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Geachte Staatsraden,
Bij brieven van 15 april 2019 en 17 juni 2019 heb ik u verzocht de IJsselmeervereniging, de
verenigingen Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Vogelbescherming, de stichting Gaasterlân
Natuerlân, Stavers belang en een aantal inwoners van Gaasterland, verenigd in het Comité Geen
Zandindustrie IJsselmeer (hierna gezamenlijk aan te duiden als IJsselmeervereniging e.a.) aan te
merken als derde-belanghebbenden in de procedure die bij u aangespannen is namens
Koninklijke Smals N.V. en Smals IJsselmeer B.V. (hierna: Smals) tegen het besluit van de raad
van de gemeente De Fryske Marren (hierna de raad) om het bestemmingsplan
Industriezandwinning IJsselmeer (hierna: het plan) niet vast te stellen.
Namens Smals zijn op 17 juni 2019 de gronden van het beroep ingediend (hierna aan te duiden
als grondenbrief). IJsselmeervereniging e.a. reageren hierbij op die gronden en betrekken daarbij
ook het verweerschrift namens de raad van 4 oktober 2019, de reacties namens Smals van 10
oktober 2019 en 12 november 2019 en uw brieven van 30 oktober 2019 en 14 november 2019 aan
Smals respectievelijk partijen.
Het IJsselmeer maakt deel uit van het IJsselmeergebied, een zoetwatergebied dat in zijn omvang,
historie en natuur ongekend is in West-Europa en niet voor niets vrijwel geheel is aangewezen als
Natura 2000-gebied. Het gebied kenmerkt zich ook door rust, ruimte en duisternis en is mede
daardoor van groot belang als recreatiegebied. Het gebied is bovendien onmisbaar als
zoetwatervoorziening voor meer dan de helft van Nederland, zowel voor drinkwater als voor het
watersysteem van de omringende waterschappen. Zandwinning zoals Smals wil, met een
zandfabriek op een groot eiland in het IJsselmeer vlak bij de kliffenkust van Gaasterland, leidt tot
een onaanvaardbare aantasting van de waarden van het gebied.
IJsselmeervereniging e.a. zijn van mening, dat de gemeenteraad op zeer goede gronden
geoordeeld heeft, dat het ontwerp voor het bestemmingsplan niet voldoet aan de eisen voor een
goede ruimtelijke ordening en in strijd is met andere wetgeving. Zij onderschrijven de motivering
van de raad van 1 april 2019 om te weigeren dit plan vast te stellen.
IJsselmeervereniging e.a. onderschrijven dan ook het gestelde in het verweerschrift van 4 oktober
2019, zoals dat namens de raad is ingediend.
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1.

