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Beschikking

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

AANHEF

Rijkswaterstaat Noordzee te Rijswijk heeft op 4 december 2008 een aanvraag ingediend op
grond van de Ontgrondingenwet en het Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren.
De aanvraag is ingediend voor het tot en met 31 december 2011 winnen van 1 miljoen m'
zeezand in het vak 02D tot maximaal2 m. in de Noordzee. Het betreft een gebied met een
opperviakte van 482 ha binnen het blok 02 (welke naamgeving gebruikelijk is volgens de
Mijnbouwwet). Het zand zal worden gebruikt voor de strandsuppletie voor de zuidwest kust van
Texel. Tegelijkertijd is de aanvraag voor het vak L15C waarvan de ontwerpbeschikking reeds tim
9 december ter visie heeft gelegen ingetrokken vanwege het bij nader onderzoek ongeschikt
gebleken materiaal voor bedoelde suppletie. Vanwege de in januari 2009 te houden
aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de suppletie is gevraagd om de verkorte
procedure te hanteren.

BESLUIT

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent, op grond van de bij dit besluit
behorende overwegingen en voorschriften, aan Rijkswaterstaat Noordzee te Rijswijk, verder
genoemd de vergunninghouder, vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en het Besluit
Ontgrondingen in Rijkswateren voor het vanaf het van kracht worden van deze vergunning tot
en met 31 december 2011 winnen van 1 miljoen m' zeezand in het vak 02D van de Noordzee,
binnen het blok 02, welke naamgeving gebruikelijk is volgens de Mijnbouwwet, ten behoeve
van de strandsuppletie voor de kust van Texel.
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1 nadere omschrijving van de toegestane handelingen
1.1. De ontgronding mag aileen worden uitgevoerd in de vakken Q2D, zoals in coordinaten

aangegeven op bijgaande tekening NZWS 2008-0198. Binnen dit vak kan de
contactambtenaar een bepaald gedeelte van winning uitslulten.

1.2. De bij de uitvoering van het werk vrijkomende onbruikbare specie wordt in overleg met de
contactambtenaar op een door hem aan te geven plaats teruggestort.

1.3. Het ontgronden mag uitsluitend geschieden met een sleephopperzuiger, waarvan de naam,
soort en het vermogen tenminste een werkweek voor het inzetten schriftelijk aan de
contactambtenaar wordt opgegeven.

1.4. Ter voorkoming van wezenlijke effecten op de Gewone zeehondenpopulatie mogen in de
periode december en januari binnen 1200 meter van de Razende Bol in de Noordzeekust
zone geen vaarbewegingen worden uitgevoerd.

1.5. Ter beperking van de bijdrage aan de luchtverontreiniging dienen de hopperzuigers te
voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in ANNEX VI van het MARPOL-verdrag.

2 begin en einde van de ontgronding
2.1. De vergunninghouder stelt de handhavingsambtenaar schriftelijk en telefonisch in kennis

van het voornemen om met de uitvoering van de ontgronding te beginnen.
2.2. De vergunninghouder stelt de handhavingsambtenaar schriftelijk en telefonisch in kennis

van het voornemen om de uitvoering van de ontgronding ianger dan een maand te staken
alsmede van het tijdstip waarop de zandwinactiviteiten weer worden hervat.

2.3. De vergunninghouder stelt de handhavingsambtenaar schriftelijk en telefonisch in kennis
van het voornemen om de uitvoering van de ontgronding definitief te staken.

3 wijze van ontgronden
3.1. Het zandwinnen moet geschieden over een aansluitend gebied tot een vlakke bodem met

een maximale diepte van 2,0 meter ten opzichte van de plaatselijke bodemligging is
bereikt.

3.2. Aanwijzingen ter zake van of vanwege de contactambtenaar of handhavingsambtenaar
moeten worden opgevolgd.

3.3. Het in te zetten materieel dient uitgerust te zijn met een door de waterkwaliteitsbeheerder
goedgekeurd plaatsbepalingsysteem met randapparatuur en een goed werkende
beladingsmeter.

4 toezicht en control e
4.1. De handhavingsambtenaar heeft te allen tijde vrije toegang tot aile bij de in deze

vergunning bedoelde werkzaamheden in gebruik zijnde werktuigen, vaartuigen en
inrichtingen.

