaten d,' beslissing aan het water
schap overlaten.

Ontgrondingen van mind,'r belangrijke uard ,
' , 711llen bij alg. maatregel vall hestulll', re_p. bij

provincia Ie verordening buikn de werking van
, de wet kunnen worden g,'steld.

Voorts draugt de wet 01' om omtrent ont
grondingen nadcre regekn Ie stellen. Dit wordt

:. dus mergelaten aan de lugt're wetgcver. Voor
de ontgrondingen in zee en in de nader aan te
wijzen rijkswatcren is deze nadrre regrling
voorbehoudcn aaneen algemene maatregcl van
bestuur, voor dc anderconrgrondingen aan
de provinciale verordening onder goedkeming
van de Kroon. Dcze regclingen moeten in ieder

..\ I Zic S. en 1.·ctlilic '10. 3M,
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Bij ontgrondingcn zijn vcle belun~n be-
tl okken. Dool' winning van zand. grind en klei "
"orden sommige bclangcn (uitvocring van
openbare wel'kcn. industrie. steen(abricage)
rCl:htstreeks gediend, doch kunnen vde andere,
brtangen worden geschaad. Deze andere be.
langen liggen op de gebiedcn van landbouw
vhserij, schcepvaart, waterkering, walerlozing:
drrnkwatervoorziening, bchoud van natuur- en
Jandschapsschoon. recreatie c.d. De Onto
grondingenwet bellogt een Jandelijk geldende
grondslag te geven voor de afweging en de be~
scherm,"gv~nde bctrokkcn algcmene belangen.

Een dehnJllc van ontgrondingen wordt niet
gegeven. Het begrip wordt op zich zelf vol
duende..duiJdjjk geacht. Als aan een begrips
omschnJvmg klevend nadeel wordt gezien, dat
latefc verschiJningsvormen.Q.:r mogelijk niet
dO?r worden gedekt. Aile werkzaamheden aan
of In dc hoogteligging van een terrein ofwaarbij
de bodem van een water wordt verlaagd wor. ,-:
den onder het bcgrip ontgronding samengevat.
Ook machmate ontgravmg of baggering zal
daaronder mocten worden verstaan. Ander.
zijds valt de uilvoering van werkzaamheden t"

in de nornlule uitocfening van land., tuin. cn,:~,';:,'
bosbouw. van normale onderhoudswerken en
hct delven, openen en ruimen van graven naar
spraakgebruik met onder dal begrip.

Dc wet bcpaalt zich tot het geven van hoafd.
lij~en.. Dezl' belretren \iO(lreer~t de verlrning,
welgermg, wijziging en intrckking van onl. ,),
grondingsvc;'gunningen. De in de wet m.b.!. , '.:
d.c vergunniJlg~n gcgeven regelen zijn crop ge.
nchl dc aly,'glOg van de hij een ontgronding ..,.
bClrokke~Jl dikwijls terenstriidige belangen '~'
te verleker, 1. Daartoe .vordt l'll:paald, tlat ,;,".
alvorens ccr, bcslis~i'ng h' nemc-n m.b.t. cen .j, ': '.:' ".
verglJnnillg (ie beJanghebpende instel/ingC1l l'O, :,.. :'2~
andae belanghebbenden in Ife gelegcnhcid. ' .' ':'i,
mroclenDwol<kn gCMcld hun hd:m!!cn II: be- S'J,"'I'.
r l·" ..n, a:lrtl)e Jient mede de bcrocpsregellng.
waarb•.I de Wet het Jant\tc woon1 ;lan de Ktoon ,'. ,t :.~,
r.n·fr
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van 27 oktvher 1965, S,tb. 509, ho~den
de regelen omlrent de ontgrondlllgen

(Ontgrondingenwet). I

HOOPOSTUK I

Algemcne bepalingen

Art. 1. Onder de zee worden in deze
wet, met inachtneming van de gren~

lijnen. hedoc1d in artikcl 2 van de RI
vierenwet 2, verslaan de Noordzee, de
Waddenzee en de Lauwerszee.

Wij JULIANA, enz.

Alzo Wij in overweging genomen
hebbcn dat het noodzakelijk is wette
lijke r~gelen te ~tellen tcneindc c<:n
doelmatigc afwcglllg van de verschll
lende bij ontgrondingen bctrokkcn hc
lan!!en te verzekeren;

ZO is het. enz.;

_ Aangelien doe weI van toepassing is op
de onlgrondingcn in het winterbed van de rI

vierell en stromen, bedocld ill artikcl I van de
Rivierenwct, zijll: de grenzcn. die kr~c~tens de
Riviercnwel tllssen de zee ,'n de nVler~n en
stromen gelden, ook hi.:r van belang. Arukel I,

'helwelk beraalt, dat de Noor Izee, de Wadden
zee en de Lauwersl.ee (;1 de I.ee in de zin ~~n
de ondcrhavige wct gerckend worden, verwlJst
derhalve naar het arlikd van de Rivierenwet,
dal een regding omtrent dele gre'nzen inhoudt.

De w.:rk I ng va n de wet in de :tee wordt be
paald door d.: rege!.:n van int.:rnati?naal reeh,t,
h<:lgccn in Ie w.:! nid nadel hchodt tc word<:n .

vermcld. (\-1.v.T.)

-~I-~~erk,nggelredcn d.d. 1 ~cplemberl,)71.
2 Zk S. ,"1 J.-<:dili<: no. 38.

, Dae \\ 'ligin: hccfl 1'1,I<lI~ ~e\'"ndel' blj. de
wet "an ~7 "kl. 1 'lIS ,..•• SIll '."'''f de ,Inleillc
nil1csl\o:I 11" men ,~s: c,; I ..c~hle no. :.l.

l'/i,' S ,11 J ·,'d·',e no ,,~.

. "129 ()nt~r.wet t\rt.3

-, slelle!), dat uil hOilfde \'.\11 II<' tli' hcschernwn
_ belangen onder hqualdc voor~ ...tnh~n lel:cn

ontgronding geen belwaar he,ta,Il, do, it lanl
overigens de rechtel1 van d~ d~'l1a.H ow,·rlel.
Wei zal. indien daanoc g,'wi,lligc gl.,nden
aanwezig zijn. onteigend kllnn, wonkn. 10

dra de wij/iging \an de ontcir ':lings\\l'l weI
lal zijn gel\orden. (l\I.v,T.l I

_ Dat, zoa!;, de ondert:Clekend,'1I lie v.,n lIer
schillende zijden naar voren t~ehrachfc be·
7waren menen It' mogen samcnvallen. ,,11\01
doende n:kening i, gcho\ldcn met de \V,'I 01' d,'
l~lIimteliike Ordening 2 \ermoge'~ ,ij ni,t in te
lien. Im'mer, hel i,; I'K" geens/in., de hedoe
ling, alks, \Ii .lar.lal1 een .I,;peet van ruinill'lljl.e
orUening kkcfl, gehed door de Wet (II' de
Ruimtehjke Ordcning te doen bchcerscl1.

Dc Wei ('I' de RlIimtclijke Ordening Pcoogt
een algemeen l,.ader Ie bieden. wa,llhinnen zil;h
de .:oiirdinalie \'oltrekl van alk [>" hel gl'lmllk
van de hod,'m b,'trok"en bc\angel met I,llh'g
op een /.0 d.,c!matig. nh'gelilt.:e 111 ding .an Je
grond, I

Daarnaa;,t hliift alleszin, plaal' voor afb)n
Jerlijke regdingen, die cen bC;,lald !'ebn~

in het bijz.ondcr h.:ogen te hdl;lrl ~cn.

Bij dele r,'gdingen gaa! hel in d cer~ll plaals
"m iet.; ;In,k'r;, dan ,Ie hed"c1d, ..:,'or, 111a tit' ,

Dc om;'lan,"llhei,1. dal de Wl't , . ,Ie F'limt.:
hike Orden:;g de 1I1,'gc1Ilkheld "hep! l'm .
I~r bes,her illl1g \an hel he,;: :nmin ..:<>rlan •
"':larin m, ,'rb,'dodde ,lIg,'m, bli'i;lngen
coonlin:ltic gea,ht kan ~lHdec laar l1ecrslag
te hehben ','v"I1(1en !e"er I elienti:f toe
zi<:hl in he! kwn te roeren. \l' :nl d;111 ",'k,
naar de nll'::ing \:In de ''I1,krge: ,en,h"', gecil
belctsel om in de ,lf/,lO,!erllJke I :elin~ ler be
scherming van he! biF,'nderc b ,tng e~n vcr·
gunning,st,'I,el ll' crcl'r,·n.

WeI lal hij de /)alllenng val :,ta(stbcdoeld
stc!,c! uill'·aar,1 nel .I,' be<,ten' ling r"kcninll
moe len \l 'rJen '~ch(llld..n. D•.IJn\h·/I~h,·IJ
van de at'z 11l1c11i: ~e rc'g,hng Ziti ,1<10 .I.. Jnd.:r,'
kanl \el'b hel Ir<'l1'en \an bij/ll;1lkre ,,'Mli..-
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Art, 2. Een ontgronding wordt p:e
aclll in de 7l:C 'plaats te hebben, indicn
zij plaats heeft daar. waar de bodcm
bij gcwone vloed of gewoon zomerpl'il
door het watcr van dc zee wordt ~dek t.