Procesbelang Smals
Het is vaste jurisprudentie van uw afdeling dat als uitgangspunt heeft te gelden dat sprake is van
een procesbelang als het doel dat degene die beroep heeft ingesteld voor ogen staat ook
daadwerkelijk met dit rechtsmiddel kan worden bereikt en voor hem feitelijk van betekenis is. Het
doel dat Smals voor ogen staat, is het verkrijgen van een uitspraak van uw afdeling waarmee de
gemeenteraad wordt gedwongen het bestemmingsplan alsnog vast te stellen. Dat doel kan
nimmer worden bereikt, vanwege uw uitspraken van 29 mei 2019 inzake de PAS-problematiek.
Indien de gemeenteraad van De Fryske Marren in februari 2019 zou hebben ingestemd met het
bestemmingsplan, hadden IJsselmeervereniging e.a. beroep aangetekend tegen dat besluit.
Vanwege het feit dat in dat geval de PAS mede ten grondslag zou hebben gelegen aan het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan, zou dat bestemmingsplan zijn vernietigd door uw
afdeling. De kans is groot dat u daartoe was overgegaan zonder een zitting te houden en zonder
de overige argumenten van IJsselmeervereniging e.a. te wegen. Op die wijze hebt u immers al
een groot een aantal andere bestemmingsplanzaken afgehandeld, na 29 mei 2019. De betrokken
partijen zouden dan in het ongewisse zijn gebleven over de vraag hoe de andere argumenten door
u worden gewogen en er zou dan door de gemeenteraad een nieuw besluit tot vaststelling of
weigering van het bestemmingsplan moeten worden genomen.
In deze zaak speelt in feite hetzelfde. Welk argument Smals ook hanteert, het staat vast dat in
geval van een succesvol beroep van Smals hoe dan ook door de gemeenteraad een nieuw besluit
moet worden genomen, na aanlevering door Smals van gedegen stikstofonderzoek. Omdat
IJsselmeervereniging e.a. dan in die besluitvorming moeten worden betrokken, zal eveneens
opnieuw de openbare voorbereidingsprocedure moeten worden gevolgd. Smals kan zodoende met
de lopende procedure bij uw afdeling niets meer bereiken dan hetgeen zij kan bereiken met een
nieuwe aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan. Sterker nog, het doen van een nieuwe
aanvraag leidt waarschijnlijk sneller tot hernieuwde besluitvorming dan de route die Smals nu volgt
via uw afdeling.
IJsselmeervereniging e.a. concludeert dan ook dat Smals geen procesbelang heeft.
Het door middel van deze beroepsprocedure verzamelen van informatie over de houdbaarheid van
haar standpunten, ziet Smals ten onrechte als een zelfstandig procesbelang. Het is voor Smals
natuurlijk prettig om te ontdekken hoe ver haar polsstok reikt met het oog op de toekomst, echter
daar is een rechtsgang in beroep bij uw afdeling niet het geëigende middel voor. Dat blijkt ook wel
uit de hoeveelheid zaken die u na 29 mei 2019 hebt afgedaan zonder zitting. Zaken waarin de
betrokken partijen zonder twijfel graag hadden gehoord hoe u over hun andere argumenten zou
hebben geoordeeld.
Op deze grond dient het beroepschrift van Smals daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard,
vanwege het ontbreken van procesbelang. Daarbij kan worden vastgelegd dat Smals vanwege
gewijzigde feiten en omstandigheden een gewijzigde nieuwe aanvraag tot vaststelling van een
bestemmingsplan kan doen, zonder daarbij het risico te lopen dat sprake is van een herhaalde
aanvraag.
IJsselmeervereniging e.a. merken daar ten overvloede ook nog het volgende op.
Uit de passende beoordeling blijkt, dat de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden,
zelfs als geen rekening wordt gehouden met de onderschatting van die depositie, groter is dan nul.
Significante effecten op overbelaste stikstofgevoelige habitat of leefgebieden van soorten zijn
daardoor niet uitgesloten. Ongewijzigde vaststelling van het plan is, los van alle andere gebreken,
vanwege de stiksotfdepositie niet mogelijk.
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Zelfs op basis van de nieuwe berekeningen door Antea geldt dezelfde redening. Ook dan is de
depositie groter dan nul. IJsselmeervereniging e.a. merken op, dat door Smals niet is toegelicht
waarom de depositie nu opeens zoveel lager zou kunnen zijn. De Aerius-berekeningen zijn niet
toegezonden, zodat deze berekeningen niet controleerbaar zijn. IJsselmeervereniging e.a.
verzoeken u, voor zover u dit voor uw oordeel over het procesbelang van belang acht, om Smals
dit verschil te laten onderbouwen en de Aerius-berekeningen te laten overleggen zodat
IJsselmeervereniging e.a. daar ruim op tijd voor de zitting op kunnen reageren.
IJsselmeervereniging e.a. merken nog op, dat Smals ten onrechte van mening is, dat tijdens dit
beroep een gebrek kan worden hersteld, zoals genoemd in punt 2.6 op pagina 4 van de brief van
12 november 2019. Dat is niet het geval, omdat de raad het plan op grond van het voorliggende
ontwerp niet heeft vastgesteld. Een gebrek kan in die situatie alleen hersteld worden door een
nieuw en gewijzigd plan aan de raad voor te leggen. Immers, de afdeling beoordeelt alleen of de
raad op juiste gronden geweigerd heeft het plan, zoals dat in ontwerp voorlag, vast te stellen.
Iedere ingrijpende verandering, zoals nu door Smals voorgesteld, zal moeten leiden tot het volgen
van de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor dit
bestemmingsplan.
De ADC-toets zoals door Smals in de brief van 12 november 2019 opgenomen is in deze
procedure van generlei waarde en niet van toepassing, want niet aan de raad voorgelegd. Maar
zelfs als die ADC-toets in de beschouwingen zou kunnen worden betrokken als herstel van dit
gebrek, dan kleven daar dusdanig gebreken aan, dat ook met het toepassen van die ADC-toets
nimmer tot een positieve beslissing over het bestemmingsplan kan worden gekomen. Smals heeft
onvoldoende of niet onderbouwd waarom er in Europa geen alternatieven zijn voor bouw- en
metselzandwinning, er zijn geen dwingende redenen van groot openbaar belang, zeker niet uit het
oogpunt van de gemeente, waarover later meer, en er zit geen enkel voorstel in voor compensatie
van de stikstofdepositie op de getroffen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Op andere gebreken van het plan, die er ook toe leiden dat ongewijzigde vaststelling niet mogelijk
is, zoals mogelijke de strijd met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), komen de
IJsselmeervereniging e.a. verderop in deze brief nog terug.
2.