4.2. Aan de handhavingsambtenaar moeten aile gewenste gegevens betreffende de in de
vergunning bedoelde werkzaamheden worden verstrekt.

4.3. De vergunninghouder werkt, voor zover door de waterkwaliteitsbeheerder noodzakelijk
wordt geacht, mee aan de uitoefening van geautomatiseerd toezicht.
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4.4. De vergunninghouder is verplicht de eventueel door de waterkwaliteitsbeheerder aan boord
van het winvaartuig gei'nstalleerde registratie en presentatie apparatuur operationeel te
doen houden. 5toringen aan genoemde apparatuur worden direct aan de
handhavingsambtenaar gemeld.

4.5. Aanwijzingen ter zake van of vanwege de handhavingsambtenaar moeten worden
opgevolgd.

5 verboden wingebied
5.1. Het ontgronden alsmede het ankeren van vaartuigen binnen een afstand van 500 meter

van in gebruik zijnde kabels, zinkers en buizen is verboden.
5.2. Er mag geen zandwinning plaatsvinden nabij of in levende schelpenbanken.
5.3. Indien de vergunninghouder kabels, leidingen of andere voorwerpen aantreft die niet op de

desbetreffende hydrografische kaart zijn aangegeven stelt hij de contactambtenaar hiervan
onmiddellijk in kennis.

5.4. De in het derde lid bedoelde kabels, leidingen of andere voorwerpen worden in
coordinaten vastgelegd en schriftelijk aan de contactambtenaar gemeld.

6 Militaire wingebieden
6.1 De vergunninghouder (of de gezagvoerder van de schepen) dient toestemming te vragen

om met de werkzaamheden aan te vangen bij de contactpersonen van het
defensiebelangengebied op de Noordzee vermeld in de als bijlage bij dit besluit behorende
communicatiematrix.

6.2 De vergunninghouder voigt terstond de door de beheerder van het defensiebeiangengebied
op de Noordzee verstrekte aanwijzingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in
bovengenoemd gebied op, omwille van de veiligheid en het belang van het ministerie van
Defensie.

6.3 Indien verandering van het tijdstip van zandwinning mocht plaatsvinden, dienen de in de
communicatiematrix vermelde personen/instanties door de vergunninghouder hiervan
telefonisch op de hoogte te worden gebracht.

6.4 Zowel van het voornemen om het winnen van zand langer dan een maand te staken als
van het tijdstip waarop de zandwinning weer wordt hervat, stelt de vergunninghouder de
in de communicatiematrix genoemde personen/instanties alsmede de contactambtenaar
schriftelijk en telefonisch hiervan in kennis.

6.5 Wanneer zand wordt gewonnen in het gebied genoemd in de bij dit besluit behorende
communicatiematrix, wordt op het vaartuig dat de werkzaamheden zal gaan uitvoeren een
bommenrooster in de zuigmond aangebracht.

6.6 Indien munitie wordt aangetroffen stelt de vergunninghouder de contactambtenaar hiervan
schriftelijk in kennis inclusief de genomen voorzorgsmaatregelen.

6.7 De vergunninghouder en/of degene die voor hem het werk (contractueel) uitvoert,
vrijwaart de vergunningverlener tegen aanspraken en/of claims ten aanzien van
gevolgschade door het winnen van zand in genoemde militaire oefengebieden

7 regel matig te verstrekken gegevens
7.1 De vergunninghouder verstrekt een definitieve opgave voor de 10e van iedere maand van

de voorgaande maand gewonnen hoeveelheid bodemmateriaal. De gegevens worden door
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de vergunninghouder afgezet tegen de benodigde hoeveelheden in de zandsuppletie
programma 2009 tot en met 2010 ten behoeve van de suppletie op Texel. Wanneer in
genoemde periode geen bodemmateriaal is gewonnen, wordt hiervan eveneens opgave
gedaan,

7,2 Per 200,000 m' gewonnen bodemmateriaal wordt een voor die hoeveelheid representatief
granulometrische analyse uitgevoerd,

