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Toelichting aanvraagformulier 

 
 
 
 
 
 
Vooraf 
 
Deze toelichting kunt u gebruiken bij het invullen van het aanvraagformulier voor een ont-
grondingsvergunning. Het formulier geeft ook aan welke andere gegevens u met de aan-
vraag moet meesturen. 
Het formulier bestaat uit een deel A en een deel B. Deel A vult u altijd in. Deel B hoeft u al-
leen in te vullen wanneer u een vergunning vraagt voor een ontgronding die gericht is op het 
winnen van oppervlaktedelfstoffen of wanneer het gaat om een ontgronding dieper dan 2 
meter beneden het maaiveld. 
 
Wij adviseren u om voor het invullen van het aanvraagformulier contact op te nemen met Af-
deling Vergunningverlening en Specialistisch Advies van de FUMO, telefoonnummer:  
0566 750 300. 
Het is bovendien gewenst om eerst (in enkelvoud) een conceptaanvraag voor te leggen aan 
deze Afdeling van de FUMO. 
Op die manier kunt u voorkomen dat uw vergunningsaanvraag niet compleet is en de proce-
dure daardoor onnodig lang duurt. 
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Toelichting 
 
Bijlagen 
Hier vult u in welke bijlagen en tekeningen bij de aanvraag zijn gevoegd. 
 
 
 
 
A. Algemene gegevens 
 
1. Hier dienen de gegevens ingevuld te worden van de aanvrager van de vergunning. Dit 

kan een adviesbureau zijn, maar ook de eigenaar van de ontgrondingslocatie. 
 

2. Hier moet ingevuld worden welk bedrijf de ontgronding gaat uitvoeren. 
 

3. Belangrijk is om te weten op wiens naam de vergunning gezet moet worden. Dat kan de 
eigenaar zijn van het terrein dat ontgrond wordt of een ander zakelijk gerechtigde, maar 
ook de uitvoerder van de ontgronding. 
 

 
Ontgrondingslocatie 

 
4. Vul hier het adres van de locatie in. 

 
5. Hier kunt u de kadastrale gegevens invullen van de ontgrondingslocatie en van de perce-

len die direct grenzen aan de ontgrondingslocatie.  
 

6. Een kadastrale kaart kunt u opvragen bij het kadaster (www.kadaster.nl) of opzoeken via 
kadastralekaart.nl  

 
 
Omschrijving en omvang van de ontgronding 

 
7. Spreekt voor zich. 

 
8. Hier vult u het doel van de ontgronding in. Dit kan zijn een (grootschalige) ontgronding 

die alleen gericht is op het winnen van oppervlaktedelfstoffen voor de markt. Het kan ook 
zijn dat u dat de ontgronding wilt uitvoeren om het gebruik en de functie van de bodem te 
wijzigen. Daarbij is het doel van de ontgronding niet het winnen van oppervlaktedelfstof-
fen, maar komt wel bodemmateriaal vrij.  
Het doel van de ontgronding toetsen wij aan het provinciaal ontgrondingsbeleid zoals dat 
staat aangegeven in de Omgevingsvisie. In het algemeen vindt de provincie het graven 
van nieuwe gaten voor de winning van oppervlaktedelfstoffen niet gewenst omdat daar-
mee landschappelijke kwaliteiten en bodemkwaliteiten verloren gaan.  
Daarom staan in de Omgevingsvisie voorwaarden voor de winning van oppervlaktedelf-
stoffen: 

 
Doel 
Ontgrondingen koppelen aan andere doelen, met meerwaarde voor de omgeving.  
 
Toelichting 

http://www.kadaster.nl/
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Bij ontgrondingen voor winning van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind, klei, zout) 
moet multifunctionaliteit uitgangspunt zijn: naast winning worden ook andere doelen 
gediend, zoals natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. Deze koppeling van 
doelen past goed bij het inhoudelijke principe ‘koppelen en verbinden als uitdaging’.  
 
Actie 
Bij de planologische beoordeling van een uitbreiding van een bestaande ontgronding 
of van een nieuwe ontgronding, t.b.v. winning oppervlaktedelftstoffen, gaan we uit 
van multifunctionaliteit en meerwaarde voor de omgeving. Dit werken we op program-
maniveau verder uit. 
 

 
9. Het is van belang dat u zo goed  mogelijk aangeeft hoe lang de ontgronding duurt. Deze 

gegevens nemen wij op in de vergunning en bepalen de werkingsduur van de vergun-
ning. 
 

10. Beschrijf hier in het kort hoe de ontgronding wordt uitgevoerd. 
 

11. Het gaat hier niet alleen om de oppervlakte van de ontgronding zelf, maar ook om de op-
pervlakte die nodig is om de ontgronding te kunnen uitvoeren. 
 