Hoofdlijn gronden
IJsselmeervereniging e.a. constateren dat de zeer lange brief met de gronden samengevat en
zonder alle herhalingen neerkomt op niet meer dan vier punten:
1. We zijn al zo lang bezig samen met de gemeente met dit plan
2. Het staat in het Barro als vermeend nationaal belang
3. Er zijn geen nadelige effecten op natuur en milieu
4. De raad heeft oneigenlijke argumenten, zoals draagvlak, gebruikt om het plan af te wijzen
IJsselmeervereniging e.a. bestrijden deze opvattingen van Smals en lichten dat als volgt toe.

3.

Proces voorbereiding bestemmingsplan
De langdurige samenwerking van Smals met de colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeente De Fryske Marren en de voorganger Gaasterlân-Sleat kan niet leiden tot welke
verplichting dan ook voor de raad om het plan vast te stellen. De jurisprudentie van uw afdeling is
daarover helder.
Smals wil het door de opsommingen op pagina 9, 10 en 11 in de grondenbrief doen voorkomen
dat de raad op verschillende momenten al heeft ingestemd met dit project. Dat is bezijden de
waarheid.
De meeste momenten betreffen verschillende vormen van voorlichting van Smals zelf aan de
opeenvolgende gemeenteraden in verschillende samenstellingen van de opeenvolgende
gemeenten Gaasterlân-Sleat en De Fryske Marren (deze gemeente heeft enige tijd De Friese
Meren geheten). Een besluit van 22 februari 2011 van de raad van Gaasterlân-Sleat, waar die
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raad ingestemd zou hebben met de overeenkomst tussen Smals en de gemeente, bestaat blijkens
navraag bij de griffie van de raad niet. Dat is ook logisch, want de overeenkomst is gesloten met
het toenmalige college van burgemeester en wethouders.
Door het sluiten van de overeenkomst met de gemeente en de daaruit voortvloeiende kosten heeft
Smals willens en wetens het risico genomen dat deze kosten voor rekening van Smals zouden
blijven ook als de zandwinning niet door zou gaan. Immers, in artikel 2.4 van de overeenkomst is
bepaald, dat alle kosten en schades voor rekening van Smals blijven als het bestemmingsplan niet
wordt herzien.
De overeenkomst is - zoals onder andere in de artikelen 2.1 en 2.2 is vermeld – niet meer dan
een inspanningsverplichting voor het college (en niet voor de raad) om een wijziging van het
bestemmingsplan te bevorderen. Expliciet is in artikel 2.4 van de overeenkomst ook nog vermeld,
dat de gemeente niet aansprakelijk is als het bestemmingsplan niet wordt herzien. Het
(toenmalige) college heeft voldoende duidelijk gemaakt, dat Smals geen rechten zou kunnen
ontlenen in de richting van de raad aan deze overeenkomst.
Ook het zogenaamde besluit van 21 februari 2018 (genoemd op pagina 11 van de grondenbrief) is
geen raadsbesluit. Het is immers het college dat een ontwerp ter inzage legt. En zelfs als de raad
instemt met het ter inzage leggen, dan zegt dat nog niets over het uiteindelijke inhoudelijke oordeel
over het plan zelf door de raad. Het enige besluit van de raad voorafgaand aan het besluit van 13
februari 2019 betreft het besluit van 27 januari 2016 over de toepassing van de
coördinatieregeling. Toepassing van de coördinatieregeling is op verzoek van Smals zelf
ingevoerd en betekent logischerwijs geen enkel oordeel over de inhoud van het plan. Het voert wel
erg ver dat Smals die coördinatie nu als argument gebruikt tegen het weigeringsbesluit van de
raad. Ook uit de besluitvorming over de berging van het vliegtuig1, dat in de Tweede Wereldoorlog
in het IJsselmeer is neergestort, blijkt niet, dat de raad heeft ingestemd met het plan. Integendeel,
Smals heeft er zelf voor gekozen om dit aan te pakken voordat de besluitvorming over het plan
definitief was en de raad heeft alleen daar aan meegewerkt.
Kortom, uit de besluitvorming, voor zover aanwezig, van de raad voorafgaand aan de beslissing
om het plan niet vast te stellen blijkt nergens enige formele instemming. De vergadering van 13
februari 2019 was de eerste keer dat het plan ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd. Het is
de raad die – als enige – bevoegd is om een bestemmingsplan vast te stellen. Eerdere acties door
of namens het college in de voorbereiding van dat besluit binden de raad op geen enkele wijze.
Dat er jarenlang met het college gewerkt is aan dit bestemmingsplan en dat aard en omvang al
jarenlang vast staan, zoals Smals betoogt in punt 5.19 op pagina 21, bindt de raad niet.
4.