7.3 De onder het eerste en tweede lid gevraagde gegevens worden onder vermelding van
plaats en tijdstip van winnen alsmede de bestemming van het bodemmateriaal schriftelijk
aan de contactambtenaar gemeld,

8 hinder aan derden, veri oren gaan van voorwerpen
Er mag geen belemmering of hinder aan de scheepvaart worden veroorzaakt door het
gebruik maken van deze vergunning, Aanwijzingen ter zake van of vanwege de
waterkwaliteitsbeheerder moeten worden opgevolgd,

8,1, De vergunninghouder stelt de contactambtenaar onmiddellijk in kennis van het zinken of
verloren gaan van vaartuigen, werktuigen, inrichtingen, ankers of andere voorwerpen
gebruikt bij de werkzaamheden als bedoeld in deze vergunning,

8,2, De waterkwaliteitsbeheerder stelt een termijn waarbinnen de vergunninghouder deze
vaartuigen, werktuigen, inrichtingen, ankers of andere voorwerpen moet opruimen,

9 historisch belangrijke. archeologische vondsten
9,1, Indien tijdens de uitvoering van de ontgronding voorwerpen, sporen of overblijfselen

worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch,
oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, wordt de ontgronding ter plaatse
onmiddellijk gestaakl.

9,2, De vindplaats van de in het eerste lid genoemde voorwerpen, sporen of overblijfselen
wordt zo spoedig mogelijk gemarkeerd en aan de contactambtenaar doorgegeven,

9.3, Van de vondst wordt onverwijld melding gedaan aan de directeur van de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Afdeling 8eleid Maritiem Internationaal
l.a,v, Drs, P, stassen of Drs, M,R, Manders Postbus 16003800 8P Amersfoort, telefoon
033-4217421 of 06-53712836 (meldingen kunnen tevens aan het I<ustwachtcentrum
worden doorgegeven),

9.4, De vergunninghouder neemt zodanige maatregelen dat verdere aantasting van aanwezige
dan wei aangetroffen objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen,

10 maatregelen bij bijzondere omstandigheden
10,1, Indien zich bij het gebruik van deze vergunning bijzondere omstandigheden voordoen,

waardoor ernstige hinder of gevaar ontstaat voor de veiligheid van personen, de
scheepvaart, de visserij, de waterkering of het mariene milieu, neemt de vergunninghouder
zo snel mogelijk aile maatregelen die nodig zijn om de hinder of het gevaar te voorkomen
dan wei te beperken,

10,2, De vergunninghouder meldt de bijzondere omstandigheden onmiddellijk aan het
I<ustwachtcentrum (thans telefoon 09000111 (alarmnummer) of 0223-542300/542603
Duty Officer, fax 0223-658358 of marifoonkanaal VHF 16),

10.3, De vergunninghouder meldt de contactambtenaar schriftelijk hetgeen is voorgevallen,
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10.4. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen in de defensiebelangengebieden
vermeld in de bij dit besluit behorende communicatiematrix, worden de contactpersonen
vermeld in deze matrix, door de vergunninghouder op de hoogte gesteld.

11 documenten aan boord
Een fotokopie van dit besluit moet steeds aanwezig zijn op de vaartuigen, werktuigen of
inrichtingen welke in gebruik zijn bij de in deze vergunning bedoelde werkzaamheden.

12 aanwezigheid explosieven of (oefen)munitie in het wingebied
Indien explosieven of munitie wordt aangetroffen stelt de vergunninghouder de
handhavingsambtenaar hiervan schriftelijk in kennis alsmede van de genomen
voo rzo rgsmaatregelen

OVERWEGINGEN

Sinds 1 september 1971 is de Ontgrondingenwet van kracht. Vervolgens is per 1 januari 1997 de
Ontgrondingenwet gewijzigd en het Rijksreglement Ontgrondingen van kracht geworden. De
belangrijkste wijzigingen voor zandwinning in de Noordzee zijn dat, vanaf laatstgenoemde datum,
de Ontgrondingenwet van toepassing is op het hele Nederlandse deel van het continentaal plat
en dat er voor de behandeling van een aanvraag om vergunning een recht (leges) wordt geheven.
Ter zake van de behandeling van een door of vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaar
ingediende aanvraag om een vergunning wordt geen recht geheven.

