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Richtsnoeren betreffende
Winning van niet-energetische 
delfstoffen en Natura 2000  
Een samenvatting

Milieu



Over deze folder

De niet-energetische delfstoffenwinning (NEDW) levert veel 
basisgrondstoffen voor de bouw en de industrie in Europa. 
Individuele NEDW-plannen en -projecten kunnen echter in 
conflict komen met behoud van de natuur en in het bijzonder 
met de habitat- en vogelrichtlijn van de EU.

Deze folder geeft een samenvatting van de richtsnoeren 
“Winning van niet-energetische delfstoffen en Natura 2000” en 
verschaft informatie over de manier waarop de ontwikkeling van 
NEDW het beste kan worden afgestemd op de bepalingen van 
beide EU-richtlijnen. Het gaat over de procedures die moeten 
worden gevolgd op grond van art. 6 en geeft toelichtingen op 
een aantal kernpunten uit dit goedkeuringsproces i.h.k.v. NEDW-
ontwikkelingen. 

De richtsnoeren zijn gericht aan bevoegde instanties en 
ontwikkelaars, consultants, Natura 2000-gebiedsbeheerders 
en andere professionelen die betrokken zijn bij het plannen, 
ontwerpen, uitvoeren of goedkeuren van delfstoffenplannen of 
NEDW-projecten. Het kan ook een nuttige functie vervullen voor 
ngo’s, internationale instanties en het publiek.

Er zijn honderden Europe-Direct-informatiecentra 
overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het 
dichtstbijzijnde informatiecentrum op:  
https://europa.eu/european-union/contact_nl

Gratis nummer: 00 800 67 89 10 11 (bepaalde telefoon-
aanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen).

E-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen 
van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: 
https://europa.eu/european-union/index_nl

U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op 
(sommige zijn gratis, andere niet):  
https://publications.europa.eu/nl/publications

Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties 
wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw 
plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/
european-union/contact_nl).

Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.
eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU.  
Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en 
hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-
commerciële doeleinden.
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maatregelen om de toegang tot grondstoffen voor de EU veilig 
te stellen en te verbeteren.

Dit grondstoffeninitiatief is gebaseerd op drie pijlers: waarborgen 
van de toegang tot grondstoffen op internationale markten onder 
niet-verstoorde mededingingsvoorwaarden, tot stand brengen 
van de juiste randvoorwaarden binnen de EU voor bevordering 
van de duurzame grondstoffenvoorziening uit Europese bronnen 
en efficiënter omgaan met middelen en bevorderen van recycling 
om de consumptie van de EU te verminderen.

De tweede pijler vormt een echte uitdaging aangezien de 
industrie alleen kan opereren waar de delfstoffen aanwezig 
zijn en daarom kan het zich niet veroorloven om alleen actief 
te zijn in gebieden waar geen conflicten ontstaan met andere 
vormen van landgebruik, het publiek of beschermingszones, het 
landschap of visueel belang.

Hoewel voor de winning van niet-energetische delfstoffen in 
absolute zin naar verhouding weinig land nodig is (minder dan 
1% van het grondgebied van de EU), betekent deze behoefte aan 
toegang tot specifieke percelen land toch dat individuele ontwik-
kelingsprojecten in conflict kunnen komen met concurrerende 
vormen van landgebruik of bredere maatschappelijke belangen, 
of onaanvaardbaar grote milieueffecten kunnen hebben. 

De niet-energetische delfstoffenwinning in de EU 

In Europa wordt de NEDW-sector vaak onderverdeeld in 
drie subsectoren op basis van de fysische en chemische 
eigenschappen van de desbetreffende delfstoffen en van hun 
gebruik en de industrieën waaraan zij worden geleverd:
•	 delfstoffen “voor de bouw”, meestal toeslagstoffen met 
een uiteenlopende deeltjesgrootte, waaronder zand, grind en 
verschillende soorten steenslag (bijvoorbeeld kalk, kalksteen, 
zandsteen), natuursteen (waaronder marmer en graniet) en 
diverse soorten klei, gips en mijnsteen
•	 “industriële” delfstoffen met fysische delfstoffen (bijvoorbeeld 
bentoniet, boraten, calciumcarbonaten, diatomiet) of chemische 
delfstoffen (bijvoorbeeld zout, kalium) en 
•	 “metalen” delfstoffen, met uiteenlopende soorten ertsen die 
na verwerking metalen of metalen stoffen opleveren, waaronder 
aluminium, chroom, koper, goud, lithium, mangaan.