Art. 3. 1. Het is vcrboul:n. beholl
dens het bepaalde in de artikelen 12 en
31, wnder vcrgunning tc ontgrondcn
dan weI als eigenaar, erl'pachter. vrucht
gebruiker. opstalhouder. bckh~mde

meier of gebruiker van cnig petl,:eel toe
te laten. dat aldaar zander vcrgunning
ontgronding plaats heel't. .

2. Met illachtneming V~1J1 de krach
tens allikel 5 gcstelde nadcre regc1en
kunncn aan een vcrgunnil1g voorwaar
den worden vcrbonden ter beschcrmillg
van aile bij een ontgronding betrokkt'n
bclangcn,

3. Wcigcring, intrckking of wijzigillg
van een vergunning kan geschieden op
grond van strijd met de in het twecde
lid bcdoclde belangen.

- Aangelien het bcgrip onlgronding op zkh.
J.c1f \ oldoende duidclijk is Cll iedere begrips
omschrijving h.'1 nadeel heeft dal lalere vcr
schijningsvormen mogelijk niet daardl'or wor·
den gedckl, is het niet nodig en zelfs niet wense
lijk geoordeeld in de wet een dclinitie Ie gcven
van het begrip onlgrt'n<ling. Aile werkzaaOl
hedel1 aan of in de hooglcligging van cen 1,'·
rein of waarhij de hodem van ,','n waleI' wordt
verlaagd, worden onder dit hl'!~rip samengc\'al..
lIet I;' dllidelijk <Iat ook machinate ontgraving
of baggering daaron<ler moeI worden vcrstaan.
Anderlijds vall de lIilvoering van werkzaal1l
heden in de normale uilol:'fcning van lan<l-,
tuin· en boshollw. van normale on(krhouds
werk"11 en het delven, prcncn en ruilllen van

! grawil naar spraakgcbruik niel onder dal
I bl'gril'. (M.v.T.)
I - Hel bchoeft echler gel'n betoog, dal een
i vergullning <Ian e,'n ander d.ln de eigenaar geen

red1t geeft tegen de wi! v,ln die eigcnaar II
onlgronden: de IIcrgunning heoflgt slc,hls I<

Untgr.wet Art. 1 ;..

TEKST VAN DE WET

\27

\ I e S. en J-cdllic. nu 24.

1 (,

:etjui~le tiid\li~ de be~..:hikkingkunnen v, 
'en over de p.:reelen. die li,in hen<ldi
de (lnl~' "ndin~ ind, ruaad op een tn,· r

·:malis.:h,' wiile Ie lal,'.l ",rk'pen. Teneilh e
[lc,uan \ Jil dele mug.:!ijkhcid lcker Ie ,', 
" de Onl.:igening"wcl gewii/igd bij de \\ t
'17 okl,,~'<:r 191:>5. Sill. 510. In een niel' v

, voegde I:ld Ill' ....ord bepaald, d,1I lOlllL r
afgaand..: nUb,,:1 t.'nteig.:ning plaats k.ln

,kn 111 het bclang lan de \\ inning v7!h opper
.led,'lfsl,'trcn .... elke vail hetekenis zijn hIM

':aliornlc eeonoll'ie.
Len adll,erend.: r·,1 hlj de uilvoering lian de

,·r h II'e~.·dec!J aa:) de Ibad li'an de \Yakl
,:ll. en III hel hij7 'nder aall de onder d.:/e

,:t:ld res"'rlerende Untgrondingem:ommis;,ie.

BEHA.."lDJ:lJ:--:G IN DE
STATENGE!'ERAAL

Bijl. Hand, 11 \<),lO/61 , 1961/62, 1963/64,
ti '.6338:

Hand. II 1963/CH. biz. 1739-1748, 1777
'11 ;
rlijl. Hand 1 196364, ]964/65, no. 6338;
!land. 1 19/.5,66, b l. 2238, ·n.
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Ontl:r.wet Art. 4

Deze wet is niet van toepas-

. 3 Ont~r.wet

~en bii het bestcmmingsplan op dat punt
•hodig maken.
:at ontgronJingen belreft hctekent dit, dat
n het algemeen nict nodig lal zijn hij be

-' 'Dlng,plan het uitv"eren V3n ontgron
lOr ,wer"laamhedcn aall een aanl~ergun

'H, Ie hl'1den. Ie minder omdat in de meeste
. :,1len h:tgelag, dar de ol1tgrondingsvcr
'l~lTlg wrleent hetzelfde is als hetwclk het
'mming~plan heeft moeten goedkeuren en
mC'de du.; re"ening lal houdcn. '

·:ocht ]ulks onverhoo!'t eens niet gebeuren,
bn dll evenlw:eJ ir beroep worden ge-

. ,,~cerd. ~

,Il'! lIitgesloten is het, dat in een bepaald
" een !!cmcente toch. ,)01 h.1ar moverende

" 'len, (;ok voor ontgrondingswerkzaam
n cen verbod als bedu~ld in ;mikel 14 del'
"I' de Ruimtelijke On:ening zal invoeren.
A II)

,ne ?ndergetekenden lien de vcrhouding
"e rUJmteliJke ordening :IJdllS.
'.Ide o\'erweging van ecn' aanvraag om ver.
~lIng tot ontgronding vIn een bepaald ter.

, 7.al - onder m<''er - 01 ,elen worden nage.
d In hoeverre dezc ont~ 'onding past in hel
'Id ten aanzicn van de 1'1 imtelljke ordening.
reeds te~ plaat:,e gclde'lde bestemming zal
al dan nll:t legen d.: un: >;ronding verzellen.

, ,,:t ecrste geval z.al de v rgunning niel kun
:n worden verkend, in hl tweede geval voor
a: 'II '"pect betreft weI • .'0 nodig onder het
c', 'n \"n \oornanrden riel he! oog op de
,"'.mmlng. I,s ter plaatse <nog) ~een bcstem
III, '.:111 kra~ht, dan zal n'eHemin m:t de ter
Ikl :',cnde denkb<:elden rekening moeten
ill .. iJ gehoudcn. Mede 011 dele reden hecht
~ ecr,re ondergetekende v'c1 waardc ililn het
.:rk,~ omtren! deze matc ric met de vierde
,kr -'ltekende. (M.vA. I)

rK't:<dl' en derde lid
I)"or <i,' winning van und, grind en Idei

'rde" sommige Ixlanger: re<.ht~treeks ge.
'Id, ·joch kunnen vele andere bclangcn wor.
~""hJad. Dele andere helangen Iiggen op
~ch'cdtn van landhouw, vi,·",,'ij. "cheep.
t. watcrhrlng, waterl0ling, drinkwater.

,,", I1lng. bchotld van natuur- en land
"\'\" Iloon, rccreatie en (l~rgd"ke. IM.v.T.)

13\

Art. 4.
sing op:

a. ontgrondingcn in het, zomerhed
van de rivieren en stromen, bedoeld in
arlikcl 1 van dc Riviercnwct t.

h, ontgrondingcn. die dcel 'uitmaken
van of vcrband houden Illet hCl op
sporcl1 of winnen V:ll1 uelfstolTen be
docld in artikel 2 van de Mijnwet I!i 102

;

c. het nemen van specie van grondcn,'
waarop de verplichling lot Icvering in
11)86 rustle, alsmedl - ingeval V:Jn wa·
tersnood of dringcnd or drcigend gc·
vaal' voor doorbraa~ van dijken of voar
overstroming - va;l gronden, welke
ogenblikkelijk in bc/it zijll' genomen;

d. het uitvoeren Ian ruilverkavelin·
gen en herverkavelingen krachtens de
wet met uitzondering van de ontgron·
dingen, welke geschicden tel' verkrijging
van het voor de werken l10dige bodem
materiaal;

e. ontgrondingen als bedoeld in ar
tikel 8, .ccrste lid, bij de in artikel 5,
eerste ltd, genoemde algemene maat
regel van bestuur aan tc uuiden;

f ontgrondingen als bedoeld in at
tikel S, twecde lid, welke wegens haar
bijzonderc aatd of met Iict oog op bij
zondcre gewcstelij ke omstandigheden
bij de provinciale vcrordening, ge
nocmd in artikcl 5, tweeuc lid, zijn aan
gedUid.

BctrefTenllc de uitzondering van ontgron
dingell in ~\~t llllllcrbed vall rivicren zie mcn
de tOl lichting bij art. 8. <Jerde lid.

- r-kt d~ w0(JrJ~n "verband houdcn" in het
ecrstc lid, (lnder b, wordt gedoeld lOwcl op een
rcchhtreek,e snmenhan!! met het ..opsporen"
of "winnen" van delf~totl'en als op een indirect'
verband d:tarmede.