Vervolgens is per 1 februari 2008 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 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 andere belangrijke wijziging betreft de vervanging van het
vergunningstelsel door algemene regels voor bepaalde categorieen 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 waarbij de uniforme open bare voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 van de
Aigemene wet bestuursrecht niet wordt toegepast.
Tevens worden de rijkswateren waarin de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd is
vergunning te verlenen niet meer aangewezen bij algemene maatregel van bestuur maar bij
ministeriele regeling.

Historie
Ais eerste aanzet voor het rijksontgrondingenbeleid is in juni 1983 de Nota "Uitgangspunten,
Probleemstelling en Doelstelling met betrekking tot het langetermijnbeleid voor de opper
vlaktedelfstoffenvoorziening", verschenen. In vervolg hierop is in april 1989 voor de lange
termijn (2010) de "Landelijke beleidsnota voor de oppervlaktedelfstoffenvoorziening"
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verschenen. De nota "Gegrond Ontgronden" alsook het "Structuurschema Oppervlakte
delfstoffen" (juni 1996) zijn voor de korte, middellange en lange termijn (2020) verschenen.
Het in genoemde documenten beschreven beleid is erop gericht om op een maatschappelijk
verantwoorde wijze het gebruik van Noordzeezand te bevorderen.

Met de provinciale besturen is afgesproken dat de aangrenzende provincies een terughoudend
beleid zullen voeren ten aanzien van de voorziening in de behoefte aan ophoogzand van Noord
en ZUid-Holiand en Zeeland door winning op het land. Dit om het gebruik van Noordzeezand in
de kustprovincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland te bevorderen. Voor wat betreft de
belangenafweging winning op zee versus winning op het land gaat de voorkeur uit naar winning
op zee, opdat de versnippering en aantasting van natuur en landschap op het land zullen
afnemen.
Het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee (RON) is door de Minister van Verkeer en Waterstaat
op 20 april 1993 vastgesteld. Het RON/MER voorziet in het beleid ten aanzien van de winning van
oppervlaktedelfstoffen in de Noordzee.

Huidig be/eid
Inmiddels is het ontgrondingenbeleid waar nodig geactualiseerd. Dit beleid is verwoord in het
Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee 2 (RON 2) en de Nota Ruimte. Ten aanzien van het
zandwinbeleid wordt het gebied buiten de doorgaande NAP. - 20 meter dieptelijn (in plaats
van de fysieke N.A.P. -20 meter dieptelijn) aangewezen voor het winnen van
oppervlaktedelfstoffen in de Noordzee. Naast het ondiep en kleinschalig winnen gaat het huidige
beleid in op de mogelijkheden van dieptezandwinning ten behoeve van eventuele grote
projecten, (diepe) winning van beton- en metselzand en de mogelijkheden van winning van
ophoogzand/ suppletiezand in combinatie met beton- en metselzand. Het RON2 stelt
voorwaarden voor ontgrondingen op de Noordzee. Kleinschalige winningen (<10 miljoen m3)

mogen aileen ondiep (2m) plaatsvinden. Daarnaast wordt de toepassing van overslagputten
binnen de doorgaande -20 meter dieptelijn niet langer uitgesloten. De Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat heeft in juni 2004 het RON2 vastgesteld en aan de Tweede Kamer
aangeboden. De Minister van Volkshuisvesting, RUimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op
27 april 2004 de Nota Ruimte vastgesteld. In de Nota Ruimte wordt eveneens benadrukt dat
winning van bouwgrondstoffen van nationaal belang is en in beginsel plaatsvindt zeewaarts van
de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn.