De winning van delfstoffen voor de bouw en met name van 
toeslagstoffen is naar waarde en volume de grootste subsector 
van de NEDW-industrie binnen de EU.

Het garanderen van een betrouwbare en ongestoorde toegang 
tot grondstoffen wordt steeds belangrijker voor de economische 
concurrentiepositie van de EU. Daarom nam de Europese 
Commissie in november 2008 een grondstoffeninitiatief aan, met 
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Het beleidskader van de EU

Net als alle andere landgebruikers moet de niet-energetische 
delfstofwinningsindustrie opereren in het kader van de EU-
milieuwetgeving, die zowel de habitat- als de vogelrichtlijn 
omvat. De vogel- en habitatrichtlijn van de EU vormen de 
hoekstenen van het biodiversiteitsbeleid van de EU. Dankzij 
deze richtlijnen kunnen alle lidstaten samenwerken bij het 
beschermen en laten overleven van Europa’s meest bedreigde en 
kwetsbare soorten en habitattypes. 

De richtlijnen hebben twee hoofddoelstellingen: 
•	 Zij beschermen in de hele EU specifieke soorten (door middel 
van bepalingen ter bescherming van soorten); 
•	 Zij behouden bepaalde zeldzame en bedreigde habitattypes 
of de kernhabitats van bepaalde zeldzame en bedreigde soorten, 
zodat hun voortbestaan kan worden gewaarborgd. Daarvoor 
zijn in de richtlijnen bepalingen opgenomen om gebieden te 
beschermen. Dat heeft geleid tot de totstandkoming van het 
Natura 2000-netwerk.

Het Natura 2000-netwerk omvat meer dan 27.500 gebieden 

die ongeveer 18% van het EU-grondgebied en meer dan 9% 
van de omliggende zeeën beslaan. Het regelt geen strikte 
bescherming waar alle menselijke activiteiten worden 
uitgesloten. De natuurrichtlijnen vormen een gemeenschappelijk 
wetgevingskader toepasselijk in alle EU-landen en zorgen ervoor 
dat menselijke activiteiten (waaronder NEDW) de natuurlijke 
kenmerken van Natura 2000-gebieden niet aantasten.

Artikel 6 van de habitatrichtlijn bevat de procedure voor de 
goedkeuring van plannen en projecten die een aanzienlijk 
effect op een Natura 2000-gebied kunnen hebben. In essentie 
vereist het dat een plan of project dat waarschijnlijk een 
significant effect heeft op een Natura 2000-gebied, een 
“Passende Beoordeling” (PB) ondergaat om deze gevolgen 
te onderzoeken en om te zien hoe deze zich verhouden tot de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.

Op NEDW-projecten en -plannen kunnen ook de bepalingen 
van de strategische milieubeoordeling (SMB)- en de 
milieueffectrapportage (MER)-richtlijnen van toepassing zijn.
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De SMB-richtlijn waarborgt dat de milieugevolgen van 
bepaalde plannen en programma’s in kaart worden gebracht 
en beoordeeld en dat er bij hun voorbereiding en vóór hun 
vaststelling rekening mee wordt gehouden. Hierna kan voor 
latere ontwikkelingen beter een locatie worden gekozen op 
afstand van gebieden met mogelijke natuurbehoudconflicten. 

De MER-richtlijn is gemaakt voor individuele projecten van 
overheden en private partijen. Projecten die waarschijnlijk 
significante gevolgen voor het milieu zullen hebben, mogen 
dus alleen worden goedgekeurd nadat een MER is opgesteld en 
rekening wordt gehouden met de bevindingen.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de procedures voor 
SMB/MER en de PB. Hun stroomlijning wordt daarom 
aanbevolen. Er bestaan ook enkele verschillen. Daarom kan 
een SMB/MER niet in de plaats komen van een PB. Geen van 
de procedures gaat boven de andere. Eén van de belangrijkste  
verschillen, los van de specifieke focus van een PB op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, 
is hoe bindend de uitkomst van de PB is. In tegenstelling tot 
de SMB/MER, kan de instantie niet instemmen met het plan 

of project indien de PB niet kan vaststellen dat het plan of 
project (inclusief eventuele noodzakelijke risicobeperkende 
maatregelen) de integriteit van een Natura 2000-gebied niet 
benadeelt (tenzij specifieke voorwaarden van toepassing zijn 
d.w.z. er zijn niet minder schadelijke alternatieve oplossingen, 
dwingende redenen van groot openbaar belang worden 
ingeroepen en compensatiemaatregelen worden vastgesteld). 
Anderzijds zijn SMB/MER bedoeld om de planningsautoriteiten 
inzicht te bieden in de milieugevolgen van het ingediende plan 
of project, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.