I leI laahtc is met nalile hl,t geval mct onto

i
'!
I

. I, ,

.("

i
"!
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: grondingen ten behoeve van bewerkingen, die
de delrstof in hanr ollrspronkclijke vaI'm moet
ondcrgaan alvorens geschikt te 7ljn om lot
l'indprodut:l t.: worden vcrwerkl, kn bl'l1l'evc:
van door de mijnexploitant verrichte ~v"er

kingshandl'lingen, ten behoeve van werkza 1m·
heden, die in de tllssenliggende fasen worJen
verricht, al,ook ten l>choeve van hcl transport
van ,Ie ge\\onnen ddfslof van het miinterrein
naar cen n"bij gelegen afvoerhaven ~f stOll ion
en de ops/a/( van de bij de winning vrijkomende
afval,totl'en.

Niet uitgelonderd lijn ontgrondingen in vcr
band met het opsporen cn winnen van'dc in
arti"d 4 van de Mijnwet 1810 bedoelde d.'lf
stolkn. Voor lover het hier dagbouw-ont
ginnIng betref! behoeft dit geen nadere "'e
IiChtJllg; artikel 81 van genoemde wct eist h,,:r
VOOI geen vergunning, Ten aanl.icn van de ('llt
ginn.og door ondcrgrondse gangen bepaalt ar
tikel \, tweede lid. van het Groevenreglement
1947 (SIb. H 27) I, dat cen vergunning tot ex
ploitatie slechts wordt geweigcrd opgronJen
van veiligheid; aan andere bdangen wordt in
.1it kader dus gcen aandacht g,:schon"cn.
IM.\.T.)

- Tenslotte gaat het ontwerp er van uit, dal
weinig belangrijke verrichtingen nic't onder de
werking van de wet dienen te vallen. lIel is
immers laak crop te letten, dat de administra-'
tievc en andere wcrkzaamheden, die de wc
pas~ing van de wet mel zieh melle brcngt, niet
buitcn noodzaak in aantaltoenemcn. Evenmin
is hd altijd no.1ig am vergunning te eiseo vllor
werken, die de overhc'id zclf doet uitvoerell or
waarop zij uit anderen hoofde reeds voldoende
invloed kan uitoefem'n. Dc we! voorliet daar·
toe in de mogelijkheid bepaalde ontgrondin•
gen huiten de werking van de wet te bn'ngen.
Dele uitzondcringen wilen hij algc'lllcnc ma,lt
regel Van besluur of bij provint:iale vcronlcnillg
worden vastgesleld. (M.v.T.)

- Dat thans twijfel lOU be,taan of bcpaalde
werk7.aamhcden - loals terrcinegali..;cringen
e.d. -. bij gebrcke \'an cen dl'linrtie van het b~·

grip ontgronding onder de wl'r"ing van lk IIt:t
vallen k.unncn de ondergctekenden nict beamen.

1 Lie S. en ],-edilie Ih'. 14~.
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Nu geen jl. ridische begrcnzlllg\lan het t-.egrip
r ..... is g.:geven - deze l.OU allc.:n I,n hebi>en. inJien

men daaroiidcr II of "I~'l hanlklingl'n wil"
brc'l1gen, di, .1"aIIO': vol!!,_'n, ,i1gen"'nc orvat.
ting nfet onJcrscheidclJlij~ I"'! gcr,'''.:nd rkgcn
te worden dient uitgeg~an Ie' worden \a:\ het
taalkundig ~riterillm ell I'illen tnrcin' gali
scringen. \'<101' lOVW daarl'l: afgra' ng r '.tats
\indt. zonder twHI'e1 aI, ont;.!roncli.lg 111 'elen
worden aangemerkt. Daarl'l1tcgcn ll.in 1 raaf·
werkzaamheden. v'.:rband houden,:e nl< I het
r1:lntell van hl,mel' hct plaatsel1 1';111 lant,Hun
pa \en of \Crkeersb, ,rden. het kg!:e!' van j,,1i7cn
'If kabeb ,'.d., niet ai, l"llgrondln.;: in ,Jc Lin
dt:r wet I,' bcschouwen. Illcrbij \\,-,rdt immel'S
de uitgeg,.lven grond nil'! \e~ijdcrd dodi op
de oorsrr, 'nkclijke plaat..; Il'fl1!!geQorl. f)c hier
bedoelde \\'erklaalllhedcn lijn overigens daar,
waar andere belangen in het gcdinl! lijn, ]oals
b.v. in dijl.,," en wegen, r,cd~ gere!,.l'\d ill .1e lot
besche:rmi"ll van deze ol'.ic't:ten gc';:even loor·
schriften.

Dc vraa ~, of terrcinel:.lliseringel; als boven
bedocld n d van de t,'c!,as,ing 1,Ill de wet
dienen te . ,orden lIilge·.\'ten en of de l'.:tref
fende mat< :'ie niet aan d ' gernecntcn war,' over
tt: laten, i, ,VO()f v'at 11 : .:crsle rllilt t-.ct:·ert-
tcr beant\\.lc,rdinll ovcr ,-laten aal~ d<: pl,win.
ciale verordeningen (al 1..c1 4, sub fl. In vcr·
ban,l met l!e r1aat-.:lijk. ',:clal wl~"'\eIl,le - en
daa.d00r bczwa:lrlijk I" alg,'mclll' zin bU de
wet :e reg...len - Ol1lstand,~h.:Jen zll,lcn de pw
vinl :l1e b.'sturen kunnc'n 1l1tmakell, 01' en in
hOl" crre h'rrcin~g;llis:llie..;11'nJer i,et wreiste
van lergunning tl1l'gell .'laats,inJ,n, \VI'n1cn
del' in de rnl\IlKiale vl.'rl1rJl'ningcn Hijge·
lak I, dan lulkn Jc ~"nh"'ntcn, inJll'n ge\\llnsl.
dit punt meier n10gl'n I','gekn. \\'nrdl'n dez,'
ew l\vc! in de \'rovin.:i.dl' \CI,Hdeilingen nicl
vri, :c1aten. dan ,'I'U del. ,'.Itie van do: hI.'VOl'g"·
h",;en van Gedepuleerde Sta:en te de1ell aan
de :e1llce'''c'hl.''fu:c·n h, t syl::C'm dl'r \\c'!. J',
de hclang :lafwc~ing bij Gedl.'putccrde Slaten
lc!-='. doc'l rc'l.en {\Lv. '\. I\)

\rt. 5. I. Bij ill~eml'ne ma:ltrc!!c l

vall bestllur \\llrden naucre: regdcn Olll

tr.:nt ontrrond' ngl':l, hcJ, Iell! ~ill ;Irtikt?i
~, c:nstc I d gc-rclu
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Bij provinci de verMdt'ning wo,
IJath:re regeL:n ornlrent olltgrol

.:n, hcdl)eJd i!: :lrtihl S, tweede lid.
~Id.

[en \crord~·lling. bed"~'ld ill h,l
,de Ij~!' bdlOel't Ollze goedk"l:Urin~ ,
rt. 6. h~lI \ oordracht tot cen h,
ab bcdodd in artij,:cl 5. cersle lit!

ot gocdj..eurin,~ al> bcdoeld in ar·
I 5. JerJe lid, wMdt Ons gcdaap
r On/,: Mini~tcr Ian Vcrkeer Cli

er\t3:lt in 0\ erecll~tcll1ming mt'
c \Iini~ters v;ln BlllllL'lllandsc Za
,van Ondcmij-;, Klilsten en Wetcn·
ppen. van Volk..,hui..,vesting en
wnllverhcid. \.In Econumische Za
. v:n Landbouw en Vis-;erij en van
ale Zaken en Volksgczondheid, de
d van de Waterstaat gehoord.
rt. i. I. De in artikc\o 5 hedoeldc
Ijn~·.::n houden onder' meer hepa
:n :n omtrent de aan cen vergun
~ te.erbindcn voorwaarden met he
kint' tot:

he: wcrkplan, liolgem hctwclk de
1fOnding zal gesChlL:den en de goed
flng daarvan;
. de tocstand, waarin de pereelen.
,rvo,)r een vcrgllnning tot ontgron
; i, verleend, in hUll gchcd of hij gc
lten na ontgrondin~ dicnen te wor-

gchral:ht;
. het opleggen van de verplichting.
andere h;J of krad,tcns de vergull'

; aan te wijzcn p,:r(;c!cn, dan dil
kc \\ ordell ontgrolll, gehecl of hi.J
cclten in een hij dt: vergunning k
alen toe'it:lnd dienen te worden gc·
(hI. l an wei vall de vcrplIehting, da:
\:de I len'an cen som geld inccns 01'
.l!Cdcl·!en dienl Ie worden hClaald;
! <It: leKl.'rheid, die mol.'! won.lcn
kid \ ,Jor dc bClaling "an dc kosten
I Ullvucrtng en onderllOud \all hij d,
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vcrgunning voor te !'lchrijven werken
en voor de bClaling vall grond- en
andere lasten ;

('. de ophclTIng van dele 7.ekerhcid
nanr gelang hel doel, waarvoor zij werd
gestcld is bereikt of zurks is vcrzckerd.