De ministerraad heeft op 8 juli 2005 het integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015)
vastgesteld en is vervolgens door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mede namens
de ministers van Economische Zaken, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
In het IBN 2015 geeft het Rijk aan hoe, voortbouwend op het Noordzeebeleid uit de Nota
Ruimte het beheer van de Noordzee komende 10 jaar gestalte krijgt waarbij rekening is
gehouden met de voor het Noordzeebeleid van belang zijnde internationale kaders. Met het IBN
2015 is het beheersinstrumentarium voor het Nederlandse deel van de Noordzee voldoende om
toekomstige ontwikkelingen die op de Noordzee afkomen in goede banen te leiden.
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Bes/uit Mi/leueffeetrapportage
Op 29 september 2006 is een gewijzigd Besluit m,e,r. in werking getreden, De wijziging m,b,t.
categorie C 16,2 houdt in dat thans een MER vereist is als de activiteit betrekking heeft op een
winplaats van 500 ha of meer dan wei waar 10 miljoen m' of meer wordt gewonnen, of op een
aantal winplaatsen, die tezamen 500 ha of meer omvatten, dan wei waar 10 miijoen m' of meer
wordt gewonnen en die in elkaars nabijheid liggen,

Befeld ten aanzien van de aanwiizing van het gevraagde wingebled
Het RON/MER, het RON2, de Nota Ruimte en het IBN 2015 voorzien in een belangenafweging
van de diverse gebruiksfuncties van de Noordzee, De navolgende aspecten worden hierin nader
toegelicht.

M,e.r,-plicht aangevraagde wlngebied
Op grond van de aangevraagde te winnen hoeveelheid van 1 miljoen m' zand in een vak kleiner
dan 500 ha tot maximaal 2 meter t.o,v, de omliggende bodem, is de aanvraag niet m,e,r,
plichtig,

fe%gle
Ingevolge het ontgrondingenbeleid, zoals opgenomen in RON/MER en RON2, dient de
uitbreiding van de zeezandwinning op de Noordzee gepaard te gaan met zo min mogelijk
ecologische consequenties, Tevens is bepaald dat met het RON/MER en het kustverdedigings
beleid de zandwinning buiten de toegangsgeulen aileen wordt toegestaan in gebieden met een
minder rijk bodemleven, zeewaarts van de doorgaande N,A,P,-20 meter dieptelijn, Aan de hand
van de in 2006 en 2007 uitgevoerde inventarisatie naar Ensis en Spisula schelpdierbestanden is
gebleken dat er geen Spisula of Ensis voorkomens in of nabij het zandwingebied Q2D zijn
aangetroffen, Conform het RON/MER worden die gebiedsdelen aangewezen die de aantasting
van de bodem, de bodemfauna en het verlies aan paaiplaatsen voor vissen tot een minimum
beperken, In het algemeen zijn de effecten van de zandwinning op het ecosysteem relatief klein,
De omvang (lokaal/kortstondig) en frequentie van de winningen zijn beperkt. Voor zover
bekend zijn de effecten als gevolg van vertroebeling van de zee ter plaatse tijdens het zuigproces
lokaal en kortstondig en zullen daarom niet leiden tot een onaanvaardbaar risico voor het
mariene milieu,

Arche%gle
Zeezandwinning is een bodemberoerende activiteit waarbij effecten op de archeologische
waarden zijn te verwachten, In algemene zin zijn de Monumentenwet en de Mijnbouwwet van
toepassing, Voorafgaande aan de vergunningaanvragen worden potentitHe wingebieden
getoetst aan de Monumentenwet. Bij het vastleggen van de TO-situatie van het wingebied wordt
door het Bevoegd gezag in het wingebied onderzocht of archeologische waarden aanwezig zijn,

Natuur
De natuurbelangen waar rekening mee gehouden moet worden zijn de effecten die de
ontgronding zal hebben op de (tijdelijk) aanwezige dieren in het gebied en landschap,
Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet (Nbw) op 1 oktober 2005, beoordeelt
Rijkswaterstaat niet langer de aspecten inzake de Vogel- en Habitatrichtlijn,
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Vergunningaanvragen die na deze datum zijn ingediend en een mogelijk effect hebben op
zogenaamde Natura-2000 gebieden, dienen niet in het kader van deze vergunning op deze
effecten beoordeeid te worden. leder project, plan of handeling dat een significant effect kan
hebben op een Natura-2000 gebied, moet door het Nbw-bevoegd gezag beoordeeld worden.
Voor de Noordzee en de Waddenzee is dat het Ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit.