Andere EU-milieuwetgeving en -beleid die van belang zijn voor 
de NEDW-activiteiten zijn:
•	 Richtlijn betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën (2006/21/EG).
•	 Richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG).
•	 Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en grondwaterrichtlijn 
(2006/118/EG).
•	 Kaderrichtlijn mariene strategie (2008/56/EG).
•	 EU-strategie voor duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen.
•	 Het voorzorgsbeginsel.
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Het type en de mate van milieueffecten verschillen sterk per 
locatie en hangen van een reeks factoren af. Ze zullen bijgevolg 
geval per geval bepaald moeten worden. 

Gecumuleerde effecten moeten ook in aanmerking worden 
genomen aangezien zij zich kunnen voordoen wanneer zich 
binnen een bepaald gebied meerdere winningslocaties bevinden 
of kunnen ontstaan door de gecombineerde effecten van 
winningsactiviteiten en andere ontwikkelingen (bijv. bosbouw 
of andere industriële ontwikkelingen). Dus zelfs wanneer wordt 
gemeend dat een winningsproject geen nadelige effecten op 
een Natura 2000-gebied heeft, moeten projectontwikkelaars 
kijken naar de mogelijke gecumuleerde effecten van dit project 
in combinatie met andere plannen en projecten.

De potentiële effecten van extractieve activiteiten voor soorten 
en habitattypen van communautair belang zijn onder meer:
•	 verlies en verslechtering van habitats: het belangrijkste effect 
van de NEDW-sector op de biodiversiteit is vaak het vrijmaken van 
land en het verwijderen van landschapselementen bij de winning 
van delfstoffen of de aanleg van de bijbehorende infrastructuur, 
waaronder toegangswegen, stortplaatsen en residubekkens. 

Potentiële gevolgen van NEDW op de natuur 

De winning van delfstoffen heeft per definitie altijd effecten op 
het land waarop deze activiteiten plaatsvinden. Maar er zijn ook 
steeds meer voorbeelden van winningslocaties die over hun hele 
levensduur bezien netto positieve effecten op de biodiversiteit 
hebben gehad. Dit komt omdat steeds meer groeves en 
mijnen na hun sluiting worden gesaneerd met het oog op de 
biodiversiteit. Wanneer dat gebeurt in een reeds verarmde 
natuurlijke omgeving kunnen dergelijke gesaneerde locaties een 
grote positieve bijdrage aan de biodiversiteit leveren omdat zij 
nieuwe habitats voor wilde planten en dieren vormen.

Bij het beoordelen van de gevolgen van winningsactiviteiten 
voor de natuur en wilde planten en dieren moet worden bedacht 
dat het bij deze effecten niet alleen gaat om de winningslocatie 
zelf, maar ook om alle bijbehorende voorzieningen, waaronder 
toegangswegen, transportbanden, brekers, opslaglocaties, 
stortplaatsen, lagunes en residubekkens, enz. Het gaat ook om 
alle fasen van het ontwikkelingsvoorstel, van de eerste exploratie 
en de daadwerkelijke exploitatie van de locatie (inclusief rotatie/
uitbreiding) tot de uiteindelijke sluiting en sanering.
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Het belang van strategische planning 

Strategische ruimtelijke ordening wordt door overheden 
gebruikt om een samenhangend beleid van duurzame 
ontwikkeling tot stand te brengen voor hun grondgebied. 
Het is één van de meest effectieve manieren om potentiële 
conflicten te identificeren en de gevolgen voor natuur en wilde 
planten en dieren vroeg in het planningsproces te beperken. 
Het leidt tot een meer geïntegreerd, transparant en stabiel 
ontwikkelingskader voor de industrie en vermindert ook het 
risico op moeilijkheden of vertragingen voor projecten.

Idealiter gebeurt dit in overleg met alle betrokkenen en 
belanghebbenden, zodat levensvatbare alternatieven kunnen 
worden onderzocht.

