Provinciaal Blad 1998-39
Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 25 mei 1998, nr 98-711983, ter afkondiging
van het besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 11 mei 1998, nr 25.
Gedeputeerde staten van Noord-Holland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat provinciale staten van Noord-Holland in hun vergadering van 11 mei 1998, onder nummer
25, het volgende besluit hebben genomen.
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten:
gelet op artikel 5, lid 2, van de Ontgrondingenwet;
gelet op artikel 143 van de Provinciewet;
besluiten:
vast te stellen de navolgende verordening:
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
wet: Ontgrondingenwet;
b
natuurbouwprojecten: eenmalige inrichtingsmaatregelen, die tot doel hebben de natuurlijke
gesteldheid van een terrein te herstellen, te versterken of te ontwikkelen, die geen deel uitmaken
van normaal onderhoud en die een omvorming van bestaande natuur tot gevolg hebben;
c
watergang: een water dat deel uitmaakt of deel gaat uitmaken van een stelsel, dat noodzakelijk
is voor de af- en aanvoer van water in een bepaald gebied;
d
afvoer: het van het te ontgronden kadastraal perceel verwijderen van oppervlaktedelfstoffen
naar elders.
Hoofdstuk 2 Vergunningen
Artikel 2
lid 1
Een aanvraag om verlening, wijziging of intrekking van een vergunning wordt met een door
gedeputeerde staten vastgesteld formulier ingediend. De aanvraag om verlening of wijziging wordt in
tienvoud ingediend.
lid 2
Wijziging of intrekking van een vergunning kan zowel op aanvraag als ambtshalve geschieden.
Artikel 3
Gedeputeerde staten kunnen een of meer bestuursorganen aanwijzen die in de gelegenheid worden
gesteld advies uit te brengen over het geven van een beschikking of die op een andere wijze worden
betrokken bij de voorbereiding van een beschikking.

Artikel 4
Bij de voorbereiding van een beschikking tot wijziging of intrekking van een vergunning waarop
paragraaf 3.5.6. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, blijft artikel 3:30, tweede lid,
buiten toepassing, indien het verzoek tot wijziging of intrekking wordt ingediend door de
vergunninghouder.
Hoofdstuk 3 Procedure voor ontgrondingen van eenvoudige aard
Artikel 5
lid 1
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van
beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning inzake:
a
het aanleggen of wijzigen van watergangen, waterpartijen, vijvers, bassins, putten of reservoirs,
waarbij de hoeveelheid af te voeren oppervlaktedelfstoffen meer is dan 10.000 kubieke meter;
b
natuurbouwprojecten waarbij de hoeveelheid af te voeren oppervlaktedelfstoffen meer is dan
10.000 kubieke meter;
c
de realisering van onderdelen van een landinrichtingsproject waarvoor het landinrichtingsplan
of aanpassingsplan zoals bedoeld in artikel 4, sub b van de Ontgrondingenwet nog niet is
vastgesteld waarbij de hoeveelheid af te voeren oppervlaktedelfstoffen meer is dan 10.000
kubieke meter;
lid 2
Lid 1 is niet van toepassing als op de voorbereiding van een beschikking betreffende verlening of
wijziging van een vergunning paragraaf 14.1 van de Wet Milieubeheer van toepassing is.
Hoofdstuk 4 Vrijstellingen
Artikel 6
lid 1
Geen vergunning is vereist voor:
a
het aanleggen of wijzigen van watergangen, waterpartijen, vijvers, bassins, putten of reservoirs,
mits de hoeveelheid af te voeren oppervlaktedelfstoffen minder is dan 10.000 kubieke meter;
b
het maken of wijzigen van natuurbouwprojecten, mits de hoeveelheid af te voeren
oppervlaktedelfstoffen minder is dan 10.000 kubieke meter;
c
het maken of wijzigen van waterkeringen, vaargeulen of havens, mits de hoeveelheid af te
voeren oppervlaktedelfstoffen minder is dan 10.000 kubieke meter;
d
het uitvoeren van grondbewerkingen voor de land- en tuinbouw:
1. mits de hoeveelheid af te voeren oppervlaktedelfstoffen minder is dan 10.000 kubieke
meter;
2. voor zover de percelen gelegen zijn in de consoliderings-gebieden, die gearceerd zijn op
de bij deze verordening gevoegde, door gedeputeerde staten vastgestelde, kaart:
grondbewerkingen die niet verder gaan dan een diepte van 0.50 meter;
e
het maken of wijzigen van spoorwegen, vliegvelden, bouwterreinen, industrieterreinen,
openbare wegen, straten, pleinen, sport-terreinen, parken, plantsoenen of al dan niet openbare
tuinen, mits de verlaging niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
f
het maken of wijzigen van funderingen of ondergrondse delen van bouwwerken;
g
het aanleggen of wijzigen van kaden voor water-, spoel- en bezinkbassins voor de uitoefening
van land- en tuinbouw;