Nationaal belang en Barro
Tot 2003 behartigde het Rijk de belangen van de industriezandwinning. Het Rijk bepaalde tot die
tijd hoeveel zand er waar gewonnen zou worden. Vanaf 2003 is deze Rijksregie losgelaten. In de
Rijkstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is deze wijziging in het Rijksbeleid ten aanzien
van zandwinning nog eens bevestigd.
In het SVIR is als ‘Nationaal belang 4’ het efficiënt gebruik van de ondergrond gedefinieerd. Door
de keuze van de citaten uit de SVIR2 doet Smals het voorkomen alsof zandwinning het nationale
belang is. Dat is niet juist. Als nationaal belang is alleen het efficiënt gebruik van de ondergrond
gedefinieerd3. Dat is wezenlijk wat anders dan zandwinning als nationaal belang.
1

Die besluitvorming heeft niet op 29 januari 2016 plaatsgevonden, zoals Smals stelt op pagina 10 van de
brief van 17 mei 2019. De besluitvorming over de berging vond, vanwege piëteit met de nabestaanden van
de omgekomen bemanning, plaats in een besloten raadsvergadering op 24 februari 2016. Aangezien de
geheimhouding van deze raadsvergadering nog niet is opgeheven kan Smals onmogelijk op de hoogte zijn
van de inhoud.
2
Zie 2.11 en 2.12 op pagina 8 van de grondenbrief.
3
SVIR blz. 37: ‘Nationaal belang 4 efficiënt gebruik van de ondergrond. Zie ook bijlage 1 bij het SVIR op
blz. 107.
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In dit verband valt ook op te merken, dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en
Waterstaat geen aanleiding zien om gebruik te maken van hun bevoegdheden om de gemeente
een aanwijzing te geven of om een Rijksinpassingsplan voor de zandwinning vast te stellen. De
SVIR stelt daar het volgende over: ‘Met het afbouwen van de Rijksregie in 2003 is de rol van de
markt toegenomen. Het Rijk monitort nog wel de ontwikkelingen en bepaalt op basis hiervan of
een ruimtelijke interventie via het instrumentarium van de Wro nodig is.’4
In het SVIR is bij de toelichting van Nationaal belang 4 ook nog het volgende opgenomen: ‘Voor
het landgebied en de grote wateren is het belangrijk dat maatschappelijk aanvaardbare
winmogelijkheden worden benut. Winning van oppervlaktedelfstoffen word daarom verbonden met
andere ontwikkelingen zoals recreatie, water, woningbouw en natuur.’ Dit kan niet anders gelezen
worden als een plicht om bij de winning van oppervlaktedelfstoffen te zorgen voor een combinatie
van functies. Dit is ook vastgelegd in artikel 6 van de ‘Beleidsregels ontgrondingen in
Rijkswateren’: ‘In het IJsselmeergebied kan een ontgrondingsvergunning worden verleend als er
sprake is van een multifunctionele ontgronding of, indien er zwaarwegende redenen zijn, voor nietmultifunctionele ontgrondingen. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn kan hier van worden
afgeweken.’ In het geval van de industriezandwinning in het IJsselmeer is er geen sprake van een
multifunctionele ontgronding en zijn er evenmin zwaarwegende redenen. Het gebied is al water,
natuur en in gebruik voor onder andere recreatie, scheepvaart en visserij. Functies die er niet op
vooruit maar juist op achteruit gaan.
Zo is het – met uitzondering van dit plan van Smals – gebruikelijk dat zandwinning in het
IJsselmeer gecombineerd wordt met de aanleg van vaargeulen, zoals in artikel 6, lid 2, onder a.
van de genoemde beleidsregels is opgenomen.
Smals verwijst ook nog naar een aantal onderzoeken in opdracht van onder andere
Rijkswaterstaat – die overigens niet zijn overlegd aan uw afdeling – waaruit zou moeten blijken,
dat er geen enkele andere locatie in Nederland is, waar zand van de juiste kwaliteit kan worden
gewonnen. De IJsselmeervereniging e.a. merken hierover op, dat deze onderzoeken dateren van
vóór 2003 en dat het dus onderzoeken betreft, die gemaakt zijn in het kader van de Rijksregie over
de zandwinning. Deze onderzoeken zijn daarmee een stuk minder relevant geworden voor de
keuze in het IJsselmeer.
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is in 2012 gewijzigd en dit heeft geleid tot de
opname van paragraaf 2.12 IJsselmeergebied. Artikel 2.12.2 maakt de aanleg van een eiland voor
winning van industrie- en metselzand mogelijk. De toelichting bij deze wijziging vermeldt: ‘Voorts
wordt met dit besluit aan de gemeente Gaasterlând Sleat ruimte geboden voor de aanleg van een
tijdelijk werkeiland voor winning van beton en metselzand. Dit is in lijn met de SVIR, die stelt dat
met het benutten van maatschappelijk aanvaardbare mogelijkheden voor de winning van
oppervlaktedelfstoffen een nationaal belang wordt gediend.’5
Even afgezien van het feit, dat deze toelichting voorbij gaat aan de hiervoor genoemde bepaling
van de SVIR waarin bepaald is, dat delfstoffenwinning gecombineerd moet worden met andere
functies, blijkt uit deze toelichting dat het nationaal belang niet zo ver gaat dat zandwinning in het
IJsselmeer verplicht is. Het Rijk heeft helemaal geen ondubbelzinnige en definitieve keuze
gemaakt voor zandwinning op deze locatie zoals Smals wil doen voorkomen6. Het Barro en de
toelichting gaan niet in en toetsen niet op onderdelen van het beleid waarvan de toetsing is
voorbehouden aan andere overheden, zoals in dit geval de toetsing aan een goede ruimtelijke
ordening door de raad. Het Rijk heeft alleen – kennelijk op verzoek van Smals – de planologische
ruimte geschapen om dat hier te doen. Ruimte scheppen legt helemaal geen verplichting op aan
de gemeente om dat ook daadwerkelijk te doen. Integendeel, dit ontslaat de raad niet van de plicht
om met afweging van de betrokken belangen te besluiten of sprake is van een goede ruimtelijke
4