Voor de NEDW-industrie zijn gedetailleerde delfstoffenkaarten 
belangrijk. Daarmee kan worden vastgesteld welke soorten 
delfstoffen zich waar bevinden en of hun winning commercieel 
levensvatbaar is. Als deze delfstoffenkaarten op Natura 
2000-kaarten worden gelegd die de ligging en grenzen van 
Natura 2000-gebieden aangeven, moet zichtbaar worden 
in welke gebieden de kans op conflicten zeer klein of nihil 
is en waar de risico’s groter zijn.  Nader onderzoek naar 
conflictgebieden kan worden verricht door de industrie als 
onderdeel van haar eigen planningsstrategie voor de toekomst, 
i.h.k.v. het delfstoffenplan van de overheid of i.h.k.v. ruimtelijke 
ordenings-/ bestemmingsplannen. Deze kunnen vervolgens 
verder worden onderzocht via SMB, MER en PB.

Bij dit proces kunnen bestaande habitats worden aangetast, 
beschadigd, versnipperd of lokaal worden vernietigd.
•	 verstoring en verdrijving van soorten: de activiteiten van de 
NEDW kunnen planten of dieren ernstig verstoren. Het effect kan 
tijdelijk of blijvend en direct of indirect zijn, zich al dan niet tot 
het gebied zelf beperken en zich op verschillende momenten 
tijdens het project voordoen. Dieren kunnen worden verstoord 
door lawaai, stof, vervuiling, de aanwezigheid van mensen, 
geregelde bewegingen (bijv. het vervoer van goederen) enz. Dit 
kan van invloed zijn op het vermogen om zich voort te planten, 
te foerageren, te rusten, zich te verspreiden en te trekken.

De gevolgen van winningsactiviteiten op biodiversiteit kan 
worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder:
•	 vrijmaken van land: vaak wordt land vrijgemaakt om toegang 
tot de delfstoffen te krijgen en ruimte te maken voor alle 
bijbehorende infrastructuur, waaronder opslag- of stortplaatsen, 
residubekkens en voorzieningen als transportbanden, 
verwerkingsfabrieken enz.
•	 verstoring van de waterhuishouding: wanneer afwatering 
moet plaatsvinden van het ertslichaam of van een andere 
winningslocatie, kan delfstofwinning de waterhuishouding in de 
winningsgebieden en de omgeving daarvan mogelijk veranderen, 
met de bijbehorende veranderingen in het afwateringsnetwerk 
door een tijdelijke onbalans van afstroming, infiltratie enz. Dit 
kan zowel kwantitatieve als kwalitatieve gevolgen hebben voor 
dichtbij of verderaf gelegen bronnen en wetlands.
•	 veranderingen in waterkwaliteit: soms veroorzaken winnings- 
en productieprocessen van delfstoffen vervuiling en andere 
wijzigingen van de waterkwaliteit, met rechtstreekse effecten op 
de waterhabitats en soorten die in het gebied aanwezig zijn en/
of indirecte gevolgen voor andere gebieden die kwetsbaar zijn 
voor deze veranderingen.
•	 veranderingen in habitats die kolonisatie door invasieve 
soorten kunnen veroorzaken: ecologische veranderingen door 
mijnen en steengroeves kunnen kolonisatie door pioniersoorten 
bevorderen. Sommige daarvan kunnen invasief worden.
•	 andere factoren omvatten geluid en trillingen,  verstoring 
door bewegingen, stof.
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worden verbonden waardoor de nadelige effecten voor het ge-
bied worden weggenomen of tot een minimum worden beperkt;
•	 te voorzien in een procedure waarbij in uitzonderlijke 
omstandigheden plannen of projecten kunnen worden 
goedgekeurd waarvoor niet kan worden vastgesteld dat zij 
een Natura 2000-gebied ook na het nemen van mitigerende 
maatregelen niet zullen aantasten, wanneer deze plannen of 
projecten bij gebrek aan alternatieve oplossingen van groot 
openbaar belang worden geacht.

De bevoegde nationale instanties moeten, gelet op de conclusies 
van de PB, het plan of project goedkeuren. Indien gerede 
wetenschappelijke twijfel overblijft over de afwezigheid van 
nadelige gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het 

Het uitvoeren van een passende beoordeling

Beide plannen (bijvoorbeeld delfstoffenplannen) en individuele 
projecten kunnen het voorwerp uitmaken van een PB op grond 
van artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn.