h
i
j
k
l

het maken of wijzigen van permanente depots van oppervlaktedelfstoffen als deze onderdeel
uitmaken van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer;
het oprichten of veranderen van een inrichting bestemd tot het op of in de bodem brengen van
afvalstoffen als bedoeld in categorie 28 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer;
bodemsaneringen door derden;
het doen van archeologische opgravingen door een daartoe bevoegde instantie;
de realisering van onderdelen van een landinrichtingsproject waarvoor het landinrichtingsplan
of aanpassingsplan zoals bedoeld in artikel 4, sub b van de Ontgrondingenwet nog niet is
vastgesteld, mits:
1. de inrichting plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de landinrichtingscommissie en
2. de hoeveelheid af te voeren oppervlaktedelfstoffen minder is dan 10.000 kubieke meter.

lid 2
Lid 1 is niet van toepassing op ontgrondingen die geheel of gedeeltelijk zijn gericht op de verkrijging
van oppervlaktedelfstoffen.
lid 3
Lid 1, onder a, b, c, d sub 1 en l, is niet van toepassing als in een tijdsbestek van 12 maanden door
cumulatie van ontgrondingen op het kadastrale perceel, de af te voeren oppervlaktedelfstoffen meer is
dan 10.000 kubieke meter.
Hoofdstuk 5 Meldingen
Artikel 7
lid 1
Ingevolge artikel 7, derde lid, van de wet worden ontgrondingen die in artikel 6, lid 1, onder e, f en h
zijn uitgezonderd van de vergunningsplicht, gemeld aan gedeputeerde staten, indien er meer dan
10.000 kubieke meter oppervlaktedelfstoffen zal worden afgevoerd.
lid 2
De melding wordt gedaan aan gedeputeerde staten met een door hen vastgesteld formulier.
lid 3
De melding wordt ten minste vier weken, voorafgaand aan de aanvang van de voorgenomen
ontgronding, ingediend bij gedeputeerde staten.
Hoofdstuk 6 Schadevergoedingsprocedure
Artikel 8
Dit hoofdstuk is van toepassing op de voorbereiding van beschikkingen van gedeputeerde staten
ingevolge artikel 26, 28 en 29a van de wet.
Artikel 9
Een verzoek om schadevergoeding wordt schriftelijk bij gedeputeerde staten ingediend en bevat ten
minste:
a
naam en adres van de benadeelde;
b
een aanduiding van het besluit dat de schade naar het oordeel van verzoeker heeft veroorzaakt;
c
zo redelijkerwijs mogelijk een opgave van de aard en omvang van de schade, alsmede een
specificatie van het bedrag van de schade;

d

een omschrijving van de wijze waarop de schade naar het oordeel van verzoeker dient te
worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, een opgave van het schadebedrag
dat naar het oordeel van verzoeker vergoed dient te worden.

