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Geachte mevrouw Miedema, geachte heer Van Eeghen, 

Op 19 januari heeft u namens Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer een brief 

gestuurd aan verschillende overheden, waaronder Rijkswaterstaat en de 

Ministeries van IenW en LNV. Hierin heeft u uw zorgen geuit over het voornemen 

een planMER op te stellen ten behoeve van zandwinning in het IJsselmeer. In deze 

brief leest u de gezamenlijke reactie van de Ministeries van IenW en LNV en van 

Rijkswaterstaat. 

 

Uit uw brief blijkt dat uw Comité erg betrokken is bij het IJsselmeer en de daarin 

aanwezige waarden. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. Daarom stellen 

wij voor over uw brief nader in gesprek te gaan met medewerkers van het 

ministerie en RWS om zo:  

a. de nieuwe beleidsontwikkeling voor bouwgrondstoffenwinning1 in het 

IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en Randmeren) en hoe de 

planMER hier onderdeel van uitmaakt nader toe te lichten; 

b. te verduidelijken hoe bestaande waarden, waaronder de beschermde 

natuurwaarden, in dit proces meegenomen worden; 

c. de eventuele vragen die u hierover heeft, te beantwoorden; 

d. te verkennen welke rol uw Comité mogelijkerwijs wil en kan vervullen in 

het participatieproces dat onderdeel is van deze beleidsontwikkeling. 

 

Vooruitlopend hierop wordt hieronder alvast een eerste reactie gegeven op een 

aantal onderwerpen uit uw brief.   

 

Bouwgrondstoffenwinning in het IJsselmeergebied 

De meeste locaties waar nu zandwinning wordt uitgevoerd, de vaargeulen, hebben 

de maximale diepte bereikt en in de komende vijf jaar lopen veel vergunningen af. 

De vraag naar grondstoffenwinning in het IJsselmeergebied neemt echter toe.  

 

 

 
1 Het IJsselmeergebied heeft potentie voor de winning van verschillende typen 

bouwgrondstoffen: ophoogzand, industriezand en kalkzandsteen. Vandaar gebruik van de 
term bouwgrondstoffenwinning in plaats van zandwinning. 
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Daarom is het ministerie van IenW onlangs gestart met het actualiseren van het 

beleid rondom bouwgrondstoffenwinning in het IJsselmeergebied. Dit om te 

komen tot een duurzame winning richting 2050 die bijdraagt aan de 

gebiedsdoelen. Het nieuwe beleid is naar verwachting in 2025 klaar. 

Rijkswaterstaat is als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie IenW en als 

beheerder van het gebied bij dit proces betrokken. 

 

Belang  

Totdat de ambitie van een circulaire economie is gerealiseerd, blijven primaire 

grondstoffen waaronder zand en kalkzandsteen nodig. Alleen zo kan aan, onder 

andere, de huidige woningbouw- en infrastructuuropgave en aan de in het Coalitie 

Akkoord geformuleerde ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen, worden 

voldaan. 

 

Natura 2000 

Bouwgrondstoffenwinning in het IJsselmeergebied moet voldoen aan de geldende 

wet- en regelgeving. Dit geldt voor natuurwetgeving, maar ook voor wetgeving die 

andere waarden in het gebied beschermt. Vandaar dat de milieueffecten van het 

nieuwe beleid via een milieueffectrapportage (planMER) worden getoetst. De 

bedoeling van het nieuwe beleid is om te onderzoeken of en hoe 

grondstoffenwinning met in achtneming van alle beschermde waarden kan 

plaatsvinden. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze winning aan de gebiedsdoelen 

kan bijdragen. Bijvoorbeeld: waar en hoe kan de in het gebied aanwezige slibrijke 

toplaag worden gebruikt voor natuurontwikkelingsprojecten.  

 

In het Natura 2000-beheerplan van het IJsselmeer 2017-2023 worden de 

toetsingskaders waaraan activiteiten moeten voldoen, toegelicht. Zo ook voor 

bouwgrondstoffenwinning. Hierover staat aangegeven dat de ‘rode zone’ de zone 

betreft waarvan verwacht wordt dat zandwinning niet kansrijk is. Dus geen 

zandwinning, tenzij in een Passende Beoordeling de afwezigheid van significant 

negatieve effecten met voldoende zekerheid wordt aangetoond (nee, tenzij).  

 

Platformbijeenkomst Agenda IJsselmeergebied 2050 van 18 november jl. 

Fijn te lezen dat uw Comité deelgenomen heeft aan de platformbijeenkomst over 

delfstoffen, scheepvaart en nautische economie. Het doel van deze bijeenkomsten 

is om deelnemers te informeren over inhoudelijke thema’s vanuit de 

Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 en betrokkenen met elkaar in contact te 

brengen. Wij nodigen u van harte uit om wanneer u een specifiek onderwerp, 

zoals natuur, tijdens een dergelijke bijeenkomst onderbelicht acht, dit tijdens de 

bijeenkomst bespreekbaar te maken. Zo kan uw inzicht en kennis direct door alle 

aanwezigen worden benut en kan ter plekke een inhoudelijke discussie 

plaatsvinden.  

Heeft u na een platformbijeenkomst nog vragen? Stel deze gerust aan het Team 

Agenda IJsselmeergebied via: 

platformbijeenkomstenagendaijsselmeergebied2050@minienw.nl. 

 
  

mailto:platformbijeenkomstenagendaijsselmeergebied2050@minienw.nl
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Wij zien uit naar uw reactie op ons voorstel om nader in gesprek te gaan over uw 

brief. Indien gewenst, komen de betreffende medewerkers hiervoor graag naar 

Friesland. Uw reactie kunt u sturen naar: publiek@minienw.nl.  

 

Hoogachtend, 

Afdelingshoofd Regie en Innovatie van het Ministerie van IenW, 

mede namens, 

 

MT-lid Natuur en Water van het ministerie van LNV, dhr. drs. ing. P.A.A. van 

Velzen en  

Directeur Netwerk Management van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, mevr. mr. 

M. Nauta, 

 

 

 

 

 

Mevr. A.C.M. Verschuur MSc 
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