In de PB moet men kijken naar de gevolgen voor de integriteit 
van Natura 2000-gebieden van delfstoffenbeleid en -voorstellen, 
afzonderlijk en in combinatie met andere plannen of projecten. 
Deze procedure is bedoeld om:
•	 de gevolgen van plannen of projecten met significante 
gevolgen voor een Natura 2000-gebied te beoordelen;
•	 vast te stellen of aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
het gebied kan worden uitgesloten. Zo niet, kan het plan of project 
alleen worden goedgekeurd wanneer mitigerende maatregelen 
kunnen worden genomen of aan het plan voorwaarden kunnen 
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Sanering en compenserende biodiversiteit

De NEDW doet niet alleen aanzienlijke inspanningen om zijn 
effecten te beperken, maar ook om een bijdrage te leveren aan 
het behoud van biodiversiteit, met name door het saneren van 
winningslocaties en het compenseren van biodiversiteit.

Bij sanering worden vervallen terreinen omgezet in bruikbaar 
gebied. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van technische en 
ecologische oplossingen. Het saneringsplan is een onderdeel van 
het NEDW-project en van de vergunningsvoorwaarden. Indien 
goed gepland en geïmplementeerd, kan het bijdragen aan 
beperking van compensatie van negatieve effecten.

Het belangrijkste criterium om een sanering te laten voldoen aan 
de eisen van een mitigerende maatregel op grond van art. 6, lid 
3 is dat moet worden aangetoond dat de natuurlijke kenmerken 
van het gebied in stand worden gehouden. Namelijk:
•	 De saneringsmaatregel richt zich op de aangetaste habitats en/
of soorten (dus herstel van hetzelfde habitattype/soort);
•	 De saneringsmaatregel is gericht op het aangetaste gebied;
•	 De sanering moet leiden tot een significante afname van duur, 
omvang en intensiteit van de negatieve gevolgen.  Deze afname 
moet tijdens de winning in korte tijd worden bereikt.

Vaak beperkt de NEDW door compensatie van biodiversiteit de 
onvermijdelijke effecten van zijn activiteiten op die biodiversiteit. 
Het kan bestaan uit het creëren, herstellen of verbeteren 
van habitats en ook uit het aankopen van een gelijkwaardig 
habitatgebied voor bescherming op langere termijn. In sommige 
gevallen kunnen soorten of plantengemeenschappen worden 
verplaatst. Zij zouden een compensatie kunnen vormen in de zin 
van artikel 6, lid 4 van de habitatrichtlijn wanneer wordt voldaan 
aan alle voorwaarden die in dat artikel worden gesteld.

gebied i.v.m. het onderzochte plan of project, moet de bevoegde 
instantie haar goedkeuring onthouden en/of vereisen dat nadere 
mitigerende maatregelen in het plan worden opgenomen om de 
gerede twijfel weg te nemen. 

Wanneer op basis van de PB niet met zekerheid kan worden 
vastgesteld dat een plan of project geen nadelige gevolgen zal 
hebben voor de natuurlijke kenmerken van het gebied, gelden 
de bepalingen van artikel 6, lid 4 van de habitatrichtlijn voor 
alle latere besluiten om het project in de voorgestelde vorm 
doorgang te laten vinden. Hierin worden een reeks voorwaarden 
gesteld waaraan de bevoegde instantie moet voldoen, wil zij 
haar goedkeuring verlenen. Wie een beroep op artikel 6, lid 4 wil 
doen, zal moeten aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan. 
Deze voorwaarden zijn:
•	 Het voor toestemming voorgelegde alternatief is het minst 
schadelijk voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 
2000-gebied waar het gaat om zijn kwalificerende elementen, 
en er is geen ander haalbaar alternatief voorhanden dat de 
integriteit van een Natura 2000-gebied niet zou aantasten;
•	 Er zijn dwingende redenen van groot openbaar belang met 
betrekking tot de gezondheid van de mens en de openbare 
veiligheid of belangrijke positieve gevolgen voor het milieu, of om 
andere dwingende redenen als, alvorens goedkeuring te verlenen 
aan het plan of project, de mening van de Commissie is gegeven;
•	 Alle noodzakelijke compenserende maatregelen zijn genomen 
om de algehele samenhang van Natura 2000 te beschermen. 

