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Ontgrondingenwet; wijziging van de
vergunning WSV/2186 van 29 oktober 2007
voor het winnen van zand in de Noordzee.

AANHEF

Op 14 januari 2009 heeft Waterschap Hollandse Deita te Ridderkerk een wijzigingsaanvraag op
grond van de Ontgrondingenwet en het Besluit ontgrondingen in Rijkswateren (Bor) ingediend
bij Rijkswaterstaat Noordzee voor het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning
WSV12186 van 29 oktober 2007.

BESLUIT

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besluit de bij beschikking van 29 oktober 2007
met kenmerk WSV/2186 aan Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk verleende vergunning
op grond van de Ontgrondingenwet en het Besluit ontgrondingen in Rijkswateren aan te passen
door de in deze vergunning gestelde geldigheidstermijn van 31 december 2009 te verlengen tot
en met 31 januari 2011.

WETTELIJ K KADER

Sinds 1 februari 2008 is de gewijzigde Ontgrondingenwet en het Besluit ontgrondingen in
rijkswateren (Bor) in werking getreden. Het Bor is in werking getreden onder gelijktijdige
intrekking van het Rijksreglement Ontgrondingen. De wijziging van de Ontgrondingenwet heeft
vooral betrekking op de afbouw van de regierol van het Rijk en heeft daarin met name geleid tot
het schrappen van een aantal bepalingen. Een belangrijke wijziging betreft de vervanging van het
vergunningstelsel door algemene regels voor bepaalde categorieen van ontgrondingen.
Tegelijkertijd zijn nadere regels opgenomen in het Bor. In dit besluit worden categorieen van
ontgrondingen genoemd die onder voorwaarden zijn vrijgesteld van de vergunningplicht en
categorieen ontgrondingen waarvoor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3:4 van de Aigemene wet bestuursrecht niet geldt.
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De op 29 oktober 2007 aan Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk, hierna genoemd de
vergunninghouder, verleende vergunning op grond van de Ontgrondingenwet voorziet in het
winnen van maximaal 2,4 miljoen m' zeezand in het Yak S3C van de Noordzee en is bestemd
voor de uitvoering van suppletiewerkzaamheden voor de versterking van de primaire watering
van de kust van Voorne. Deze vergunning heeft een looptijd van 26 maanden tot en met 31
december 2009.
In verband met problemen rond de aanbestedingsprocedure en de daaruit volgende vertraging in
de uitvoering, verzoekt vergunninghouder om de hierboven genoemde vergunning te verlengen.
Het betreft hier aileen een verlenging van de termijn en geen ophoging van de hoeveelheid te
winnen zand.
Het niet uitvoeren van deze werkzaamheden kan gevolgen hebben voor de kustlijn ter plekke.
Vergunninghouder verzoekt derhalve om de vigerende vergunning te wijzigen en de
geldigheidstermijn te verlengen conform het Bor.
De van kracht zijnde vergunning heeft een looptijd van 26 maanden. De aangevraagde
maximale verlenging (50%) op basis van het Bor is derhalve 13 maanden. Met het onderhavige
verzoek kan ingestemd worden door de vergunning te verlengen tot en met 31 januari 2011. De
in de vergunning opgenomen voorschriften blijven onverkort van kracht.

PROCEDURE

De op 29 oktober 2007 met kenmerk WSV/21B6 verleende vergunning heeft 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
ingediend omtrent de ontwerpbeschikking en is tegen de onderhavige vergunning geen beroep
ingesteld.
Voistaan zal worden met toezending van dit wijzigingsbesluit aan aile belanghebbenden die een
afschrift van de vergunning van 29 oktober 2007 met kenmerk WSV/21B6 hebben gekregen.

De wijziging van de hUidige vergunning betreft een verlenging van de vergunning met 13
maanden en valt binnen de in artikef 5 lid 1a van het Rijksreglement ontgrondingen in
rijkswateren genoemde maximaal te verlengen termijn. Er vanuit gaande dat nauwelijks andere
belangen spelen dan de belangen die al zijn afgewogen in de oorspronkelijke vergunning.
Derhalve wordt conform artikel 10, lid 4, van de Ontgrondingenwet en artikel 5, lid 1a. van het
Besluit ontgrondingen in rijkswateren de gewone voorbereidingsprocedure als bedoefd in Titel
4.1 van de Aigemene wet bestuursrecht gevolgd.

ONDERTEKENING

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
het hOQ '(j.->;all de afi'leJj vergunning erlening Rijkswaterstaat Noordzee,

bl~

mevrouw ir. E.M. van Grol
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bezwaar

Op grond van de Aigemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na
bekendmaking een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden 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
bezwaarsch rift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

voodopige vOQrzjenjng

Indien 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 worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage.
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 afsch rift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo
mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft
overgelegd.

Cr;ffierecht
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan
griffierecht geheven.
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1. de directeur van de Dienst Domeinen Regionale Directie Zuid,
Postbus 2222, 4800 CE Breda

2. directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Afdeling
Beleid Maritiem Internationaal t.a.v. Drs. P. Stassen of Drs. M.R. Manders, Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

3. KPN Int. Networks, OPS BWS Marine Planning,
Ambachtsweg 20B, 2222 AL KATWIJK AAN ZEE

4. KLPD, Dienst Waterpolitie, Unit Zeeuwse Stromen,
t.a.v. de heer J.L.A. Jansen, Kanaalweg 12, 4417 ER HANSWEERT

5. Stichting De Noordzee t.a.v. drs. S. van den Akker
Projectleider Mariene Ecologie
Drieharingstraat 25, 3511 BH UTRECHT

6. Greenpeace Nederland t.a.v. mevrouw Farah Obaidullah
Jollemanhof 15-17, 1019 GW AMSTERDAM

7. Zeehaven IJmuiden NV
drs P.H.L.M. Meerakker
Postbus 541,1970 AM IJMUIDEN

8. Waddenvereniging
Droogstraat 3, 8861 SR HARLINGEN

9. Productschap Vis t.a. v. de heer H.C. Dem kes,
Postbus 72, 2280 AB RIJSWIJK

10. De heer J.A. van Dalfsen
Zwanenbalg 1613, 1788 ZE DEN HELDER

11 Commissie voor de m.e.r. de heer G.P.J. Draaijers
Postbus 2345 3500 GH UTRECHT

12. Dienst Vastgoed Defensie
t.a.v. de heer W.E.M.R. Griffijn
Daalsetunnel101, Postbus 8002, MPC 55A, 3503 RA UTRECHT