2. Ingelial een vcrplil'hting, als be
docld in hl.'! eerste lid sub c, worth op
gclcgd, dan zullen de kosten, verbon
dell aan de vcrpliehting andere pcrcelen,
d,1I1 die welke worden ontgrond, gehed
of hij gedcelten in een hcpaalde loe
sland te brcngen, dan wei het totaal
van de te betalcn som gelds, de kosten,
welke vcreist zouden zijn voor het bren
gen van de ontgrondc percelcn in een
tocstand, die redclijkcrwijs na de ont
gronding ZOll kunncn worden gevordcrd,
niet mogen oversehrijden.

3. Een zl~kerhcid als hedocld in het
eerste lid SlI h d kan niet worden gevor
derl! van publiekrcchtelijke liehamen.

4. Bij de regelingen, bedocld in het
eerste lid kan voor daarbij aan te wijzen
gevallcn worden hcpaald, dat geen
voorwaardcn aan een vcrgunning wor
den verbonden met betrekking tot het
geen in dat lid onder a tIm e is voor
gcsehreven.

-In sommige gevallen zal hel niet meer moge
Iijk zijn dc rer~c1en na omgronding te brengen
in cen toc~land, waarin deze voor exploitatie
ges~hikt blijwn. Tcneinde te voorkolllen, dat
door het verlics van het nullig vermogen van
de groI1lkn bclangl'n van b.v, lundbouw, vec
teell of llIinb(luw worden geschaad, op grond
waarvan vergunning 7.0U moelen worden ge.
weigerd. wei'll ook in het verlc(lcn wei aan een
vcrgunning de voorwaarde verbonden, dat.
instede van de verl'lichting de ontgronde per
eelen wcdcr in cen IOl'st;tnd Ie bn:ngen, welke
vcrlic~ van hd nUllig vermogen zuu voorko·
men -, een handclillll. welke in 'llllllnige gc
vallen prakli~\'h nil I Ie vcrwl'/enltlkcn is - de
VCI plidlling wcnl 0l'~"'cgd "del'S unland. d;tl
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zich daarvoor leende. geheel of gedeeltelijk
euhuurrijp te maken. Dc mogelijkheid in daar
V(lor gecigende gcvallen delc verplkhling Ie
kunnen slellen is van algcllll'en cconomilllil.1 be·
lang en dienlle blijven bestaan. Teneinde zlliks
tol uildrukking te brengen is het sub c in het
eerste lid bepaaldc opg.:nolllen. Vaor de geval·
len, waarin hcl in een bepaalde loestand bren
gen van percelen mindcr geschikt door of van
wegc de ontgronder zeit' !Lan worden verricht
is de mogelijkhei<l opcngelalt:n dc onlgrnnder
van dele verplichling te bevrijden door de be
taling van een SOO1 gelds, lJit overweging van
reehtsgelijkheid is evenwel bcp;talct. dat lowel
deze sam gelds. als de koslen, verbondell aan
het gehed of gedecllelijk in een btpaaldc loe·
stand brengen ~an andere pen;elcn. dan die
welke ontgrond worden, nimmer de kuslen
zullen mogen overschrijden, welke verbondcn
zouden zijn geweesl aan het weder brengen in
een toesland, die redclijkerwijs nn onlgrollding
zou kunnen worden gcvorderd. (M.v.T.)

- Nader ingaande op hct adn:s van de fede
ratie mogen de ondergctekcndell cr op wijzen,
dal dc ratio van de omstreden bepaling niet in
het hijzonder is golegen in het fcit, dal grond
aan de "bodcl11cultuur" zal wurden ontlrokken,
maar dut grond voor elk gebruik verioren gaat.
l3ij "ntgrondingen b.v. len behoeve van de
volkshui,vesting. kan wcliswaar de bcslcm
ming cullullrgrond vcr/oren gaan. maar komt '
daarvoor in de plaals een andere zinvolle be
stemming. Men kan in'dat geval zelfs zeggen,
dat hij de beoordeling. of de ontgrondings
vergunning dient Ie worden verleend de niellwe
beslemming als gevolg van de bclangenafwe
ging lal hebbcn geprevakerd boven de oude
beslemming.

Er is dan ook een duidelijk verschil tusscn
olllgrondingcn. die de (oorspronk,'lijke) hl"
stemming wijzigen cn onlgrondingen, die geen
maalschappclijk gerechtvaardigd gehruik mecr
mogelijk maken, zoals onder bepaaldeom
standighcden het geval kan zijn, indicn na de
ontgronding ccn diellc \Hltcrpul overblijft.

In het bovenstaande ligl dan 0(110. ...te rali,)
van de nJogclijkheid 101 de vcrplichting tot
eornpcllsatk elders. Immers. inJi.:n ,1(llIf het
vCllcnCII van cell veq;unning cen gCVl,II,l, als in
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':-; <, '~.'; de vorig" ;llinea b..:. ioeld 7~U nlredcn. dan

.,...... zoIJden uvcrwcging"11 vall alv meen helang
kUl1nen dwingcn Ill! hel \\ ... ,!':CI 'I \.111 de ~"r

gunning of :llthans I,ll cen h' Ichl niet rnecr
.' ' C~OlhH1li,chc - hcp,rkin~ vali de afgl'.l\ing,

Door de verplkhllng c!'!,r, gronden e.:n
nicuwe verantwoordc be, em' ;ng Ie .;cven
brengl men de h:gCI,' tri,i<: be r langen lOt el
kaar.

Aan Jil bC!lin~el ,I"cl Illel , ' de bq',lling,
dal de compcl1satic ",,).; kl'l1 h.: ,I:ln in h~l be·
laleo van cen som g' Ids. Deze "\()gelijkheid i~

slcchts om practisce rCL'enell gcopenli Het
kan voorkomcn, dal de b,lrok L ,'n ontgr\>nder
zich ni.:! in slaal vo, II eld 'rs g, ,lnd in ccn he
paalde lLlcslaml Ie , reng, II of "m andne reo
d..:ncn dil zel,. nkt \' II ,'ct,'k'hL II of d<x''1 WI"

richlen. Veelal zull n de bell, :fende y,erken
ook meer etlicicnl lI.)or l:n a'i,ln,lerlijlo.e in
stanlie. die tevcns d,' volg,'rde I .:paalt, kdnncn
worden verricht. In Jeze :::eva :n zal de vcr·
pldlling ovcrgenom-:n kUllliel' worden legen
b.::aling van de geti\cerdc ,,"OSI. '1. \M.\, .\. 11)

H,OOl' DST UK! I

Vcr~unnillgcn

Art.lt L 0117e ~linister van Ver
keer en Watcrst.at is nevo('gd ecn vcr
gunnin~ als bed,ldd in artikcl 3 t~ ver·
Jenen, Ie wijzig, I of in te lfckken, in
di~n 7i! een ontrwnding belref!:

a. iti de lce;
h. ill bij algel,:~nc maath'gel van be

stllur ~Ltn te wij/.:n rU"-swal;Ten:
c. ill de inger,)ld.:rdc f' dcelten van ,

hct lJ'~cll1lccr, mdicn en 'olang deze
nil't pl,windaai lIJI1 ingc, celd.

2. -I-:n aanlicn van and, 'C dan de in
hd ee:ste lid b('Jneldc 01 grondingcn
baust de bevol gdheid h t verlcning
wijzigl1g of int ekking vall cen vcr·
gunnin:~ hij gedc )uh:crdl" ~l ttcn van de
provin~'ie, waarin het betro: ken pcr~'ccl

is gclegcn.
3. Ll'l1 vergutl,iing als he locld in hl'l



'.'.. - . I
.' , . •• .... .~~i"

1 Dc onlgrondillgell in het zomcrbcd zijn ill de
Ri', iCrCn\\d ondergcbracht h,j de wet van 27 okl.
)\115, Sf". ~(lH.

lozing van nfvalwater van ~cmcenten en in·
dustriecn enz. In dit rivk'rhchcer dienen ook de
ontgrondingcll hUll plaats te hebbcn, zodat de
hierbij bctrokken bclangen in tiet algemene
raam van dat beh.:er kunnen worden afge·
wogen. De Rivierenwet kent evenwcl dez.c aI
gemcne belangen~\fwcging'llognict. Richtsnoer
bij de loepassing van die weI is welbwaar wat
de wet noemt het openbaar rivier· en stroom·
belang, maar hieronder worden, niettegell
staande de algemecnhcid cn soepelheid van
dele form'l":, tot dusver skchlS bcgrepen het
scheepvaartbelang en het belang van dc water
ahoer. Dc pmcedllre van de wet is ook s!cehts
bij dele beperktc opvatting bevredigcnd te
achten. Voor ontgrondingen in het zomerbed,
waar de belangcn van het vwkeer te water en
de afvoer van water preva1cren. is dezc pro·
cedure evencens bcvredigend,

Voor ontgrondingen in het winterbed even
weI niet. Dc in het onderhavige ontwerp neer
gelegde hoofdlijnen. met name de procedurc
voorschriften, dienen daarop van toepassing
te zijn. Dit is aanleiding, de ontgrondingen in
het zomerbed in de Riviercnwct. die in het
winterbed in de Ontgrondingenwet onder te
brengen. dit laatste met aanwijzing van de
rijk~ovcrheid als het gczag, dat ten aanzien van
zodanige ontgronuingcn bcvoegd is. I (M.v.T.)