Artikel 10
lid 1
Gedeputeerde staten kunnen een of meer deskundigen aanwijzen die zijn belast met het adviseren
inzake het geven van een beschikking, ingevolge artikel 26, 28 en 29a van de wet.
lid 2
Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld
tegenover die deskundigen zijn verzoek toe te lichten.
lid 3
De deskundigen brengen advies uit inzake:
a
de vraag of de schade een gevolg is van een besluit ter zake van een ontgronding, artikel 8 van
de wet of een besluit inzake het opleggen van een gedoogplicht, artikel 21g van de wet;
b
de omvang van de schade;
c
de vraag of de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de benadeelde behoort te
blijven;
d
de vraag of vergoeding van de schade niet, of niet voldoende, anderszins is verzekerd;
e
de vraag of er aanleiding is voor maatregelen of voorzieningen waardoor de schade anders dan
door vergoeding in geld kan worden beperkt of ongedaan gemaakt;
f
welk bedrag aan schadevergoeding naar haar mening aan verzoeker behoort te worden
toegekend;
lid 4
De deskundigen adviseren gedeputeerde staten zo snel als mogelijk doch in elk geval binnen twaalf
weken na ontvangst van het verzoek om advies. Gedeputeerde staten zenden een afschrift aan degene
tot wie de beschikking zal zijn gericht en vermelden daarbij op welke wijze hij zijn zienswijzen
omtrent het advies kenbaar kan maken.
Hoofdstuk 7 Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 11
De "Ontgrondingenverordening Noord-Holland" vastgesteld bij besluit van 3 juli 1995, nr. 47 (PB
1995, nr. 64) wordt ingetrokken.
Artikel 12
Op aanvragen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning, ingekomen voor het tijdstip
van inwerkingtreding van deze verordening, blijven de bepalingen van de "Ontgrondingenverordening Noord-Holland" van toepassing.
Artikel 13
Op ambtshalve beschikkingen waarvoor de procedure, op naar buiten toe kenbare wijze, voor de
inwerkingtreding is ingezet, blijven de bepalingen van de "Ontgrondingenverordening NoordHolland" van toepassing.
Artikel 14

Deze verordening treedt in werking vier weken na de datum van publicatie door gedeputeerde staten
in het Provinciaal Blad.
Artikel 15
Deze verordening kan worden aangehaald als: Ontgrondingenverordening Noord-Holland 1998.
Haarlem, 25 mei 1998
Provinciale Staten voornoemd,
J.A. van Kemenade, voorzitter.
C.J.N. Versteden , griffier.
Uitgegeven op 23 juli 1998
De Griffier der Staten van Noord-Holland

