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DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

1. AANHEF 

Op 31 augustus 2007 heeft Hoogheemraadschap van Rijnland een wijzigingsaanvraag op grond 
van de Ontgrondingenwet ingediend bij de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noordzee 
voor het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning op grand van de 
Ontgrondingenwet van 29 mei 2007 met kenmerk WSV /116 tot uiterlijk 1 december 2008. 

2. BESLUIT 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besluit de bij beschikking van 29 mei 2007 met 
kenmerk WSV /116 aan Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden verleende vergunning op 
grand van de Ontgrondingenwet aan te passen door de in deze vergunning gestelde 
geldigheidstermijn van 31 december 2007 te verlengen tot 1 december 2008. 

3. OVERWEGINGEN 

De op 29 mei 2007 aan Hoogheemraadschap van Rijnland, hierna genoemd de 
vergunninghouder, verleende vergunning op grand van de Ontgrondingenwet voorziet in het 
winnen van 1,5 miljoen m3 zeezand in vak 013J (welke naamgeving gebruikelijk is vol gens de 
Mijnbouwwet) van. de Noordzee. Het te winnen zand wordt gebruik voor suppletie
werkzaamheden bij Noordwijk aan Zee in het kader van het project Zwakke Schakel Noordwijk. 
De vergunninghouder heeft te kennen gegeven dat de werkzaamheden van de bouw van een 
dijk in het duin gekoppeld zijn aan de suppletie van het daarvoor staande duin . Hierdoor kan een 
deel van het te winnen zand pas na het gereedmaken van de dijk in het duin aangebracht 
worden. Naar het zich op dit moment laat aanzien kunnen deze werkzaamheden pas in de eerste 
maanden van 2008 warden uitgevoerd. · 
Omdat niet zeker is dat de uitgevoerde werkzaamheden daadwerkelijk ook de eerste maanden 
van 2008 zullen worden verricht en om verdere procedurele vertraging te voorkomen, wordt 
verlenging van de vigerende vergunning aangevraagd tot december 2008. 
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Gezien het belang van de uit te voeren ontgronding ten behoeve van de kustlijnzorg en het feit 
dat de aangevraagde wijziging uitsluitend betrekking heeft op de verruiming van de 
geldigheidsduur kan met het door Hoogheemraadschap van Rijnland gedane verzoek warden 
ingestemd. Niet is gebleken dat enig bij de voorgenomen ontgronding betrokken belang op 
dusdanige wijze dreigt te warden geschaad, dat de gevraagde verlenging op grand daarvan zou 
moeten warden geweigerd. 
De in de vergunning van 29 mei 2007 met kenmerk WSV /116 opgenomen voorschriften blijven 
overigens onverkort van kracht. 

4. PROCEDURE 

De op 29 mei 2007 met kenmerk WSV /116 verleende vergunning heeft in de ontwerpfase 
gedurende zes weken ter inzage gelegen en is aan de bij het bevoegd gezag bekende 
belanghebbenden verzonden zodat inspraak gewaarborgd was. Gedurende deze periode zijn 
geen zienswijzen ingebracht tegen de vergunning. De wijziging heeft alleen betrekking op de 
looptijd van de vergunning en betreft geen aanpassing van de hoeveelheid te winnen zand en de 
winninglocatie. 
De wijziging van de huidige vergunning betreft het ontgronden van het resterende deel 
benodigd na het gereedkomen van de dijk. Het betreft een ontgronding van eenvoudige aard, 
waarbij belangen van derden naar verwachting niet of nauwelijks zijn betrokken. 
Derhalve wordt conform artikel 10, zesde lid, van de Ontgrondingenwet en artikel 6 van het 
Rijksreglement Ontgrondingen, de vergunningprocedure verkort en op grand van Hoofdstuk 4 
van de Algemene wet bestuursrecht het hierboven bij 2. genoemde besluit genomen. 

5. ONDERTEKENING 
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6. MEDEDELINGEN 

bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na 
bekendmaking een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift moet warden gericht aan de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat 
Noordzee, Postbus 5807, 2280 HV Rijswijk. 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: 
- naam en adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, d.w.z. in ieder geval de 
vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het 
bezwaarschrift zich richt; 
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. 

voorlopige voorziening rechtbank 
lndien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening in te dienen, indien spoedeisende belangen aanwezig zijn. Een 
dergelijk verzoek dient te warden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen 
het rechtsgebied, waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woon- of vestigingsplaats 
heeft. 
Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten : 
- naam en adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, d.w.z. in ieder geval de 
vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer of 
kenmerk van het besluit; 
- de gronden van het verzoek (motivering) . 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te warden overgelegd. Zo 
mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
overgelegd . 

Griffierecht 
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven . 