Compenserende maatregelen moeten:
•	 bijdragen aan het behoud van natuurlijke habitats en soorten 
van communautair belang in de desbetreffende biogeografische 
regio of, voor vogelsoorten, in hetzelfde verspreidingsgebied, 
op dezelfde migratieroute of in hetzelfde overwinteringsgebied 
(voor in het kader van de vogelrichtlijn aangewezen gebieden);
•	 qua omvang afgestemd zijn op de schadelijke gevolgen die de 
habitats en soorten van communautair belang ondervinden;
•	 voorzien in functies die vergelijkbaar zijn met de functies die aan 
de basis lagen van de oorspronkelijke selectie van het betrokken 
gebied, met name wat de adequate geografische spreiding betreft.
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NEDW in Natura 2000-gebieden op zee

De winning van toeslagstoffen in zeegebieden wordt steeds 
belangrijker. Zand en grind vormen het leeuwendeel van de 
delfstoffen uit de zee, maar er zijn ook andere delfstoffen die 
op de zeebodem kunnen worden gewonnen, bijv. schelpen en 
metaalhoudende delfstoffen.

Ruimtelijke ordening op zee wordt beschouwd als een belangrijk 
instrument voor een optimaal gebruik van de ruimte op zee, 
zowel voor de economische ontwikkeling als voor het milieu 
op zee. Wanneer wordt gekozen voor een gebiedsgewijze 
benadering, kan de winning van toeslagstoffen op zee 
strategisch worden ingepast in een bestaande multifunctionele 
omgeving door gebieden te identificeren waar winning 
waarschijnlijk meer geschikt of acceptabel is.

De winning van toeslagstoffen kan gevolgen hebben voor het 
milieu op zee, zoals bijv. verwijdering van benthos, verhoogde 
troebelheid van water, veranderingen in sedimentsamenstelling, 
veranderingen in hydrodynamica / sedimenttransport, enz. 
De significantie en omvang van de effecten zal afhangen van 
de locatie van het winningsgebied, de aard van het oppervlak 
en het onderliggende sediment, processen aan de kust, het 
ontwerp, de methode, snelheid, hoeveelheid en intensiteit van 
winning en de gevoeligheid van in het Natura 2000-gebied 
aanwezige habitats en soorten.

Het meest significante gevolg van het baggeren is een verlaging 
van de zeebodem en het verdwijnen van sediment van de zee-
bodem, wat een tijdelijke verandering van de topografie van de 
zeebodem en van samenstelling en structuur van het sediment 
tot gevolg heeft. Daarnaast leidt het tot de vernietiging van ben-
thische biota. Volgens onderzoeken zou 30 tot 80% van de diver-
siteit van de soorten, de dichtheid van populaties en de biomas-
sa van benthische ongewervelde dieren in de winningsgebieden 
verloren gaan, waarbij de omvang van het verlies afhangt van 
de intensiteit van het baggeren. Dit verlies beperkt zich niet 
alleen tot het baggergebied aangezien de slibpluimen die bij het 
baggeren ontstaan, zich tot ver buiten het werkgebied kunnen 
uitstrekken. Daarom kan winning buiten Natura 2000-gebieden 
soms indirecte gevolgen voor deze gebieden hebben.

Bepaalde soorten kunnen bijzonder kwetsbaar zijn wanneer 
de winning van toeslagstoffen plaatsvindt in gebieden waar zij 
zich voortplanten of kuit schieten. Het grootste risico van de 
afzetting van een sedimentpluim is het verstikken van kuit op de 
paaiplaatsen van onder meer haring en zandspiering. De gevolgen 
van de verslechtering van de benthische gemeenschappen 
moeten ook worden onderzocht in relatie met voedselketens 
die cruciaal zijn voor beschermde soorten. Zandspiering zijn 
bijvoorbeeld een sleutelfactor in mariene voedselwebben en van 
bijzonder belang voor zeevogels en zeezoogdieren.
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Voorbeelden van schadebeperkende 
maatregelen in maritieme 
winningsgebieden
De intensieve baggerperiode beperkt zich tot een specifiek 
aantal uren per oppervlakte-eenheid (ha).

Om vogelsoorten te beschermen die gevoelig voor 
verstoringen zijn, wordt er in bepaalde maanden van het jaar 
niet gebaggerd.

Er wordt niet gebaggerd in de voortplantings- en 
zoogperiode van zeezoogdieren, die buitengewoon gevoelig 
zijn voor verstoringen.

Rondom bijzonder gevoelige gebieden worden voldoende 
grote bufferzones ingericht.