Gelet op de conclusies uit het MER "Winning suppletiezand Noordzee 2008 tim 1012" is ter
voorkoming van verstoring van potentiele negatieve effecten op, de nabij de Razende Bol,
voorkomende Gewone zeehond, in verband met de mogelijke noodzakelijke vaarbewegingen
voor de strandsuppletie voor de kust van Texel in hoofdstuk "1: Nadere omschrijving van de
toegestane handelingen, het voorschrift opgenomen am in de periode december en januari
geen vaarbewegingen uit te voeren.

Morf%gie
Bij zeezandwinning buiten de doorgaande NAP. -20 meter dieptelijn zijn effecten op de
morfologische ontwikkeling van de vooroever niet te verwachten. Uit onderzoek naar de
morfologische en ecologische aspecten van zandwinning blijkt dat er geen wezenlijke
verandering van wetenschappelijke inzichten of feiten zijn opgetreden sinds de publicatie van
het RON/MER. De bedoelde ontgronding wordt door periodiek uit te voeren lodingen
gecontroleerd.

Gebruiksfuncties
Het RON/MER, RON 2, Nota Ruimte en IBN 2015 voorzien in een belangenafweging van de
diverse gebruiksfuncties van de Noordzee. Ten behoeve van de handhaafbaarheid daarvan en
van de in de vergunning opgenomen voorschriften kan registratie apparatuur aan board van de
vaartuigen ge'installeerd worden. De uitkomst van de afweging tussen de diverse (nieuwe)
gebruiksfuncties van de Noordzee kan leiden tot het geven van nadere aanwijzingen inzake de
winning binnen het genoemde wingebied. Gelet op de in de vergunningaanvraag gevraagde te
winnen hoeveelheid zand, de Iigging van het gebied (zeewaarts van de doorgaande N.A.P. -20
meter dieptelijn) en de in dit gebied voorkomende zandkwaliteit dat op basis van onderzoek
uitermate geschikt is gebleken voor de fabricage van kalkzandsteen, zijn de wingebieden zoals
aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening aangewezen.

Militaire gebieden
Het yak Q2D Iigt binnen het militaire oefengebied EHR 8. Het winnen van oppervlaktedelf
stoffen zand/schelpen binnen defensiebelangengebieden op de Noordzee is niet meegenomen in
het RON/MER. Overleg hierover heeft plaatsgevonden met de verschillende krijgsmachts
onderdelen. Dit heeft geleid tot concrete afspraken die eerder in de voorschriften inzake de
ontgronding zijn vermeld. Het militair be lang is hiermee in de overweging meegenomen en deze
vergunning zal conform bovengenoemde procedure worden behandeld.
Het RON2 voorziet in een belangenafweging van de diverse gebruiksfuncties van de Noordzee.
In de militaire gebieden zijn met instemming van het Ministerie van Defensie, op basis van de in
de ontgrondingvergunning opgenomen voorschriften inclusief coordinatieprocedure,
ontgrondingen mogelijk. Deze coordinatieprocedure is vastgelegd in de bij deze vergunning
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behorende communicatiematrix voor de inzet van winvaartuigen in het defensiebelangengebied
op de Noordzee (militaire uitsluitingsgebieden volgens het RON).

Beoordelen van de aanvraag
In het kader van de belangenafweging zijn bij dit besluit een aantal afwegingen gemaakt

Het RON/MER, RON 2, Nota Ruimte en IBN 2015 voorzien in een zo optimaal mogelijke
afstemming met de andere gebruiksfuncties van de Noordzee, zowel in ruimte als tijd.
De vergunning is hieraan getoetst dat, met inachtneming van de in de vergunning opgenomen
voorschriften, de ontgronding voor het winnen van 1 miljoen m' zand binnen het vak Q2D
wordt toegestaan.

Procedure
De gewone voorbereidingsprocedure als bedoeld in Titel 4.1 van de Aigemene wet bestuursrecht
is van toepassing. Voor deze aanvraag geldt deze procedure omdat het een ontgronding van
eenvoudige aard is waarin niet of nauwelijks andere belangen betrokken zijn (artikel 10 lid 4 van
de Ontgrondingenwet) en genoemd is als uitzondering in het Besluit ontgrondingen in
Rijkswateren (art. 5 lid 1 onderdeel b Bor).