SVIR blz. 38
Toelichting bij de wijziging Barro, Stcrt 2012 nr. 388, blz. 32.
6
Zie bijvoorbeeld grondenbrief pagina 4 punt 1.6.
5
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ordening.
Ook uit de beantwoording op vragen uit de Tweede Kamer blijkt, dat het Rijk deze zandwinning
wel wil toelaten als de raad daartoe besluit maar helemaal de neiging niet heeft om dat op te
leggen. De keuzevrijheid van de raad om bestemmingen toe te kennen of juist niet toe te kennen
op grond van een goede ruimtelijke ordening is daarmee niet aangetast.
De gemeente wordt niet meer dan de mogelijkheid geboden. De gemeente houdt dus de vrijheid
om het wel of niet te doen. De indruk die Smals tracht te wekken, dat de gemeente die vrijheid niet
(meer) had of heeft is dus onjuist. De raad had en heeft nog steeds de volledige vrijheid om een
eventuele zandwinning wel of niet toe te staan. Bovendien dient het maatschappelijk aanvaardbaar
te zijn. De raad heeft door het plan niet vast te stellen geoordeeld dat zandwinning op deze plaats
en in deze vorm niet aanvaardbaar is en niet leidt tot een goede ruimtelijke ordening.
De raad heeft terecht geconcludeerd dat de noodzaak tot zandwinning niet van dien aard is, dat
andere belangen, zoals de rust, ruimte, weidsheid en natuur van het IJsselmeer daarvoor zouden
moeten wijken. De landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het
IJsselmeer(gebied) zijn, in tegenstelling tot zandwinning in het IJsselmeer, juist wel nationale
belangen7.
Uit het overzicht van H2H advies8 van eind 2017 over de jaren 2015 en 2016 (dit advies is door de
raad bij het verweer overgelegd; recentere gegevens zijn niet gevonden) blijkt, dat er eind 2016
nog een winbare en vergunde voorraad beton- en metselzand aanwezig was voor een gebruik
gedurende meer dan veertien jaren. Een uiterst dringende noodzaak voor de winning van betonen metsel zand op korte termijn vanuit het IJsselmeer is dus niet aanwezig. Als er echt een
noodzaak was vanwege een nationaal belang om zand te winnen op deze plaats en in deze vorm,
dan had het Rijk wel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wet ruimtelijke ordening biedt.
Tot slot van deze paragraaf wijzen de IJsselmeervereniging e.a. nog op de bepaling in artikel
2.12.2 van het Barro zelf. Het gaat om een eiland van ‘7 hectare ten behoeve van een tijdelijk
werkeiland voor de winning van beton- en metselzand, ..9.
In het verweer10 vraagt de raad zich af of het plan wel in overeenstemming is met deze bepaling.
Smals spreekt in de grondenbrief van 6 ha11 en de toelichting bij het plan staat 7 ha12. Echter,
deze 6 of 7 ha is niet in de planregels vastgelegd en op de verbeelding is een groter gebied
ingetekend voor het eiland. Tijdens de vergadering van de raad op 13 februari 2019 is daar ook op
gewezen13. Volgens de vaste jurisprudentie van de Afdeling is niet de toelichting bij het plan
maatgevend maar zijn dat de verbeelding en de regels.
Een vergelijkbaar probleem is er met de natuurontwikkeling rond het eiland. Naast 7 ha voor het
eiland heeft de gemeente DFM als fusiegemeente van Gaasterlân-Sleat en Lemsterland volgens
artikel 2.12.2 Barro nog ruimte voor 10 ha natuurontwikkeling14. Smals zelf heeft het over een