Toelichting bij de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 1998
Algemeen
Per 1-1-1997 is de herziene Ontgrondingenwet (verder te noemen: wet) in werking getreden. Deze
wet biedt de provincie twee nieuwe instrumenten nl. melding en heffing.
De in interdienstelijk1 verband opgestelde model-ontgrondingenverordening is afgestemd op de
specifieke Noord-Hollandse situatie. De gezamenlijke provincies hebben afgesproken dat een ieder
hetzelfde doel zal nastreven met deze verordening en dat derhalve het verschil in uitwerking niet mag
leiden tot wezenlijke verschillen in benadering van een aanvraag om ontgronding tussen de
provincies.
Doel ontgrondingen
Het primaire doel van een ontgronding is te voorzien in oppervlaktedelfstoffen voor
bouwwerkzaamheden in welke hoedanigheid dan ook. De uitvoering van die doelstelling heeft de
wetgever opgedragen aan de minister2 en voor het overige aan Gedeputeerde Staten3 in de provincie
waarin de betrokken onroerende zaak is gelegen.
Het grondstoffenbeleid wordt in samenhang met andere provinciale belangen uitgevoerd. De wettelijk
voorgeschreven uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure4 draagt zorg voor een zorgvuldige
beoordeling van alle bij een ontgronding betrokken belangen ter bevordering en bescherming van
belangen die betrokken zijn bij de herinrichting van de te ontgronden zaken, alsmede de aanpassing
van de omgeving van die zaak.
Procedure voor ontgrondingen van eenvoudige aard
Voor ontgrondingen van eenvoudige aard, waarbij andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken,
is de normale openbare voorbereidingsprocedure5 van toepassing verklaard.
Vrijstellingen
Van de vergunningsplicht zijn ontgrondingen vrijgesteld wanneer die een zodanig 'gevolg' van een
activiteit op grond van een andere wet zijn, dat afweging binnen de Ontgrondingenwet achterwege
kan blijven, te weten: indien de belangen die de Ontgrondingenwet beoogt te beschermen reeds in die
afweging zijn meegenomen.
Melding
De nieuwe wet maakt het mogelijk om een meldingsplicht op te nemen voor ontgrondingen die zijn
vrijgesteld van de vergunningsplicht.
Hiervan is gebruik gemaakt voor de vrijstellingen genoemd onder artikel 2, lid 1 onder e, f en h
omdat bij die ontgrondingen grote hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen of bagger en slib kunnen
vrijkomen. Bagger en slib als secundaire bouwgrondstof na het proces van afvalverwerking tot
bouwstof.
Inzicht in de bouwgrondstoffenstroom is nodig voor de planning en coördinatie van die stroom
waardoor bijvoorbeeld onnodige ontgrondingen voor de winning van bouwgrondstoffen kunnen
worden tegengegaan. Het verwerken van de gegevens in een grondstoffenbank maakt het voor
ontgronders aantrekkelijk om aan de meldingsplicht te voldoen omdat een actueel bestand de in- en
verkoop van bouwgrondstoffen vergemakkelijkt.
Voor de overige vrijstellingen is geen meldingsplicht opgenomen omdat de hoeveelheid daarbij
vrijkomende bouwgrondstoffen niet relevant is voor de beheersing en sturing van de
bouwgrondstoffenstroom.

Schadevergoeding
In de oude wet was het verplicht om al binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van de
vergunning een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. In de gewijzigde wet komt deze termijn
niet meer voor. De verwachting is dan ook dat er meer verzoeken tot schadevergoeding worden
ingediend. Om die reden is de procedure voor schadevergoeding in de verordening opgenomen.
Hierbij is aansluiting gezocht bij de procedure om schadevergoeding van de Provinciale
milieuverordening.
Heffing
De wet biedt tevens de mogelijkheid om, naast leges, bij wijze van provinciale belasting een heffing
in te stellen ter bestrijding van ten hoogste 50 procent van de ten laste van de provincie komende
kosten van werkzaamheden in verband met onderzoek en planning voor ontgrondingen en van
coördinerende werkzaamheden in de besluitvorming inzake bouwgrondstoffenwinning. In navolging
van de meeste andere provincies hebben ook Provinciale Staten van Noord-Holland besloten van deze
mogelijkheid gebruik te maken. De Heffingsverordening Noord-Holland 1998 is in oktober 1997
vastgesteld en op 1 januari 1998 in werking getreden.
Het begrip "Ontgrondingen"
In de toelichting op de wet wordt het begrip "ontgronden" niet gedefinieerd.
Wel blijkt uit de toelichting op de wet èn uit jurisprudentie dat daaruit niet te begrijpen valt;
werkzaamheden in de normale uitoefening van land-, tuin- en bosbouw, normale onderhoudswerkzaamheden, het delven, openen en ruimen van graven, het maken van oppervlakkige en weer te
dichten sleuven en gaten voor het leggen van buizen, drainagepijpen en kabels, het inbrengen van in
de grond te bevestigen onderwerpen e.d..
Overigens zij hierbij opgemerkt dat het scheuren van landbouwgrond alleen is aan te merken als een
normale uitoefening van landbouw, mits dat scheuren voortvloeit uit het huidige gebruik. Het
scheuren van landbouwgrond, met het kennelijke doel om er een ander gebruik mee te kunnen
realiseren - bijvoorbeeld overgang van veeteelt naar bollenteelt - kan niet worden aangemerkt als
behorend tot de normale uitoefening van landbouw.
Artikelgewijze toelichting
In het nu volgende onderdeel van deze toelichting wordt alleen daar waar nodig ingegaan op artikelen
uit de verordening.
Artikel 1
Voor het begrip ontgronden wordt verwezen naar het vorengestelde en de toelichting op de
Ontgrondingenwet.
Artikel 2, lid 1
Met aanvraag wordt hier bedoeld inclusief de bijlagen. Om de coördinatie en afstemming zo
voorspoedig mogelijk te laten verlopen is op basis van de bij een ontgronding betrokken
bestuursorganen gekozen voor het indienen van de aanvraag in tienvoud.
De aanvraag voor een wijziging kan naast een summiere wijziging ook een wezenlijke wijziging zijn
van de oorspronkelijke of eerder voorgenomen ontgronding. Alle betrokken bestuursorganen moeten
dan opnieuw worden geraadpleegd. Om die reden dient ook de aanvraag om wijziging in tienvoud te
worden ingediend.
Omdat voor eenvoudige aanvragen minder exemplaren nodig zijn zal tijdens het vooroverleg, over
een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning, door de betrokken medewerker worden aangegeven
hoeveel exemplaren moeten worden ingediend.
Artikel 3