Om de oppervlakte waarop de zeebodem wordt 
uitgebaggerd zo klein mogelijk te houden en de voetafdruk 
voor het milieu te beperken, zijn de werkgebieden relatief 
klein. In elke concessie is een beperkt aantal werkgebieden 
toegestaan. Pas wanneer het werk in een bestaand 
werkgebied is voltooid, kan een nieuw werkgebied worden 
geopend. Terugkeer naar eerder gebruikte gebieden is niet 
toegestaan om optimale omstandigheden voor natuurlijk 
herstel te waarborgen.

De baggerdiepte van het sediment is beperkt.

Om pluimvorming te beperken, voert de baggeraar de 
overloop onder de bodem van het vaartuig in de zee.

Belangrijkste aanbevelingen
Ter ondersteuning van een algeheel effectief en efficiënt 
proces van beoordeling en uitvoering van NEDW-activiteiten:

Invoering van een monitoringplan voor het beoordelen van 
de doelmatigheid van te nemen preventieve, mitigerende en 
indien nodig compenserende maatregelen.

Samenwerking tussen bevoegde instanties en voorstanders 
voor het bespreken van randvoorwaarden en het zoeken 
naar de meest passende oplossingen voor elk individueel 
geval.

Vroegtijdig en geregeld overleg tussen bevoegde instanties, 
projectontwikkelaars en relevante belanghebbenden.

Overweging van bestaande bepalingen voor de 
bescherming van soorten op grond van de vogel- en 
habitatrichtlijn.
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Casestudy’s
SBZ in een steengroeve

De SBZ Dubnické štrkovisko ligt in een gebied waar grind 
werd gewonnen in de rivier de Vah (Slowakije).  Omdat de 
afgraving niet volledig was (er bleven eilandjes over) ontstond 
een natuurgebied. Toen de afgravingen werden gestaakt, 
ontwikkelde de natuur zich al snel tot een hoogwaardig gebied 
voor wilde vogels. In Slowakije behoort dit gebied (van ca. 60 ha) 
tot de drie beste nestelhabitats van de visdief (Sterna hirundo), 
een soort uit de vogelrichtlijn die afhankelijk is van het geregelde 
beheer van natuurontwikkeling, dat in dit geval wordt uitgevoerd 
door de landelijke overheid en ngo’s. In het gebied leven nog zes 
andere broedvogelsoorten, waaronder de Ixobrychus minutus en 
Porzana porzana. 

De oude grindwinning wordt ook gebruikt voor trekvogels en 
overwintering. Het gebied behoudt zijn ecologisch karakter, 
hoewel het deel uitmaakt van een gebied waar winning is 
toegestaan en is gelegen in een sterk door de mens gewijzigd 
landschap, vlak bij een stad en een snelweg.

Ministerie van Milieu, Slowakije. 2008.

Goedepraktijkvoorbeelden van de winning van 
toeslagstoffen in zee

Toeslagstoffen uit zee spelen een belangrijke rol in de 
toelevering van hoogwaardige grondstoffen voor zowel de 
bouw in het Verenigd Koninkrijk als de kustbescherming. Voor 
de winningsgebieden worden vergunningen door de “Crown 
Estate” afgegeven nadat een uitvoerige MER is opgesteld en 
belanghebbenden zijn geraadpleegd. In het verleden werd 
dit geregeld door “Communities & Local Government” en het 
“Department for Environment, Food and Rural Affairs – Defra”, 
maar tegenwoordig door het “Marine and Fisheries Agency”, een 
uitvoeringsinstantie van Defra.

In 2002 leverde de regering een aanvullende financieringsbron 
in de vorm van een heffing op primaire toeslagstoffen die 
zowel op land als in zee worden gewonnen. Dit “Aggregate Levy 
Sustainability Fund” heeft vier hoofddoelstellingen:
•	 Tot een minimum beperken van de vraag naar primaire 
toeslagstoffen
•	 Bevorderen van milieuvriendelijke winning en transport
•	 Herstellen van de milieueffecten van de winning van 
toeslagstoffen in het verleden
•	 Compenseren van lokale gemeenschappen voor de effecten 
van de winning van toeslagstoffen.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Conference proceedings: September 2006. Uitgever: Newell and 
Garner. 
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Richtsnoeren voor delfstoffenplanning in Engeland

In de “Minerals Policy Statements” wordt het beleid voor 
delfstoffenplanning in Engeland uiteengezet. In vier bijlagen 
worden doelstellingen omschreven voor verschillende 
materialen (toeslagstoffen, baksteenklei, natuursteen voor bouw 
en dakbedekking en olie en gas).