- De ondergctckenden erkennen daarnaast
cchter ook, dat de behartiging van de overige
belangen zeer wei' bij de provincie kan bcrusten
zoals dit ook elders in deze zin is geregcld.
Ten einde de bevoegdhcden van de provincie
zo min mogelijk Ie bcrerken zijn zij dan ook
bereid het 0ntwcrp te wijzigen in die zin, lIat
ook de vergunningverlcning in het winterbcd
bij Gedeputeerde Staten berust, mits daaraan
de waarborg 7.al zi.in verhonden, dat geen vcr·
gunning '1001' ontgronding in het winterbed zal
worden verleend zondl'l' het lia t van de rivier
behc(:rder. Ecn hiertoe strekkende wijzigin~

van het ontwcrp wordl bij nota van wijziging
voolge,teld. Uyb,A, II)
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tweede lid, hetrekkin!! hebbend of' het
,\ interhcd van dt: rivlcrcn en stromen,
;enoemd in artikd I vall dc Rivi~ren

.vct, \\urdt niet verleend, gcwijzigd of
!ngctrokkcn dan in overecn~cmming

l1et Onze MlI1lsh:r \an Vcrkecr en
Watcrstaat.

-t. Indicn een bij gedeputcerde staten
Ingediende aan\'f:.lge hetrckking hccft
lp cen ontgronding, waarbij naar hun
lordcd vrijwel llit-;lui!:nd huish('~ld~.

:jkc helangen \a:1 cen waters,·hap.
,:cn,chap of \cenpolJcr Lijn bl.:troh.ken,
~ unncn zij deze met de ingekomen be
.waarschriftcn ter be!>lissing in h~! nden
'Idlen van het bestuur van die instel
,ing; zij dOCI1 daarvan medcdclin.~ aan
,Ie aanvragcr en aan dcgenen, die cen
~:czwaarschrifthcbbcl1 ingcdicnd (If an
,! ~'rszins van hun gcv.oclen hebben doen
'lijken. De beslissing op de aan'rage
.ordt genomcn met ovcrcenkonistige

t.)cpassing van de krachtcns ani ,el 5
twcede lid, vastge~teldc rcgeling.

Drrd~ Ird
- \'(:rvolg",n~ wijst het on twerp h~t gezag aan,

d :t ten aanzien van Ue vergllnningv crlenillg be
v· 'gd l~d Iijn. In het algemeen zijn dat de pro.
VI ~Iale bcsturen. Het gcbied. waarop de
R I .. ierenwet I van to\;ra,~ing is, verkeert even.
\\! met bctrekking Ill, het vraag,tuk van de
or'lgrondingen in cen ,peciale positic. E\enals
h: het bckld tcn aanZlen van de onl~rondingcn

de ·,cr~o.;hlllenue daarl:'tIJ betrokken bel: ngen
dl' len Ie I'oorden afgewogcn en '<) mc~eliJk

g< ..trmoniscerJ, Ihent dat oolo. te 6"sd ieden
k: ;4lnliell van het ri ... ierenbckid. ('uk d.,arbij
71 ver;chilknce. di~ .... iils tegen,I'ljdig' he
I" olen belrokken. Dc rivieren d,,,ner, niet
.,1 ';:hts het \lCrkl'Cr Ie water en (k "rvo<: van
l'l·pcr·... aler. Illaar leven~ de w.lterhlli,ho·;ding
van h~, !!<:hcle l:.IOd, de watcronllrekkin , ten
behoe,,_' \Ian de l;JnJ- en tuinbouw, 10;. ,I de
drink\< Ill'rvo()rlll'l1jn~ "n ... an dc inJu~tr ~, de

I lit' <;. en 1 -edille no ~~.
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V"'rde lid
- Naast het rUks- en provincia,11 gezag hnt

het ontwerp ook hcl waterschapsgezag :lIs he
last met vergunningbcleid, Het kan voorkomen.
d~l l,ij een aanvrage Uilsillilend het hl~lOUdc
hJk.e hcl:lOg van een waterschap is betrokk.en.
Vand,lar, dat de lJ1ogelijlo.hcid wordt geop(:nd
de bcslissing aan het wat,'rSl:h;\l1 OWl' tt' Jall'n.
Wortlt van deze Inllgclijkheid geen gebruik ge.
Illaalo.l. dan wordt volgcns de bep;t1ingen van
Je wet aan het belanghebbende waterschars.
hestllllr gekgenheid gehoden. de waterschaps
bclangen te bepleiten. (M.v.T.)

Art. 9. Aanvragen tot vcrJening, wij
zi.ging of intrckking van cen vcrgun
mng geschicden schriftelijk.

Art. 10. I. Eell bcsluit betrefrende
vcrlening, wijziging, intrekking of wei
gering van een vergunning wordt ni~t

gcnol~en dan nudat op de wijzc, bij de
In artlkel 5 bedoelde rcgelingen voor Ie
schrijven, de besturen van belangheh
bcndc provincicn, gemecnten, ~ater
schappen, vccnschappen, vcenpolders,
Kamas van Koaphandcl en Fahrickcll.
het Landbollwschap of van andere daar
voor in nanmcrking kOlllende instdlin
g7n al.sm~dc de houder van dc vergun
n~ng, II1dlcn. van dCle gcen aanvrage is
lIHgcgaan, III dl.: gelegcnhcid zijn gC
stcld bczwarcn in te diencll of andc~s
lins van hun gevoelell tc lIocn blijkcn
cn de aanvrager in de gclcgcnheid is
gcstcld omtrent de ingedicndc be
zwarcn of andcrslins tOI lliting ge
brachte gevoclens zijn mcning kcnbaar
te makcn.

.2. Aanvragen tot vcrJening of wijzi
glng van cen vcrgunning worden ter
opcn bare kcnnis gl:brad1t en ter inzagc
gdegd op de wijze als hij de in artikel .5
bcdodde rcgelingen is voorgcschn:vcn.
Van een aunvragc wordt mcdedeling gc.
daan aan de cigenaar van hct tc ont
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~ronden perci ~I. iodie! de ' a, o\'rnge
.,Iliet door hem. :If is ingc :ml.

3. Icder ku!. binncn t rttg 1.1. ~en nn
de dagtckcnil' ' van die 1ck.cnd laking
schriftclijk lh 'waren tl' ':n de mill:'·
ging van de a~ 'wrage in :enen.

4. Mct bctn:kking tot l11lgrol lingcn
van ecnvoudire nard, .larbij Indcrl:
helangcn niet (If nnuwcL ,~S zijn h:trok
ken, kan bij ,:e regelin~':n. bcdl','ld in
artikcl :', vo' r daarhij a:m te 'sijLcn
gevallen ward'n ar~e\\l'~Cn van Ilel be
paalcle : ij de 0Of::aan,le \eden,

5, Bcluitcl., ab bCUlldJ in he eer~lc

lid, wOI,len g<:nOl'lcn na afwcgl :g van
aile bcl ,ngcn. welke blj de hetr lfenoe
onlgrol' .lingen zi.lll hetll)kkcn.

Viac!c lid
- Met l'etrckl.ing tnt dc \Vaag om v I'lluidl'

lijking V,III hel!'-c('11 dll'nt Ie word,:n ·:rstllan
ondl'r (,l1tgn1l1,~illgen van ccnv'oudi: ' aard.
mog.: Wl'l Jen I :,gel11, 'kt••bt hkr gc acht is
:lan ontgr,lI1din ~n Wi' rbij de anJ(:re I 'Iangl'n
in het vI",r han. l'n ziy Je geval van 'II' $ringe
aard lijn. Jat z.i pr,lel. ;,h k\lllilen worden wr·
waarloos,' Zul;, kan ,ieh bljn'"rbeehl VOl11'
UI'el1 hij :erinl" tcrt .'Illegal.,alies, gr'I'ing.:n
VOl'r funderingc, e.d. lIldiell uele <llllk't rccd,
hij algcm~'l'" n~.\:ttrl' ,I.'I van bestllur ,1f pro
vindale vell'rd,",il1g<l zijn I, 'lgell1llderd, Het
zou van \\ :inig dlki, ney gell!igen. indlell Ol'\"
vo<'r d,'h' ":l',al ~n I :1 gl.'hck admilli'lr,1t ieve
:lppara~lt I, V\l'l,ing ',)1I '\l'nlcn ge'll'!d. tl\e
rigcns hcr .. r\o..t hel ,nlweri' Ik 1n1'!!l'It.\J..hcit1
tot ;l[wi.ilo.l:lg v"n h. t !'craa1de in ,1,' III he't
voorlopig ver,I,,!:: gl' .l'cmlk arllkclcn Iwg tol
hij algel1lcne mi';Jlrl" d van [x"mlur I' pro\ 111·

ciak wt'l'nlening ,.:1 ,n Ie \\ljIcn" !:ll' ,Ill.:n.
Aangaien bi.! del, ecO\', 'lI,lige onl:rOllllin·

gen de overigc bl'1;l1 '~n !'·\cli,.h tl' v~r\\aar·

100en Iiin, i~ in ani\. I 1<) ,:,. 1111,~cli".. hl·id !!l"
orend hl'! hl'WCP II ,'Cll l'l'en Ie d 'l'n' Sl.l,ll1

VOOI' nlllk'r blJ de rl.'g hngell. bl.'dl1eh: .n artikl:!
5, te nl'cmen \'ei;ln~ ,d,hl'lllk'n. Oil ',11 e\en
wei nil11l11l'r III ver 11 'gen !!;\an, dat . .','als hl'l
vOl,rlopig vel ~I.\g \' I l'ndn'lclt, in \'llldljkl'
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gl:valkl In h.:t gehe.:l ge.:n berocp mogelijk
wordt:el11aakl. (M.v.A. III

Viii, lid
. HL. \ IJfde \id van \lit artikcl schriift over.