Voor deze constructie is gekozen omdat de verordening zelf te statisch is om bestuursorganen daarin
aan te wijzen. De bestuursorganen moeten op grond van artikel 3:15 Awb eerst worden benoemd. Op
deze manier kan dit snel met een eenvoudige procedure gebeuren.
"Bestuursorgaan die op een of andere wijze worden betrokken"; hiermee wordt de mogelijkheid
geopend betrokken bestuursorganen aan te wijzen. De aanwijzing kan bijvoorbeeld wenselijk zijn,
indien bij een bestuursorgaan vergunning is aangevraagd voor activiteiten die binnen of nabij het
grondgebied van een ander bestuursorgaan zullen plaatsvinden.
Artikel 4
De "voornemen-procedure" neergelegd in paragraaf 3.5.6 Awb blijft buiten toepassing indien het een
verzoek tot wijziging of intrekking betreft van de vergunninghouder zelf. Het is in dat geval dubbel
op zowel de "voornemen-procedure" als de ontwerp-procedure te volgen. Het volgen van de
"voornemen-procedure" is overigens ook overbodig omdat de vergunninghouder zelf met het verzoek
tot wijziging/intrekking komt en het bestuursorgaan dus zelf op het idee brengt van het voornemen.
Meteen een ontwerp-beschikking in procedure brengen is efficiënter en schaadt geen belangen van
anderen.
Artikel 5
Voor deze minder tijdrovende procedure is gekozen omdat geen zwaarwegende belangen van derden
worden geschaad. Daarnaast worden voor waterbergingen (genoemd onder artikel 2, lid 1 onder a) en
natuurbouwprojecten (genoemd onder artikel 2, lid 1, onder b) de belangen gewogen in het kader van
o.a. de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet op de Waterhuishouding. Voor de realisering van
onderdelen van een landinrichtingsproject zijn in de regeringsbeslissing voorwaarden gesteld.
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 6 eerste lid onder l.
Artikel 6, lid 1 onder a
Als de hoeveelheid te winnen stoffen groter is dan 10.000 kubieke meter is een vergunning nodig
omdat de effecten van de ingreep op de bodem en de bouwgrondstoffenstroom, zowel fysiek als
beleidsmatig, een belangenafweging noodzakelijk maken.
Wij wijzen erop dat ondanks de vrijstelling voor aanleg en verbetering van waterlopen en
waterkeringen een ontheffing van het waterschap nodig kan zijn.
Artikel 6, lid 1 onder b
Zie het gestelde in de eerste zin onder a.
Artikel 6, lid 1 onder c
Zie het gestelde onder a.
Artikel 6, lid 1 onder d
Onder grondbewerkingen voor land- en tuinbouw wordt verstaan: eggen, ploegen, egaliseren,
scheuren en frezen.
Sub 2 is van tijdelijke aard. Dit is opgenomen ter bescherming van de bestaande graslanden in de
zogenoemde consolideringsgebieden waarvoor nog geen afdoende planologische bescherming wordt
geboden. Op de kaart, behorende bij de verordening, zijn de betreffende gebieden gearceerd.
Wanneer daar aanleiding toe is wordt de kaart één keer per jaar geactualiseerd aan de hand van de, in
die periode, goedgekeurde bestemmingsplannen met een aanlegvergunningenstelsel voor de
consolideringsgebieden. Wij gaan ervan uit dat over maximaal vijf jaar alle graslanden in de
consolideringsgebieden, planologisch zijn beschermd. Sub 2 kan dan vervallen. Zie verder het
gestelde in de eerste zin onder a.
Artikel 6, lid 1 onder e

