VERGUNNING ONTGRONDINGEN
Bij ontgrondingen met een maatschappelijk gewenste functie zoals de realisatie van waterrecreatie,
natuurontwikkeling of waterberging, spreken we van functionele ontgrondingen. Hierbij komt vaak
grond vrij, de winning daarvan is echter niet het doel van de ontgronding. De werkwijze is vastgelegd in
de Handleiding voor functioneel ontgronden.
Boeren en tuinders voeren soms grote ontgrondingen uit om de grond te verbeteren voor hun gewas, een
zogenaamde landbouwkundige of cultuurtechnische verbetering. Vaak gaat het om ingrepen als het
vlak maken van een perceel, het verlagen van het maaiveld of het omwoelen van de grond. Dat soort
ingrepen kunnen nadelige effecten hebben op aangrenzende gebieden, bijvoorbeeld op de
grondwaterstand. De randvoorwaarden kunt u nalezen in Bodem in zicht.
Bij de winning van delfstoffen (als zand en grind) spreken we van een multifunctionele ontgronding. De
plek waar dit gebeurt, krijgt meestal een of meerdere andere functies (recreatie, waterberging, natuur,
koude winning). Vaak wordt hierbij land omgezet in water en zorgt dit voor grote veranderingen in de
bodem en de omgeving. Uitgangspunt bij dergelijke ontgrondingen is dat er een maatschappelijk
meerwaarde en kwaliteitsimpuls uit moet blijken. Na het afwegen van alle bij de ontgronding betrokken
(milieu) belangen worden vaak compenserende maatregelen geëist. De werkwijze is vastgelegd in
de Hoofdlijnen actualisatie van het Brabantse Grondstoffenbeleid.
Minimale voorwaarden



Alle betrokken eigenaren van het terrein zijn op de hoogte van de ontgronding waarvoor u de
ontgrondingsvergunning aanvraagt en u kunt dit aantonen.



Een functionele ontgronding wordt niet dieper of groter dan nuttig en nodig is voor de
betreffende functie.



De betreffende gemeente, waterschap en andere relevante instanties worden betrokken bij het
vooroverleg.



De milieueffecten zijn in kaart gebracht en hierop is een besluit genomen. Voor meer informatie
kunt u de website over milieueffectrapportageraadplegen.



Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn legeskosten verschuldigd. Voor een indicatie
van de kosten kunt u hoofdstuk 5.5 van de tarieventabel raadplegen van de Legesverordening
Noord Brabant 2012



Voordat u als particulier aan de uitvoering begint, zorgt u voor een bankgarantie voor afrondingsof herstelwerkzaamheden, die u zelf niet kunt of wilt betalen.

Aanpak



Vul het formulier Bepalen procedure ontgrondingen in, binnen enkele dagen krijgt u hierop
reactie.



Ga na of u nog andere vergunningen nodig hebt zoals een Omgevingsvergunning, een vergunning
Natuurbeschermingswet, of een ontheffing Flora en Faunawet, of Waterwetvergunning
(waterschap).



Neem vervolgens contact op met uw behandelend ambtenaar voor een vooroverleg waarin de
randvoorwaarden voor uw aanvraag worden besproken en vastgelegd.



Vul het Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning in en stuur het met alle bijlagen op. Is uw
aanvraag niet compleet dan krijgt u de kans om deze aan te vullen.




De behandeling van een vergunningaanvraag duurt ten minste 26 weken.
Bij ontgrondingen van zeer eenvoudige aard zoals een particuliere vijver of een (naam)wijziging
op een verleende vergunning, kan de aanvraag sneller worden afgehandeld en wordt binnen 8
weken een besluit over uw aanvraag genomen.



De kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd op de website van de provincie NoordBrabant onder bekendmakingen evenals de(ontwerp)beschikking.

Oneens met het Besluit
Indien u het niet eens bent met het genomen (ontwerp)besluit, kunt u binnen 6 weken reageren. De wijze
waarop dit juridisch is geregeld kunt u nalezen in de bekendmaking.
Starten
Zes weken na ontvangst van de vergunning kunt u starten met de ontgrondingswerkzaamheden.
Belanghebbenden kunnen namelijk binnen deze zes weken beroep of bezwaar aantekenen. Daarnaast kan
een belanghebbende in deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. In dat geval
mag u niet beginnen met de ontgronding en moet u de uitspraak van de rechter afwachten.
Vijf werkdagen voor u daadwerkelijk gaat ontgronden moet u een formulier Melding start/einde
ontgronding indienen, zodat wij ook kunnen toezien op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.
(Zonder dit meldingsformulier bent u in overtreding).
Wijziging
Hebt u reeds een vergunning, maar treden er voorafgaande of tijdens de ontgrondingswerkzaamheden
wijzigingen op of wilt u de geldigheidstermijn van de vergunning verlengen, dan dient u deze wijzigingen
opnieuw aan te vragen om te voorkomen dat u illegaal gaat ontgronden.
Afronden
Na afronding van de ontgronding, stuurt u ons het formulier Melding start/einde ontgronding. Indien aan
de uitgangspunten van de vergunning is voldaan wordt de ontgronding opgeleverd en de eventuele
bankgarantie vrijgegeven.
Schade
Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingvergunning? Vraag
schadevergoeding aan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) of bij de provincie. Op de
website van provincie Noord-Brabant vindt u meer informatie en het schadeformulier.