:.:nhHl,rig de consiJer:lns van de 'wet af.
"':Clll~ ,,'or van aile bij de ontgron~g be
'roHel hdangen. Dit kunnen lcer wI.: lijn:
'dang'::l V;1Il land. en luinbollw~ bosbouw,
nJu>trlL:, v..tkf\\,inning, vi,serij, \erkeer, wa.
~rhui~l..,uding, b.:s.:h.:rming van gronden van
~eologi,.:hc of andere bijlonderc waarde, het
,t.lJs- en J,lnd''''hap,schoon en de r~L:reatic,

Voorh 1.1~1 de h,'r:l!ing ruimtc ook de' be
",ng<:n \ an aangrenlende eigenaren of van
,nJucn, die tenge\ olg" van een ontgronding
. h"Je ",uden kunnen lijden, bij de ,"ergun
.;'!-:vt:rkning te bctrekken en dLlor het stellen
.n voorv.aarden te be,.:herrnen. (M.v.T.)

Art. 11. Op de aanvrage tot verle-
';tng, wijziging of intJ;ekking van een
crgunning wordt hesli~t binnen drie
,Iuanden nadat dez,' bij het ingevoIge

.. rtlkcl 8 bevoegde gL1.ag is binnengeko
mt:n, behoudens de bevocgdhcid van
d,l! gezag de beslis .. :ng voor het vcr.
stTlJkcn van de tern,ijn, binnen welke
lij rnoc~t worden genomen, tel kens doch
niel meer dan tweemaal voor ten hoog.
<,te drie maanden te verdagen.

Art. 12. I. Jndien naar het oordecl
\an het in~evolge artikel g, bevoegde
~e/, ~ met de uitvoering va n een ont
rOj ,ling nl'~t kan worden gewachl, kan

:.if ,.:oag lI1;lchtigJng verlenen om, zo
Ing ,'p de a,JJlvragc n ct onherroepelijk
. be"IJ'it, dv: uitv lering aan te vangen,

: l.:le rnachllging wodt niet verkcnd,
;,olang de In artikel 1'1, eerste lid, be
d,,~'ldc he<t'lren dc gel 'gcnheid hcbbell
«'I het ind:':nen \an hezwaren or het
all l::rvlOs loen blijkcn van hun ge
VI! ·len.

IJell.: :llachtiging worth verlt)cnt!
lJi kr de 'Hlrwiurdc dat lekcrheid

". :.
..I" ,.:/:.. {' .

.... '",,'"
• ",\0' '.~.~' ._jl·:"?··, ~(:
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wordt gcsteld voor de betaling van de
kosten om het betrokken perceel in een
zodanigc toestand te brcngen als bij
deze machtiging wordt bepaald, indien
de vergunning wordt geweigerd of van
cell verleende vergunning geen gebruik
wordt gl:maakt.

3. Het bevoegde gezag geeft van het
verlenen van deze machtiging kennis
aan de in artikcl 10, eerste lid, bedoelde
besturen.

4. Met betrekking tot ontgrolldingen
van eenvoudige aard kan bij de rege
!ingen, bedoeld in artikel5, voor daarbij
aan te wijzen gevallen van het bepaalde
bij het derde lid worden afgeweken.

In verband met artikel 12, lid 2, heeft de
geaehte afgcvaardigde de heel' Dreesen nog
een'vraag gcsteld omtrent de bclekenis van de
laatstc woordcn, waar staat: "of van een ver
Icende vergunning gecn gebruik wordt ge·
maak!"', Dele tOl'vocging houdt verband met
de mogclij~heid,dal cen ontgronder, die krach·
tens machliging zijn werkzaamhedcn aanvangt
en L1us nag gccn ollieiCle vcrgunning hecft vcr·
kregen, maar tater de vcrgunning, b.v. oll1dat
daaraan z,i. te (lIlerCUle voorwaardcn zijn vcr·
bonden, nid lOU aanvaardcn, Mede om even·
tuccl mi~brllik te voorkolllen is dele toevocging
opgenomen. (anlwoord van de Minister aall de
Tweede Kamer bij de monddinge behandcling)

Art. 13. Indien niet binnen drie
maanden na het binnenkomel1 van een

:aanvrage tot verlening, wijziging of in
trekking van een vergllnning of, ingeval
van verdaging, voor het verstrijken van
de daarhij gestclde termijn, door hct
bevoegde gezag op ccn aanvrage is be
slist, wordt de vergunning or de wij
ziging of intrckking daarvan geacht te
zijn vcrleend.

'Art. 14. I. Besluitcn tot verlening.
wijliging, intrekking lIt' weigcring van
CCll vcrgllnning ell bcsillitcn, waarbij de

Art. 15 Onlgr.wet 144

bestissing wordt verdaagd, worden door
het gezag, dat dele hcell .genomen, on
middclIijk bij aangctckendc bfter in
afsehrift toegel,)ndcn :lan de aanvrager
of houder van de vergllnning, aan de in
artikcl 10, ecrste lid, bedoelde besturen
Cll aan hen, die bezwarcll hebben ingc
diend.

2. Met betrekking tot ontgrondinuen
\:an eenvoudige aard kan bij de regc
hngen, bedocld in artikcl 5, voor Gaar
bij aan te wijzen gevallen van het be
paalde bij l1-:t voorgaandc lid worden
afgewe"en. ,

Art. 15. L:n besluit tot weigering
wijziging of intrekking van een vcr:
gunning is mct redenen omkleed.

.:4.rt~ 16. J., Besluiten tot verlening,
wlJzlgtng of mtrekking van ecn Vel"
gunning treden niet in \\'crking dan na
dat zij onherroepelijk zijn geworden.

2: Zola~g een bcsluit tot wijziging
of mtrekklng van een vergunning niet
onherroepelijk is, kan het gezag het
welk . dat besluit heen gcnomen, de
gehcle of gedeeltelijke staking van de
ontgronding bevelcn, wanncer de be.
scherming van de hij de onlgronding
betrokken belangen zulks onvcrmijde
IUk maakt.

HOOFDSTUK III

Berocp

Art. 17. 1. Tegen een besluit tot
verlening, wijziging, intrekking of wei
gering van een vcrgllnning staat beroep
open.

2. Oit beroep wordt, indien het is
gcricht tegen bcsluiten van het bestllur
van een waterschap, veenschap of vcen
polder, ingestcld bij gedeplltel'rde sla.
tell. en, indiell het is gericht legen be
slllllen van Onze Minister van Verkeer
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en Waterstaat of val gedl'putecrde
'. staten. hij Ons.

3. lid bernep staat I ·pen :Iln dc ~ij

artikel 14, eerstc lid. b, Joeld: hdang·
hebbenden en moet \\ Ilfden inge~tdd

binncn dcrtig dagen na dc \,'r/ending
van de 10 dat lid ,bedoddc hri~f. In gc
val een vergunl'ing wor,it geadlt te li.ln
verleend ingen ,lgc arti kcl 13 staat het
beroep open binncn dcrlig da~cn n;l de
datum waarop de daarbedodde ter
mijn is verstrek ~n.

Art. 18. 1. lIesli~~ingcn \':11' gedep:l.
teerde. staten, .~ra(;htens arti~ d 17 in
beroep genom m. worden door hen
onverwijld bij aan~etekellde brief In
afschritl toege/l)n<.kn a,\11 Iu.'t besttiur
\an de instellin~, d,ll het besliiit, waar
tegen hd bero .'p Ill'h tidll. heen ge
nomen, aan. hlln J:c het he:l.)ep hecft
in!!estclJ. aan de aanvrager en aan de
in~ anikel 10, L'erstc lid. beo·)elde he
sturen.