Deze werkzaamheden zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht omdat de belangen die de
Ontgrondingenwet beoogd te beschermen al via relevante wetgeving worden beschermd.
Artikel 6, lid 1 onder f en g
Zie het gestelde onder e.
Artikel 6, lid 1 onder h
Tijdelijke depots zijn niet vrijgesteld van de vergunningsplicht omdat de hierbij in het geding zijnde
landbouwkundige belangen, zoals bodemsamenstelling en de landbouwkundige waarde van het
perceel, in de huidige wetten en verordeningen noch niet of onvoldoende zijn beschermd. Depots
voor de duur van 5 jaar of langer worden aangemerkt als permanent (conform WRO). Zie verder het
gestelde onder e.
Artikel 6, lid 1 onder i
Zie het gestelde onder e.
Artikel 6, lid 1 onder j
Met 'derden' worden bedoeld ieder ander dan Gedeputeerde Staten of de Commissaris der Koningin.
Dit is een aanvulling op de Ontgrondingenwet waarin in artikel 4 is geregeld dat de wet niet van
toepassing is op bodemsaneringen door Gedeputeerde Staten of de Commissaris der Koningin. Zie
verder het gestelde onder e.
Artikel 6, lid 1 onder k
Zie het gestelde onder e.
Artikel 6, lid 1 onder l
Dit heeft betrekking op de zgn. landinrichting bij voorrang. In de Regeringsbeslissing Landinrichting
in de jaren negentig, van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 30 juni 1993 is dit
als volgt weergegeven:
'De voorwaarden voor het uitvoeren van planonderdelen zijn soms al tijdens de voorbereidingsfase
vervuld. Het kan dan gewenst zijn niet met de realisatie van deze planonderdelen te wachten tot de
uitvoeringsfase. Flexibiliteit en slagvaardigheid worden bevorderd door het openen van de
mogelijkheid van vervroegde uitvoering. Vervroegde uitvoering van planonderdelen is afhankelijk
van een aantal voorwaarden. Ten eerste moet de grond op vrijwillige basis zijn verworven of
anderszins zijn vrijgemaakt. Voorbeelden zijn: boselementen, reservaten of
natuurontwikkelingsgebieden. Een tweede voorwaarde is dat de nieuwe voorzieningen moeten passen
binnen het ruimtelijk, water- en milieubeleid van de betrokken overheden. Dat betekent bijvoorbeeld
dat werken of voorzieningen moeten passen in een bestemmingsplan, dan wel dat de betreffende
gemeente bereid is haar plan aan te passen of toestemming te verlenen. Ten derde zal er volledige
overeenstemming moeten bestaan tussen de betrokken partijen, ook ten aanzien van de financiering
en de regeling van eigendom, beheer en onderhoud. Verder dient de voorziening geen zodanige
relatie met andere werken of voorzieningen te hebben dat daardoor de verdere keuzevrijheid in het
plan wordt beperkt. Bij vervroegde uitvoering zal het in het algemeen gaan om voorzieningen waarbij
sprake is van co-financiering met middelen vanuit het betreffende beleidsterrein. Vervroegde
uitvoering geschiedt in beginsel onder verantwoordelijkheid van de landinrichtingscommissie.'
Er is geen vergunning vereist voor ontgrondingen ter uitvoering van een landinrichtingsplan of een
aanpassingsplan als bedoeld in de artikelen 73 en 101 van de Landinrichtingswet6, met uitzondering
van die ontgrondingen die geschieden ter verkrijging van het voor de werken nodige bodemmateriaal.
In de praktijk komt het voor dat de inrichting tot natuurgebied waarvoor een ontgronding is vereist,
niet uitdrukkelijk wordt genoemd in een bestaand landinrichtingsplan of een aanpassingsplan. Ook is
het in die situaties niet gewenst vanwege de kleinschaligheid een uitwerkingsplan van het