7

SVIR, blz. 55.
Pagina 5, H2H advies: Rapportage Monitoring bouwgrondstoffen 2015-2016 in opdracht van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Water en Bodem
9
Artikel 2.12.2, lid 2, onder e, ten eerste, Barro.
10
Pagina 45 verweerschrift d.d. 4 oktober 2019.
11
Zie pagina 11, onder 2.19, van de grondenbrief.
12
Pagina 34 van de plantoelichting.
13
Volgens pagina 17 van de transcriptie van de raadsvergadering op 13 februari 2019 die Smals als bijlage
heeft toegevoegd zegt mevrouw Merkuur: ‘Daar komt nog bij dat het Rijk in het Barro 7 ha mogelijk heeft
gemaakt voor deze zandwinning maar dat het bestemmingsplan dat hier nu voor ligt maar liefst 11 heeft
ingetekend. En dat lijkt ons nu ook niet weer de bedoeling van het Rijk.’
14
Voor nieuwe bebouwing is dit niet aan de orde, omdat bebouwing op deze locatie nimmer aan kan sluiten
aan bestaande bebouwing.
8

6

omvang van 17 ha natuurontwikkeling15. Ook hier is het op de verbeelding ingetekende gebied
groter. In de regels bij dit plan is ook hier geen beperking te vinden ter invulling van het aantal ha
natuurontwikkeling.
De raad heeft dus terechte twijfels of het plan wel past binnen de regels van het Barro en mede
om die redenen het plan niet vast kunnen stellen.
2.

Goede ruimtelijke ordening, natuur en milieu
Goede ruimtelijke ordening houdt meer in dan per sectoraal onderdeel bepalen of het te
vergunnen is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening geeft de raad een oordeel over het
totaal van een plan. Zelfs indien ieder sectoraal onderdeel op zich te vergunnen zou zijn in het
kader van de relevant sectorale regelgeving kan de raad – zoals in dit geval – tot de conclusie
komen, dat het totaal toch zoveel negatieve gevolgen heeft, dat dit niet past in een goede
ruimtelijke ordening.
IJsselmeervereniging e.a. hebben de raad op verschillende momenten, zoals in de verschillende
zienswijzen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan en tijdens
inspraak bij openbare vergaderingen van raadscommissies, naast de belangen van omwonenden,
gewezen op de belangen van het milieu, waaronder natuur en landschap. Ook is gewezen op de
negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
De raad heeft door het plan niet vast te stellen op goede gronden mede deze belangen zwaarder
laten wegen dan de belangen van zandwinning en de belangen van Smals.
De procedure voor het MER is niet afgemaakt doordat de commissie voor de
milieueffectrapportage (commissie mer) geen gelegenheid is geboden om een advies uit te
brengen over de definitieve MER. Uit het tweede advies van die commissie blijkt, dat er op dat
moment nog onvoldoende duidelijkheid was over de mogelijke significantie van de effecten en de
commissie adviseerde mitigerende maatregelen en/of een ADC-toets16. Van de maatregelen die
daarna in het MER en de passende beoordeling zijn opgenomen is daardoor onvoldoende
gemotiveerd dat die toereikend zijn.
De raad heeft zich op dit MER gebaseerd en geconcludeerd dat de nadelige gevolgen van het plan
voor natuur, landschap en het overige milieu zoals in het MER beschreven niet opwegen tegen de
voordelen van het plan. Anders gezegd, de raad heeft – in de ogen van de IJsselmeervereniging
e.a. terecht – de belangen afwegend de belangen van het behoud van natuur, landschap en het
overige milieu laten prevaleren boven de belangen van zandwinning en de eventuele belangen
van Smals.
Smals doet het voorkomen, onder meer op pagina 17 en 18 van de grondenbrief, alsof de raad
gebonden zou kunnen zijn aan het advies van de commissie mer. Dat is niet het geval. De
commissie mer beoordeelt alleen of het (plan)-MER – en de passende beoordeling als onderdeel
van dat MER – voldoende informatie bevat om het bevoegd gezag, in casu de raad, de
mogelijkheid te bieden om de belangen van het milieu af te wegen tegen andere belangen. Een
positief advies van de commissie mer zegt dus alleen iets over de compleetheid van de informatie
en niets over wijze waarop de raad met die informatie dient om te gaan.
Zelfs als uit de passende beoordeling zou blijken dat significante effecten zijn uitgesloten heeft de
raad kunnen oordelen dat de negatieve effecten op de natuur, in het bijzonder de
instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden, van het plan van dien
aard zijn, dat van het plan moet worden afgezien.
Het feit dat Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van mening zijn dat – wellicht
prematuur – een verklaring van geen bedenkingen afgegeven kan worden bindt de raad niet. De
15
16