2. Te~en de in het ccrstc lid bcdoeldc
beslissir;~en st:!.lt bcrocp "pe,1 op Ons.

3, Ikl berocp sl:lat oren .::10 de in
het eerstc lid genoclllde hela::~hebben·

den cnnoet \, (Hoen il1!!e~tl' J binnen
derti" d.. "cll n:l de \~rz(nJin\.: van de ill
dat lid b~ocldc brtef. -

Art. 11). Bij .Ie in artlkcl 5 bedoclde
re"din~en kan \"1.),)1' d.l:lr "j aan te
\\JICll ~evallen met bell.'kkl!! ~ tot onto
grondit;gen vall ccn\ IIlL ge :Llrd in aI'
~viikin~ ~'an he, bcraald: hij de awl-e
le~ 17 cn IS"'0fdC'n bL'paald dat het
bewep slechts un de in die I\'gehngcn
te l10emen bela 1I1.hcbhenden tOl'komt l'll
volgctls daarhi' lC slellen nadere regckn
\Vo;"t ingesteld,

Art. 211. 1nd en het r:rocp is ingc
stcld donr cell .Inder da', de atnvrager
of lhHld,'r van ('.e \,'rgull: ,ng. \\ ,)fdt :Lll\

dele' d(lnr Ollll' t\11l1ist., vall Verh'l'r
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hetzij bij ;tf'zonderlijk

.ll!IIA1':o\.

tllli! (" Rill ',rlr/iiJ. t'
I

./1 11', '('I/S' /w,.",'/I.

,'/I I /'Iv,.i,.fl,' ,\tillislc,. 1'l/1/ l,rnd/"'l'
Tl. \\'. Bic,h~lI\:1.

I),' .\tiI/I.\lcr IWI :) ,ci,,/(' "

IIde!,
G, \1. r \'l'1Jk,lIl1p,

fl" Mil/isler rail 1""/1011;

J. \1. den U~ 1.

{>co Mi/lisler ra/l V,l/ks!luis\
n,.d(!/1i/l!!•

P. Tlog:lcrs.

Ih' Milli,tl!r rail Olldl'rll'I;
I. A. Dicpcnhorst.

De .\Iil/isler rail I '~r"l.'l!r (
J. G. SliurhotT.

Gc:gcven len Paleilc l'> ,tllii~ "27 "kl,.lwr

1<)(,5.

~ wet is in ·,'trkfn~ ,~~ll'I.·dC'n J.d. t ,,:ptCI

ber )')71.

II'

. 153 lnt:.r.\\ft Art. 36

•. Art. 35. Dele wet k 1\ \\ clrJen aall-
... ~ gehaald als ..()ntgrnnl \gc-lIwet· .
. ~ Art. 36. DCll' wet t!·.;dt in w( rkin:~

op cen door OilS te I, 'raleil tii\l,tip ..
Lasten en h'vden Jat dae in Ill'!

St(/(lfshla,1 7:tI \mrdcl !!Cpb.tht ,·n lLt
aile ministo.:ricl.: dep.'·lemc:len. aUk
rit.:itcn; collcg.:s ·cn .l11hlc 1.lr':'I. \\:~
zlilks aang:la1. a3n dl' lallWf-Cllf1:!e uil
voering d~ halld zul!, hOl1l'~n.
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dien H10r het verstrijken van dele ter
mijn een aanvragc om verglillning
kral:htens deze wet is ingediend. tclldat
het op de.: annvragc genomen hcsluit

, onherroepclijk is gcworden.

Art. 32. I. De Verveningenwet 1

wordt ingetrokken. .
2. Ordollnanticll. plakkatcn ell an

dere vcrordeningen alsmcde he~t'hik

kingen. beJocld in artikel 7 van de
Verveningcnwet. worden. voorlOver bij
het in werking tredell van deze wet

I ~an kracht. bij provinciale verordening
/. mgetrokken. De verordening behoeft

I Onze gocdkeuring.

I 3. De staten der provincie rcgelen
bij de. in het tweede lid bedoelde ver

I ordemng het bcheer en de bestemming.
I daaronder begrepen de aanvlllling en
i gehele of gedeeltelijke teruggaw. van
: de fondsen. welke bij of krachtens re-

gelingen hctrelTcnde ontgrondingen. zijn
gcvormd.

Art. 33. De bevoegdheid tot het ma
,ken van gemeentclijke verordeningen
hlijft ten aanzien van het onderwerp.

.waarin deze wet voorziet, gehandhaafd.

.voor lOvcr die wrordcningen niet met
deze wet in ~tri.id zijn.

Art• .'4. I. Deze wet laat de be
voegdhl~den tot het vaststcllt:n van wet

'tclijke legelingell in het belang van de
:waterkering. ook voorzover daarbij het
ontgronden wordt verboden llf he~

iperkt.onverlct.
i 2. Bestaande hepalingen van deze
~t_rekking blijven v:ln kracht.

: 1 Zic S. en J...cditic no. Jf{,

IIOOFDSTlJK VII "!le.

Slotbcpalingcn

HOOFDSTUK VI

Ovcrgangsbcpalingcn

Art. 30. 1. Een vergunning, krach
tens welke 01" de datum van in werking
treden van deze wet een ontgronding in .
uitvoering is, wordt, indien krachtens
deze wet een vergunning is vereist, be
schouwd als ingevolge deze wet te zijn
verlcend geJun.:nde vijf jaren na het
tijdstip van in werking treden van dele
wet, voorzover zij niet eerder is vervallen
of ingetrokken.

2. Een in het eerste lid bedoeldc ver-
gunning blijrt van kraeht. indien v06r
het verstrijken van de geldigheidster
mijn cen aanvrage orl een vergunning
kru<.:htens deze wet is ingediend. totdat
het op die aanvrage genomen besluit
onhcrroepclijk is gew(,rden.

Art. 31. Diegene, Jie een ontgron
ding in uitvoering heeft, waarvoor op
hct tijdstip van in werking treden ~an
deze wel geen vergun Iling was vercist.
kan dele nog op de V\lct, waarop zij op
dat tijd~lip v.erd uitgl:voerd en beltol!
dem het bcpaalde in artikel 16, t\\~ede
lid voorl/ctten gcdurendc dric maan
de;1. te rekellen van de datum van in
werking tredell van do.e wet af, or ill-
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drie maanJen nadat deze per aange
tekende brief aan de bclanghebbcnde.
bedocld in artikc1 26. is lJ1edegedccld,
beroep open 01" Gedeputeerde Stalen.

4. Tegcn een besillit van Gedepu
teerde Staten 01" etn beroep als he
docld in het Jerde lid staat binnen ceo
maand nadal dit bcsluit per aangeteken
de brief is medegedeeld. aan de belang
hebbende. bedoeld in artikel 26 en aan
het bestuur der instelling dat de be
slissing hecft genomell. heroep open 01"
Ons.

Art. 28 Ontgr.wet

de vergllnning.
hcsluit.

Art. 27. Indien door On:e !\Iinister
van Vcrkcer en Waterstaat or dOllr gede
putcerJe statcn ten bdlOe\ e ,an he
Iang~n. behart igd of mede ~ltartigd

door andere opcnbarc lid:amell dan
het Rijk ondcrsl:heiJenlijk (.I.' provincic.
een hc~lU1t wordt gcnomen naar aan
Icjdin~ waarvan een vergoeding wordt
toege\..enJals hcdocld in artikcl26. bn
hij dat hcsluit aan die anderc lichamen.
hun bc~tulH gehoord. wordell orgclegd
de ko~ten, die het gcvolg ziin· van het
hchartigen \-an die bclangen. gchcel of.
gcdecltelij k te vergoeden.

Art. 28. I. ImJicll bij een bcsluit als
bed,)cld j n arti 1-.c1 8 gcen vergoeding is
toegekcnd. kan zij worden aangevraagd.

2. Dc aanvrage om schadevcrgoe
ding wordt ingediend binnen drie maan
dcn. nadat het in het eerste lid bedoelde
bcsluit onherroepclijk is ge\\orden.

Art. 29. 1. De heslissinl:' omtrent
tockcnOlng van schadevcrgoe:ling wordt
per aangctckendc brier aan de belang
hebhende. bedoeld in artikcl 26. en in
Jien een vergoeJtng~plichl al~ bcdoeld
in artikel 27 aan enig openh:.wr lichaam
is opgelegd aan het bestuur van dat
JiL:haam medegeJceld.

2. Tegen een hcslis~ing als bedoeld
in het eeNe lid. g':nolllcn door het Rijk
of Gedeputcerdc Staten. staa t binnen
drte maanden. nalat d.: in het eerste lid
bt'doelde medcdelJng h ~ed:.lan. aan de
be Inghebbende. hcdoe!J in ar1ikcl 26
or irl het bestuur ,an lid lichaam. aa~
v.i~ cell vergoediL1!splll11t als bedoeld
in art,kcl 27 is op,;clcgli. beroep open
op Ons.

1. Tegen cen he~lis', ng. "cnOlllen
d(l.lr bet be<;tuur van Cl ,} wa· 'rsellap,
\e '1s<.:hap or vecnroldcl st,w' bin lien
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en \\'ahrstaat, indien het beroe!, bi;
On ... i" illl!cdi~·I1\.1 en dl' 'r !!edeputecrdc
"'I'~kn. iliJien lid beroe , hij clat c"llege
IS Hh~edldld. tcrstond s, hriftelijk Illcde
!?ed~'dJ, -lat nel heroep s ingesteld.

