BRIEF-ADVIES
WETGEVINGSRAPPORT ONTGRONDINGENWET
Bij brief met kenmerk DGW/GW 2004/1099 heeft de Staatssecretaris de
Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving verzocht te adviseren over
het ambtelijk rapport van het onderzoek betreffende nut en noodzaak van de
Ontgrondingenwet, getiteld “Onderzoek inzake de Ontgrondingenwet”.
De Commissie zich kan vinden in de uiteenzettingen en conclusies vervat in het
concept-wetgevingsrapport. Zij ziet geen aanleiding voor het formuleren van
fundamentele kritiek op dit concept. In het navolgende plaatst de Commissie
slechts enige kanttekeningen.
In paragraaf 3.4 wordt aangekondigd dat later in dit rapport wordt teruggekomen
op de stelling dat er niet per se behoefte blijft bestaan aan een wettelijk
planningsinstrumentarium ten behoeve van ontgrondingen. Ziet de Commissie
het goed, dan wordt echter in het concept geen nadere aandacht aan de behoefte
aan een planningsinstrumentarium voor ontgrondingen besteed. Wellicht wordt
gedoeld op een ‘specifiek planningsinstrumentarium’.
In paragraaf 3.6 wordt gesteld dat betwijfeld kan worden of landelijke uniformiteit
en gelijke behandeling van ondernemers voldoende motief is voor (handhaving
van) de Ontgrondingenwet. Die stelling wordt echter niet of nauwelijks
onderbouwd. Wellicht zou deze stelling nader toegelicht kunnen worden.
In paragraaf 4.3 wordt verwezen naar artikel 8, zesde lid van de
Ontgrondingenwet. Kennelijk wordt gedoeld op het vijfde lid. Voorts wordt
aangegeven dat deze bepaling nimmer is toegepast. De enkele omstandigheid
echter dat een bepaald wettelijk instrument zelden of nooit wordt toegepast,
betekent nog niet dat het instrument geen nut heeft. Het kan als stok achter de
deur een nuttige functie hebben.
In paragraaf 5.2 wordt overwogen dat in het verleden ontgrondingen aanzienlijke
gevolgen voor de leefomgeving hebben opgeleverd. Vervolgens wordt gesteld dat
het de vraag is of dit punt in de toekomst van groot gewicht zal blijken te zijn.
Daarbij wordt aangetekend dat in de onlangs uitgebrachte Nota Ruimte is
opgemerkt dat het belangrijk is dat maatschappelijke aanvaardbare mogelijkheden
voor winning van oppervlaktedelfstoffen worden benut. De Commissie acht deze
uiteenzetting vooralsnog minder overtuigend. Wellicht zou nader kunnen worden
uiteengezet waarom de verwachting gerechtvaardigd zou zijn dat het in de Nota
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Ruimte overwogene er toe zal leiden dat ontgrondingen niet langer ingrijpende
gevolgen voor de leefomgeving zullen hebben en dat gemeenten en andere
belanghebbenden voortaan welwillend tegenover ontgrondingen zullen staan.
In paragraaf 5.3 wordt overwogen dat een en ander betekent dat het instrument
om RO-belemmeringen weg te nemen het bestemmingsplan is en eventueel een
art. 19-vrijstellingsbesluit etc. Naar het oordeel van de Commissie blijft enigszins
onderbelicht dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening zelf geen verbod ten aanzien
van ontgrondingen kent. Een verbod dienaangaande geldt alleen wanneer het
ontgronden in de aan een bestemmingsplan verbonden voorschriften verboden
wordt.
In paragraaf 5.5 wordt overwogen dat het denkbaar is dat de aldaar bedoelde
onderwerpen geregeld kunnen worden in een overeenkomst tussen het primair
betrokken bestuursorgaan en de betrokken ontgronder. Nog afgezien van de
twijfels dienaangaande die worden aangeduid onder 7.4, en afgezien van de
twijfels die vanuit het perspectief van het Europese aanbestedingsrecht geuit
kunnen worden, merkt de Commissie op dat een bestuursorgaan als zodanig geen
overeenkomsten naar burgerlijk recht kan sluiten. Het beschikt immers niet over
rechtspersoonlijkheid en (dus) ook niet over een vermogen.
Onder 7.6 laatste alinea (en pag. 24 onder 2 en 3) lijkt over het hoofd gezien te
worden dat de meeste voor (regionaal) waterbeheer relevante ontgrondingen
waarschijnlijk geen inrichtingen zullen zijn in de zin van de Wet milieubeheer. In
dat geval is er dus geen enkel beheersinstrument voor handen, hetgeen vanuit
waterstaatsbelang riskant kan zijn. De laatste volzin onder 7.6 behoeft naar het
oordeel van de Commissie nadere toelichting.
In bijlage 1 onder 4 wordt voorgesteld de bevoegdheid tot delegatie aan het
bestuur van een waterschap te schrappen. De Commissie vraagt zich af, of dit
wenselijk is, zulks mede gelet op realisering door waterschapen van
retentiegebieden, bergingsgebieden en dergelijke.
Tenslotte zij opgemerkt dat, wanneer gekozen wordt voor de in het rapport
bedoelde variant 3, onze Commissie gaarne bereid is nader te adviseren over het
ontwerp-wetsvoorstel tot wijziging van de Ontgrondingenwet.
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BIJLAGE 1
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BIJLAGE 2

SAMENSTELLING COMMISSIE
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