landinrichtingsplan op te stellen. Derhalve wordt niet voldaan aan de vrijstellingsvereisten voor de
vergunningsplicht neergelegd in artikel 4, sub b, van de Ontgrondingenwet.
Teneinde de door de regering beoogde flexibiliteit en slagvaardigheid bij landinrichting niet te
frustreren, én in aanmerking genomen de voorwaarden die de regering hieraan stelt, zijn in de
onderhavige verordening dergelijke ontgrondingen wel vrijgesteld van de vergunningsplicht indien
deze plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de landinrichtingscommissie en de af te voeren
oppervlaktedelstoffen minder is dan 10.000 kubieke meter.
Artikel 6, lid 2
Het primaire doel van een ontgronding is te voorzien in oppervlaktedelfstoffen.
Een ontgronding met als doel het winnen van bodemmateriaal vanuit een economisch belang is
vergunningsplichtig teneinde een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken en de mogelijkheid
te benutten om voorwaarden aan de vergunning te verbinden.
Artikel 7
Door de melding wordt inzicht gekregen in de bouwgrondstoffenstroom wat onder andere van belang
is voor een actuele grondstoffenbank. Voor het verstrekken van de benodigde gegevens is een
formulier opgesteld dat bij gedeputeerde staten kan worden aangevraagd. De gegevens kunnen ook
via Internet en E-mail worden geleverd. Zie daarvoor de voorlichtingsfolder.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht is een overtreding van de verordening7, waarvoor een boete
kan worden opgelegd tot maximaal f 5.000,--8.
Artikel 8
De verzoeken tot schadevergoeding dienen hun grondslag te vinden in een ontgronding waarvoor een
vergunning is verleend door de provincie.
Artikel 10
Afhankelijk van het wel of niet inschakelen van deskundigen ter advisering dienen Gedeputeerde
Staten binnen uiterlijk eenentwintig weken een beslissing te hebben genomen. Wanneer de
deskundigen worden ingeschakeld stellen zij de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar
te maken. Een dergelijk horen is ook verplicht wanneer geen deskundigen worden ingeschakeld. Zie
verder het gestelde op blz. 6, onder artikel 3, eerste zin.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland:
gelet op artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 3 en artikel 10 van de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 1998;
besluiten:
a.

De volgende bestuursorganen aan te wijzen om advies uit te brengen over het nemen van een
beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een ontgrondingsvergunning, die wordt
voorbereid met toepassing van afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht:
1 .......................;
2 .......................;
3 .......................;

b.

De volgende betrokken bestuursorganen aan te wijzen die op andere wijze worden betrokken bij
het nemen van een beschikking tot verlening, wijziging en intrekking van een ontgrondingsvergunning, die wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht:
1 .......................;
2 .......................;
3 .......................;

c.

De volgende deskundigen aan te wijzen die zijn belast met het adviseren over een beschikking
over schadevergoeding.
1 .......................;
2 .......................;
3 .......................;

Haarlem,
gedeputeerde staten voornoemd,
,voorzitter.
,griffier.
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