Zie onder andere pagina 11, onder 2.19 grondenbrief.
Pagina 2 Toetsingsadvies Zandwinning IJsselmeer, 25 november 2015, projectnummer 3062.

7

raad dient – en heeft dat ook gedaan – op basis van de passende beoordeling een eigen afweging
te maken. Smals miskent (zie bijvoorbeeld onderdeel 5.18 op pagina 21 van de grondenbrief), dat
de Wet natuurbescherming (Wnb) geen limitatieve opsomming van weigeringsgronden bevat. Zelfs
als significante effecten zijn uitgesloten, wat hier niet het geval is, kan het bevoegd gezag op grond
van algemeen (natuur)beleid besluiten om gemotiveerd dat plan niet vast te stellen.
De commissie mer adviseerde de initiatiefnemer om een zogenaamde ADC (alternatieven,
dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie)-toets uit te voeren omdat niet op
voorhand verzekerd was dat significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
zijn uitgesloten. Verschillende maatregelen die in de passende beoordeling zijn opgenomen en
daarin als mitigerende maatregelen zijn bestempeld, moeten – zeker sinds de uitspraak in de zaak
Grace/Sweetman van het Europese Hof17 - als compenserende maatregelen worden beschouwd.
Compenserende maatregelen mogen in de passende beoordeling niet worden meegenomen bij
het bepalen van de effecten van het plan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van natuur rond
het geplande eiland. Nu die maatregelen wel zijn meegeteld bij de effecten en niet hadden mogen
worden meegeteld had alleen via de ADC-toets het plan alsnog kunnen worden vastgesteld.
Omdat die ADC-toets ontbrak bij het ontwerp had de raad het plan niet mogen vaststellen.
Ook de effecten van stikstofdepositie zijn in de passende beoordeling niet juist beoordeeld. Voor
het plan is gebruik gemaakt van de PAS om die effecten, ook in cumulatie, te beoordelen. De PAS
stond ten tijde van het besluit van de raad ter discussie en het Europese Hof van Justitie had op
dat moment in het arrest van 7 november 201818 duidelijk gemaakt, dat er aan de passende
beoordeling van zoiets als een PAS hoge eisen moeten worden gesteld. De raad had daardoor
geen zekerheid dat de effecten van de stikstofdepositie niet significant zouden kunnen zijn.
Inmiddels is door de uitspraken van 29 mei 201919 vast komen te staan, dat het bestemmingsplan
met toepassing van de PAS niet had kunnen worden vastgesteld.
Door IJsselmeervereniging e.a. is zowel in hun zienswijzen als tijdens de inspraak naar voren
gebracht, dat de stikstofdepositie niet juist beoordeeld is in de passende beoordeling, onder
andere vanwege de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de PAS20. Smals stelt in de
brief van 10 oktober 2019 (3.6 op pagina 5) overigens ten onrechte en in strijd met de informatie
uit het MER, dat er alleen tijdens de aanlegfase van het project stikstofdepositie zou zijn. Pas na
enkele jaren zal de exploitatie elektrisch zijn. Bovendien stoten de schepen die het zand moeten
afvoeren ook stikstofoxiden uit en dat zal gedurende de gehele dertig jaren het geval zijn.
De raad heeft in punt 3.3. van de motivering het behoud van het karakteristieke weidse en open
landschap en duisternis mede ten grondslag gelegd aan de weigering het bestemmingsplan vast
te stellen. Smals merkt terecht op, dat dit geen Natura 2000-doelstelling is, maar de raad heeft dit
ook niet als zodanig benoemd. Het behoud van het landschap van het IJsselmeer(gebied) is niet
alleen een doelstelling van het Rijk, zie onder andere de SVIR, maar ook een doelstelling van de