Art.21. 1. Waar il of kra~'hlens

delC wet tegcn cen hesl lit van ge\.kpu
Iccr.'c ... \. lcn heroer op Uns opcnsl:lat,
I\Qr.:1 h. t adrc, VJn h,'roep a:1n Ons
gerililt, rlaar ingedicnd 'ij Onze Com
mi",o;;tris ,n de provineic, lie daarop de
dag van ontvangst aaf ~kent en het
<Idr~s yen ()Ig~no; aan 01 . oplendt. Hij
geeft een hcwlJ'> \. 3n anI' lIlgst af.

2. [ndicn het adres \ In beroep bij
Ons mocht zijn ingedic d, wordt het
gcache bij Onze Comml.s ,Iris te zijn in
~cdlel1o l'r de dag, waalp het hij Ons
IS In!!ckorncn.

3. Bctrcft het adres ec beroep tegcn
('en be~luit van gedepuh:, rde staten als
bedodd in anikcl 17 t""'-'ede lid, of 29
viera:.: lid, dan gcdt On:ic Commissaris
:"'cnnis van dit beroep a tn het bestuur
van de in,lellil1~, waar, 'p het be~luit

hctrdking heen, indier het adres is
:ngediend Joor een andl r dan hel be
,tum dier instclling.

HOOI DSTUI\ IV

Politie- en stra lbep,J/ingen

Art 22. I. Met hdreHing tot 'mt
,!rondingen, hedoeld in artikel ~ ecrste
Id, kan Onle Minister van Verkeer en
Walcr~taat en met hetrekking tot <mt
grondlflgen. bedocld m art:kel ~ tweede
lid. hnnen gedeputeerde staten op kos
lcn \';i1 01.' overtredcr doen wegnemen,
bekttl:il, vcrri(,'hten of in de vorigc toe
,land 11erslcllen hetgeen '.\orot gcmaakt,
!cslc!,L onJernomen, nagclatcll, be
,dIad, c'J 01 weggellomen in strijd 1111.:t
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deLe wet, cell krachtens dele wet vast
gcstelde rcgcling or gegevcn bcvel dan
\\el in strijd met cen voorw~arde aan
een krachtens deze wet verlcende vcr
gunning of machtiging verbonden.

2. In dc gt:vallell, wt\urin aan artikel
8 Yierde lid toepassing is gegeven, be
rllst de in het cerste lid omschreven be
voegdheid mede bij het waterschaps-,
veenschaps- of veenpolderbestuur.

3. Spoedcisende gevallen uitgezon
dcrd, wordt van de bevoegdheid, be- ,
doeld in het cerste en twcedc lid, geen ,.
gchruik gemaakt dan nadat de belang
hchbende schriftclijk is gewaarschuwd.

4, De ingcvolge het cerste en tweede
lid verschuldigde kosten kunnen door
het rijk, provincie, walerschap, veen
schap of veenpoldcr worden ingevor
derd bij dwanghcvcl, dat op kosten van
de schllidenaar bij deurwaardersexploit
wordt betekcnd en ten uitvoer gelegd op
de wijze hij het Wetboek van Burgerlijke
Reehtsvordering ten aanzien van von
nissen en aUlhentieke akten voorge
schreven.

5. Binnen dertig dagen na de beteke
ning staat vcrzet tegen het dwangbeycl
open door dagvaan.ling van het liehaam,
waarvan het dwangbevd is lIitgegaan.
lIet verzet sehorst de tenuitvoerlegging.

Art. 23. I. Overtreding van dc bij of
krachtens deze wet vastgesteldc ver
bodsbepalingen of voorsehriften, van
een aan een vergunning of aan een in
artikel 12 hedoeldc machtiging verbon
dcn voorwaarde en niet-opvolging van
cen krachtens deze wet gegeven hevel
tllt slaking \\ orllt gestralt met heehtenis
van ten hOl'gste zes maanden of een
geldbocte van ten hoogste tweeduizend
gulden,

2. De stralbare fcitell worden be
SdlOuwd als Ilvertredin!!cn.

Art.1S Ontgr.wet 148

Art. 24. I. Indicn een bij deze wet
stralbaar gcslcld l'cit wordt geplccgd
door of vanwcge CCIl rcchtspersoon,
wordt de slrafvenolging ingesteld en
worden de straiTen of maatregclen uit
gesp.~okcn helzij tegen de reehtsjfursoon,
helLlJ tegcn hen, die tot het feit op
d~a~ht hebben gegeven of die feiteliike
leldmg hebben gehad hij het verboden
handelen of nalaten, hetzij tegen beide.
. ,2. Een bij deze wet strafbaar gesteld

IClt wordt onder meer gepleegd door of
vanwege een rechbpersoon, indien het
'~?r~t gcplcegd dour persone,n, tlie het
ZIJ U.I.t h.oofoe van cen diensthctrekking,
hetzlJ Ult andere hoofde, handelen in de
sf~er van de rechtspersoon, ongeacht
ot dezc personcn ieder afzonderlijk het
s~~albaar Ceit hehhen gepleegd, dan weI
hlJ hen gezamenlijk de clementen van
het stra/bare [cit aanwezig ziin.
. 3. Indien een strafvervolging wordt

i mgesteld te~en een reeh tspersoon,
I wordt deze tlJdens de vervolging ver-

I
,~eg~nwoordigd door de bestuurder en.
I.~dlen er meer hestuurders zijn. door

, e:.n hunner. pc vertegenwoordiger kan
I blJ gemachtlgde verschijnen. Het ge
: reeht kan de persoonlijkc versehijning
,van cen hepaalde hesluurder bc\c1en'
het kan alsdan zijn medehrcnging ge~
la<;ten.

4. 'Wanneer eell strafvervolging
, wordt . inge~teld tegen een rechtsper
:soon, IS artlkel 53S, onder 2e. van het
IWetboek van Strafvordering van over
.ecnkomstige toepassing.
: 5. Voor de toepassing van tlit artikcl
:worden met een rechtspersooll gl'1ijk
gestcld een ~a?t- of vennootsdlap, een
andere vercnrglllg van pcrsonen en een
doc!vermogell.

:' Art. 25. Mct de opsporing van de in
iartlkel 23 bedoelde overlredingcn zijn,
I

.' '149 Ont r.wet Art. 17

'.' hehalve de hij artikel 1~1 \ 11 h, t Wet-
" hoek van Strafvordc"ing .:lOg:wc/ell

personell. hebst d . d, Ir 0, IC ~ inister
van Verkecr Cil Wah:: ,taat aan ~ wij
zen amht( narc n 'an, c rij s\\ al r"taat
en de door !!edcrlltcl' de ~ .lten Ian te
wijzen amblcn~lfl'n V<\ I .Ie i :(wi' ,:ie. In
gcval aan artik~'1 ,", ,il" Jc Ii, tO~'assing

is gcgeven zij 11 daa med\ bel 'it de
voorzitter en de 1cden van het l':stuur
van het walersL:h.lp. hc! VCl.' l~chal' of de
vcenpolJcr en d.: bet oigl' ~ heamhlcn
dier instelling, cvcn.;(s ct bestlluT,
zeI!".

HoorDSTUK /

Schadc\crglledit ..:

Art. 26. I. Indien en voorzovcr
blijkt, dat l.'en bdangIH:hl~.:ndc, als be
doc1d bij artikel I~. ecr~te kl, tel~gevolgl'
van cen bcsillit tcrzake \ an eCIl 0111

gronding, als beJoclJ i:l artikel_ 8,
schade lijdt of zal lijden. wdk,' rede
lijkcrwijze niet of nid gchcel Ie !.ijnen
taste bchoort te hlij\ en en \\. aaf\an de
ver~oeding nict ,>1' \liel \ olJocnJl' op
andere wij7C is crzc~crd. \\,1rJt hem
een naar billijkh,'id te bcp~dcn sL:haJe
\ergoeJing toe~ :kenJ, ell \\el JOllf

Onze \linister \ In \ crkeer ell Water
staat len bste \'an 's Rijk ... kas, II1di~'1l

het helrerl eC'1l onlgrc)ilU'lIlg al~ 1'~'J,)clJ
in artikel ~ eerstc lid, dl)()f ~C'ckpukcrdc
staten ten laste ':tn de' PW\ inC1JIc: kas,
indien hCI hetrelt eCn ,)nt,~r,)J1din~ 'lIs
bedoeld ill artikcl S t\' ,·cd ...' lid, C'n door
hct hestllur van het \ .Itel ,.:lUI'. veen·
s.:hap l'f de vcen;1\.,ldcr tell last. van de
"as ,an die ins~ellin,'. indicll :et be
t rcrt eCIl ontgr, ·ndin.:! OIl- hedcld in
anikcl S vicrdc ' J.

2. Dc vergol' ling "an wonkn tot:
g:kclld, hC'tlij I Ij de hesl:~sing I1lzalce
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