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Persbericht 

 
 
Winning suppletie- en ophoogzand Noordzee 
 
Effect zandwinning staat los van locatie  
 

De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de winning van supple-

tiezand en ophoogzand op de Noordzee beoordeeld. Zij vindt dat de rapporten de 

milieueffecten goed beschrijven. Voor de milieueffecten blijkt de afstand tot de 

kust niet veel uit te maken.  De effecten, onder andere op het onderwaterleven, 

zijn vooral tijdelijk.  
 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over de beide projecten. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Op de Noordzee wordt zand gewonnen, om de kust door middel van zandsuppleties te 

beschermen tegen overstroming (“suppletiezand”) en om te voldoen aan de marktvraag 

(“ophoogzand”). Voor de winning van zand zijn ontgrondingsvergunningen nodig. Voor 

de vergunningverlening in de periode 2018 tot 2027 zijn twee Milieueffectrapporten op-

gesteld, één voor de winning van suppletiezand en één voor de winning van ophoog-

zand. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie m.e.r. gevraagd 

de rapporten te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat de beide rapporten de milieueffecten van de zandwinningen 

goed beschrijven. Zowel voor de winning van suppletiezand als van ophoogzand zijn 

binnen het voor zandwinning gereserveerde gebied op de Noordzee in het MER  zoge-

naamde zoekgebieden onderling vergeleken. Het rapport laat zien dat het voor de mili-

eueffecten niet veel uit maakt of deze zoekgebieden zo dicht mogelijk bij de kust of 

zover mogelijk van de kust af liggen. Effecten op het onderwaterleven en op andere 

gebruikers van de Noordzee (bijvoorbeeld scheepvaart) zijn vooral tijdelijk van aard.  
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