Wanneer de ontwikkeling van delfstoffen wordt voorgesteld 
binnen of grenzend aan een Natura 2000-gebied of 
op plaatsen waar een dergelijk gebied significant kan 
worden aangetast, moet met specifieke verklaringen voor 
ruimtelijkeordeningsbeleid en richtsnoeren rekening worden 
gehouden. Hierin zijn regels opgenomen voor de ontwikkeling 
van activiteiten. Rollen en verantwoordelijkheden van de 
planningsautoriteit, de projectontwikkelaar en “Natural England” 
worden hier omschreven.

De inhoud van een PB, de mogelijkheden voor inspraak, 
de beoordeling van alternatieve oplossingen, het bezien 
van dwingende redenen van groot openbaar belang en 
de voorwaarden voor de uitvoering van compenserende 
maatregelen komen in deze richtsnoeren aan de orde.

In het nationale beleid voor ruimtelijke ordening wordt uiteen-
gezet hoe planningsautoriteiten voor delfstoffen (MPA) hun 
delfstoffenbeoordeling moeten uitvoeren. Elke MPA stelt een 
kader vast voor de ontwikkelingen van delfstoffen dat:
•	 de ligging moet aangeven van aangewezen gebieden die van 
belang zijn voor biodiversiteit, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de hiërarchie van internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal aangewezen gebieden en;
•	 gebieden of locaties moet aangeven voor herstel of 
ontwikkeling van nieuwe prioritaire habitats die bijdragen aan 
regionale doelen.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Mitigerende maatregelen voor vliegende eekhoorns

In het zuidwesten van Finland had een goudmijn een 
vergunning voor dagwinning en een ondergrondse mijn. 
Volgens het naturalistisch onderzoek uitgevoerd naast een 
milieueffectrapportage, zouden er 1-3 mannelijke vliegende 
eekhoorns (Pteromys volans), het belangrijkste zoogdier in het 
gebied dat wordt beschermd o.g.v. de habitatrichtlijn, en drie 
broedende vrouwtjes leven. Elk van de territoria werd uitvoerig 
onderzocht, ook vanwege het onderlinge verband en verbanden 
met andere vliegende eekhoorns buiten het mijngebied. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied lag op 5 km van de mijn.

Na overleg met de regionale milieu-instanties verstrekte 
de aanvrager bij zijn aanvraag nadere informatie over de 
bescherming van vliegende eekhoorns. In de vergunning werden 
onder andere de volgende voorwaarden gesteld:
•	 Tussen de rand van de dagbouwmijn en de dichtstbijzijnde 
nestboom moest een afstand van ten minste 40 m worden 
aangehouden. Tussen de nestboom en de dagbouwmijn 
mocht geen hout worden gekapt behalve in een strook van 
5 m tussen de rand van de mijn en het bos, waar kappen om 
veiligheidsredenen is toegestaan. Zo zou een 40 m brede 
bosstrook in stand blijven tussen de nestboom in territorium 1 en 
de rand van de dagbouwmijn.
•	 De broed- en voedbomen in de territoria van de vliegende 
eekhoorn in het gebied mochten niet worden gekapt en rondom 
de nestbomen in de territoria moest voldoende schuilbos 
in stand worden gehouden. Op de routes van de vliegende 
eekhoorn binnen het mijngebied mocht geen hout worden 
gekapt.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



Voor meer informatie
Deze publicatie vormt een samenvatting van de richtsnoeren van 
de EU betreffende “Winning van niet-energetische delfstoffen 
en Natura 2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/docs/neei_report_nl.pdf

De Commissie heeft richtsnoeren opgesteld waarin de 
procedure voor de passende beoordeling wordt uitgelegd en 
toegelicht. Zij zijn te vinden op de Natura 2000-website van de 
Commissie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Beheer van Natura 2000-gebieden: De bepalingen van artikel 6 
van de habitatrichtlijn 92/43/EEG: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_nl.pdf

De habitatrichlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

De vogelrichtlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Overzicht van de belangrijkste bepalingen van de kaderrichtlijn 
water, de kaderrichtlijn mariene strategie, de vogel- en 
habitatrichtlijn en de overstromingsrichtlijn: https://publications.
europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

Natura 2000-viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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