HOOFDSTUK 8. ONTGRONDINGEN
Titel 8.1 Ontgrondingen algemeen
Artikel 8.1 Toepassing
Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden twee of meer uit te voeren ontgrondingen die in
elkaars directe nabijheid liggen en een samenhangend geheel vormen als één ontgronding
beschouwd.
Titel 8.2 Vrijstelling van de vergunningplicht
Artikel 8.2 Vrijstellingen
1. Geen ontgrondingsvergunning is vereist voor ontgrondingen waarbij niet meer dan 500 m 2 wordt
ontgrond en bovendien een diepte van 3 meter beneden maaiveld niet wordt overschreden.
2. Geen ontgrondingsvergunning is vereist voor:
a. het aanleggen, verbreden en verdiepen van watergangen voorzover de ontgronding niet
leidt tot een watergang met een insteek breder dan 15 meter en een diepte van meer dan 3
meter beneden het maaiveld, en mits daaraan een geldig besluit van het college van
dijkgraaf en heemraden ten grondslag ligt;
b. het verbreden en verdiepen van watergangen ten behoeve van de aanleg van duurzame of
natuurvriendelijke oevers, mits niet dieper wordt ontgraven dan tot 3 meter beneden het
maaiveldniveau direct buiten de insteek, en de insteek aan weerszijden niet meer wordt
verbreed dan met:
- 5 meter voor watergangen met een breedte tot 20 meter op het moment van inwerking
treden van deze verordening;
- 10 meter voor watergangen met een breedte van meer dan 20 meter op het moment
van inwerking treden van deze verordening;
c. het aanleggen, wijzigen of verwijderen van waterkeringen door of op last van het rijk,
provincie of waterschap;
d. het maken of wijzigen van een bouwwerk krachtens een omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
of een vergunning op grond van artikel 40, eerste lid, van de Woningwet en het opruimen
van een dergelijk bouwwerk;
e. het aanleggen, onderhouden, wijzigen en verwijderen van openbare wegen, spoorwegen,
rioleringen en leidingen, mits een diepte van 3 meter beneden maaiveld niet wordt
overschreden en mits dit plaatsvindt in overeenstemming met:
- een in werking zijnd en onherroepelijk bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van
de Wet ruimtelijke ordening of
- een in werking zijnd en onherroepelijk provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel
3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, dat niet ouder is dan 10 jaar op het moment van
ontvangst door gedeputeerde staten van de melding als bedoeld in artikel 8.3 of
- een onherroepelijke omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 30, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het
bestemmingsplan wordt afgeweken of
- een onherroepelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de
ruimtelijke ordening voor zover deze vrijstelling zijn gelding heeft behouden danwel op
grond van het in de Invoeringswet ruimtelijke ordening opgenomen overgangsrecht nog
van toepassing is, of
- een onherroepelijk tracébesluit;
f. bodemsaneringen door of op last van het provinciaal bestuur;
g. het verwijderen of vervangen van een bestaande natuurlijke of kunstgrasmat voor nieuw
natuurlijk of kunstgras voor sportvelden waarbij niet dieper wordt ontgrond dan 0,5 meter
beneden maaiveld.
3. Het bepaalde in het eerste lid en het tweede lid onder a en b geldt niet voor:
a. ontgrondingen die primair gericht zijn op het winnen van oppervlaktedelfstoffen;
b. ontgrondingen met een diepte van meer dan 0,3 meter beneden het maaiveld in de op de
kaarten 8.1 en 8.2 aangegeven gebieden en locaties.
Artikel 8.3 Melding
1. Degene die voornemens is een ontgronding uit te voeren die ingevolge artikel 8.2, tweede lid, is
vrijgesteld van de vergunningplicht, meldt dit tenminste vier weken voor het daadwerkelijk
ontgronden aan gedeputeerde staten. De melding wordt gedaan op een door gedeputeerde
staten vastgesteld formulier.
2. De verplichting tot melding is niet van toepassing op ontgrondingen waarbij de te ontgraven
hoeveelheid minder is dan 1500 m3.
3. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het
uitbreiden of wijzigen van de ontgronding die ingevolge artikel 8.2, tweede lid, is vrijgesteld
van de vergunningplicht.

Titel 8.3 Vergunningprocedure
Artikel 8.4 Eenvoudige vergunningprocedure
1. Het bepaalde in artikel 10, eerste en tweede lid, van de Ontgrondingenwet is niet van
toepassing op ontgrondingen van eenvoudige aard, waarbij andere belangen niet of nauwelijks
zijn betrokken en die betreffen:
a. ontgrondingen in de op de kaarten 8.1 en 8.2 aangewezen gebieden en locaties, voor zover
het ontgrondingen betreft met een diepte van maximaal 0,3 meter beneden het maaiveld
en tevens niet meer dan 500 m2 wordt ontgrond;
b. ontgrondingen in de op de kaarten 8.1 en 8.2 aangewezen gebieden en locaties met een
diepte van meer dan 3 meter beneden het maaiveld, mits de ontgronding plaats vindt ten
behoeve van archeologisch onderzoek voortkomend uit zuiver wetenschappelijke motieven;
c. de aanleg van waterpartijen en –bassins waarbij een oppervlakte van 2.000 m2 en een
diepte van 3 meter beneden het maaiveld niet worden overschreden en mits deze
waterpartijen en –bassins niet in verbinding komen te staan met het watersysteem en geen
sprake is van een ontgronding in een op de kaarten 8.1 en 8.2 aangegeven gebied of locatie;
d. Ontgrondingen ten behoeve van de aanleg van tijdelijke depotkades om baggerspecie te
ontwateren waarbij de diepte 0,5 meter beneden maaiveld niet overschreden wordt en mits
de ontgronding vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaar oplevert;
e. het aanleggen, onderhouden, wijzigen en verwijderen van riolering en leidingen mits een
diepte van 5 meter beneden maaiveld niet wordt overschreden en geen sprake is van een
ontgronding in een op de kaarten 8.1 en 8.2 aangegeven gebied of locatie.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval van wijziging van een vergunning
betreffende verlenging van de geldigheidstermijn of betreffende de tenaamstelling.
Artikel 8.5 Aanvraag vergunning
1. Een aanvraag tot verlening of wijziging van een ontgrondingsvergunning wordt schriftelijk in
drievoud bij gedeputeerde staten ingediend.
2. Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de te ontgronden onroerende zaak, legt hij een
verklaring van toestemming van de eigenaar over.