provincie Fryslân (nota Grusk op e romte) en van de gemeente zelf. In de afweging van de
belangen heeft de raad op goede gronden dit belang hoger kunnen achten dan de belangen van
zandwinning en/of de eventuele belangen van Smals.
De raad heeft terecht geconcludeerd, dat de toename van het geluid en dus de afname van rust
een negatief effect is. Smals bagatelliseert die toename van het geluid21. Op de kust is er een
toename van het geluid van 11 dB(A). Door het logaritmische karakter van dB(A) betekent dit een
geluidsniveau dat meer dan tienmaal groter is (immers, een toename van 1 B ofwel 10 dB is een
17
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geluidsniveau dat tienmaal groter is). De toenames op de stiltegebieden zijn nog hoger. Door
Smals is geen aandacht geschonken aan de toename van het geluid voor (vaar)recreanten die
gebruik maken van het IJsselmeer, in het bijzonder gebruikers van de vaarroutes vanaf en naar
Lemmer.
Ondanks beschermende maatregelen zal er in de wijde omtrek zichtbaar licht van het werkeiland
en de werkschepen zijn. De raad heeft ook het negatieve effect op de duisternis van het
IJsselmeer mee kunnen wegen bij het bepalen van de totale effecten van het plan en de beslissing
om dit plan in strijd te achten met een goede ruimtelijke ordening.
Door het plan wordt het mogelijk gemaakt, dat er zand gewonnen kan worden tot een voor het
IJsselmeergebied ongekende omvang en een ongekende winningsdiepte. De bodem van het
IJsselmeer is – als opvolger van de Zuiderzee – op grotere diepte nog steeds zout. Niet overal
evenveel en ook niet overal op dezelfde diepte. Uit het MER blijkt, dat de winning tot een diepte zal
kunnen plaatsvinden waarop zich in de nabije omgeving ook zouttongen bevinden. Daardoor is er
ondanks verschillende onderzoeken geen absolute zekerheid dat door grondwaterstromen de
winning geen zoute kwel kan veroorzaken. Dit risico heeft de raad terecht in zijn afweging
betrokken. Smals koppelt dit – ten onrechte – aan het Barro, waar hiervoor al op is ingegaan. Uit
de (gebrekkige) toelichting bij deze wijziging van het Barro blijkt ook niet, dat er op alle aspecten,
waaronder de zoetwatervoorziening, in het Barro een afweging heeft plaatsgevonden.
3.

Draagvlak
Smals veronderstelt dat de raad geen ander argument heeft om het plan niet vast te stellen dan
het ontbreken van draagvlak22. Uit het bekend gemaakte besluit van de raad blijkt dat dit feitelijk
niet zo is.
IJsselmeervereniging e.a. hebben allen hetzelfde belang: geen zandwinning zoals voorgesteld
door Smals in het IJsselmeer. Zij hebben daar veel en soms verschillende argumenten voor en die
zijn nadrukkelijk naar voren gebracht, eerst bij het college en nadien bij de raad. Het plan tast de
kwaliteit van de leefomgeving, waaronder natuur, milieu en landschap aan.
Zelfs als alleen draagvlak een rol zou spelen in dit geval – quod non – kan de raad in de
belangenafweging die aan het besluit ten grondslag is gelegd aan de gezamenlijke belangen van
betrokken inwoners en de belangen die (natuur)organisaties behartigen, meer gewicht toekennen
dan aan de belangen van zandwinning en Smals.
De IJsselmeervereniging e.a. concluderen, dat de raad op zeer goede gronden het plan niet heeft
vastgesteld en verzoeken u om het beroep van Smals niet ontvankelijk te verklaren wegens het
ontbreken van enig procesbelang. Acht u dat procesbelang toch aanwezig dan verzoeken de
IJsselmeervereniging e.a. u om het beroep ongegrond te verklaren.
Hoogachtend,
w.g.
Auke Wouda
vof Mamores
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