ONDERTEKENING

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE UNITMANAGER VAN DE UNIT TOELATING & CONTINUERING

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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hezwaar
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 hoofdinspecteur van de Toezichteenheid
waterbeheer, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Postbus 61, 8200 AB Lelystad en aan
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.

yoorlopige YQorz;ening

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 afschrift van het bezwaarschrift te worden 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 bed rag aan
griffierecht geheven.

Informatie voortvloeiende uit de Natuurbeschermingswet
Verwezen wordt naar de website van LNV (www.minlnv.nl)

Aanwijzingen
Opgaven c.q. meldingen dienen te worden gericht aan de handhavings- of contactambtenaar.
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a. binnen kantooruren:
A.c. Dijkshoorn (contactambtenaar) tel. 070 - 3366642
C. Blijievens (handhavingsambtenaar) tel. 070 - 3366723
Centraal telefoon nr. 070 - 3366600
Telefax 070 - 3900691

b. buiten kantooruren:
Hydro Meteo Centrum Rijnmond
Lange Kleiweg 34
2288 GK RIJSWIJK
Telefoon 070 - 3366800
Telefax 070 - 3951724

VERZENDLIJST
1. de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat,

Postbus 20906,2500 EX 's-GRAVENHAGE
2. de directeur van de Dienst Domeinen Regionale Directie Zuid,

Postbus 2222, 4800 CE Breda
3. 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

4. KPN Int. Networks, OPS BWS Marine Planning,
Ambachtsweg 20B, 2222 AL KATWIJI< AAN lEE

5. KLPD Dienst Waterpoiitie Unit Noordzee
Postbus 6065, 1780 KB DEN HELDER

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

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

8. Dienst Vastgoed Defensie
t.a.v. de heer W.E.M.R. Griffijn
Daalsetunnel 101, Postbus 8002, MPC 55A, 3503 RA UTRECHT

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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BlJlAGE 1: COMMUNICATIE-MATRIX voor de inzet van winvaartuigen in mllitaire
uitsluitingsgebieden volgens het REGIONAAl ONTGRONDINGENPlAN
NOORDZEE

Gebied Bij de ontgrondingen op de Noordzee betrokken instanties i.v.m. Militaire
uitsluitingsgebieden (inzake procedure art. 6 van de vergunning)

EHR 8 Commandant Zeemacht Nederland Koninklijke landmacht
MHK ABNl, hoofd bureau operaties LBBKL Munitiebedrijf
Nieuweweg 24a Afdeling Beproevingen W&M
Postbus 10.000; 1780 CA Den Helder Postbus 1000; 8084 ZX 't Harde
tel: 0223 658258 fax: 0223 658133 tel: 0525 657875 fax: 0525 657840
bij art. 9.1, contact opnemen met contactpersoon: LTZE 1 M. van Brink
stafofficier commandant: Lkol. A.W.P. Feenstra
van Dienst, tel: 0223 658220
Coordinator: Ltzl A. van der Kam p

EHR Vliegbasis Leeuwarden Ministerie van Defensie DGWTICD
4A Schietrange Klu Mr. E.A. Buskens
en 4D Vliehors op Vlieland Postbus 20701

Contactpersoon: 2500 ES DEN HAAG
Majoor "". II. I;>ijl~"'"is 1: '2. \~A\",,,\L

(aile militaire gebieden)Postbus 9, 8899 BZ Vlieland ,
tel: 0562 451315 fax 0562 451035
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BlJlAGE 2: BEGRIPSBEPALINGEN
In dit besluit wordt verstaan onder:
• De contactambtenaar: de voor deze vergunning aangewezen ambtenaar, werkzaam bij de

afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Noordzee en handelend namens het
bevoegd gezag;

• De handhavingsambtenaar: de voor deze vergunning aangewezen ambtenaar, werkzaam
bij de Afdeling hand having van Rijkswaterstaat Noordzee en handelend namens het
bevoegd gezag;

• Het bevoegd gezag: de Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezichteenheid Waterbeheer
namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (pia Lange Kleiweg 34, Postbus
5807,2280 HV RIJSWIJK);

• De Waterkwaliteitsbeheerder: de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (pia Lange
Kleiweg 34, Postbus 5807, 2280 HV RIJSWIJK).

BIJLAGE3: TEKENING NZWS 2008-0198
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