12. Om zicht te houden op de grondstromen binnen Fryslân willen we graag weten hoe de 
vrijgekomen grond verwerkt wordt. 

 
13. De uitvoering van een ontgronding wordt soms gecompliceerd door de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor de veiligheid en 
gezondheid van de werknemers. Daarnaast stelt bodemverontreiniging grenzen aan de 
bestemming van de grond. 
Overigens is de Ontgrondingenwet niet van toepassing op de aanpak van bodemveront-
reiniging in het kader van de Wet bodembescherming, mits de ontgronding niet verder 
gaat dan noodzakelijk is voor de aanpak van die verontreiniging. Het betreft dan het ont-
graven van bodemmateriaal om te voldoen aan de zorgplicht voor de bodem, de aanpak 
van ongewone voorvallen en de sanering van gevallen van ernstige verontreiniging. 
 

14. Voeg de gevraagde tekeningen toe bij de aanvraag. 
 
 
Andere vergunningen en toestemmingen 

 
15. In het Besluit milieueffectrapportage zijn ontgrondingen aangewezen als activiteiten die 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Wanneer de aanvraag om 
een ontgrondingsvergunning betrekking heeft op een oppervlakte van 25 ha of meer, is 
een milieueffectrapport verplicht (categorie C 16.1, Besluit m.e.r.). Bij een verplichte mili-
eueffectrapportage moet eerst de m.e.r.-procedure doorlopen zijn voordat u een ontgron-
dingsaanvraag kunt indienen. Het m.e.r. maakt onderdeel uit van de vergunningsaan-
vraag. 
Bedraagt de oppervlakte 12,5 ha of meer, dan moeten wij op basis van een aanmeldings-
notitie beoordelen of een milieueffectrapport opgesteld moet worden (categorie D16.1, 
Besluit m.e.r.). Bij een m.e.r.-beoordelingsplicht moet eerst de beoordeling zijn afgerond 
voordat de aanvraag kan worden ingediend. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit moet bij de 
vergunningsaanvraag worden gevoegd. 
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Bij aanvragen om een ontgrondingsvergunning die betrekking hebben op een opper-
vlakte die beneden de drempelwaarden valt, moeten wij ons er van vergewissen dat be-
langrijke nadelige milieugevolgen uitgesloten zijn. Dit heet een vormvrije m.e.r.-beoorde-
ling. Ook de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd op basis van een aan-
meldingsnotitie. Deze notitie mag echter samen met de vergunningsaanvraag worden in-
gediend, er hoeft niet eerst een m.e.r.-beoordelingsbesluit te zijn genomen.  
Het verdient aanbeveling om vóór indiening van de aanvraag overleg te hebben over de 
m.e.r.-aspecten met de Afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies van de 
FUMO. 
 

16. Hier vult u in welke andere overheidsbesluiten u nodig hebt om de ontgronding te kunnen 
uitvoeren. Meestal betreft het een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
De vraag welke overige vergunningen, toestemmingen of ontheffingen u nodig hebt voor 
de uitvoering van de ontgronding is van belang om te kunnen beoordelen of de ontgron-
ding uitvoerbaar is. Als een andere vergunning niet verleend wordt, is de ontgronding niet 
uitvoerbaar en mogen wij ook geen ontgrondingsvergunning verlenen. 
Verder worden belangen die afgewogen worden in een ander wettelijk kader niet meege-
nomen bij de beoordeling van de aanvraag om een ontgrondingsvergunning. Ook met het 
oog op deze afstemming is het belangrijk om inzicht te hebben in andere overheidsbe-
sluiten die nodig zijn voor de ontgronding. 

 
17. Met name bij ontgrondingen in het landelijk gebied spelen belangen van natuur en ecolo-

gie. Aangetoond moet worden dat de werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet na-
tuurbescherming. Een dergelijk ecologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd door 
een erkend onderzoeksbureau. Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre beschermde 
planten- en diersoorten nadelige gevolgen ondervinden van de ontgronding. Wanneer u 
een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk vindt, dan moet u gemotiveerd aangeven 
waarom naar uw mening de ontgrondingswerkzaamheden geen nadelige gevolgen voor 
de flora en fauna en N2000-gebieden hebben. 

 
18. U kunt de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) raadplegen via de 

website van de provincie (www.fryslan.frl). Eventueel noodzakelijke onderzoeken moeten 
worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau. 

 
 
 
 
B. Aanvullende gegevens 

 
19. U dient een werkplan en/of een (zand)winplan mee te sturen met de vergunningsaan-

vraag wanneer het gaat om een ontgronding voor het winnen van zand of andere opper-
vlaktedelfstoffen. 
In het plan beschrijft u zo concreet mogelijk hoe de ontgrondingslocatie ingericht wordt, 
de periodes waarin ontgrond wordt, de hoeveelheden die gewonnen worden, de werktui-
gen waarmee de ontgronding wordr uitgevoerd, de plaats van het depot, enz. 
 

20. Een geohydrologisch onderzoek is nodig om een goed inzicht te krijgen in de effecten 
van de ontgronding op de omgeving. Bij ontgrondingen die niet primair gericht zijn op het 
verkrijgen van bodemmateriaal kan meestal volstaan worden met een korte beschrijving 
van de geohydrologische effecten. Het gaat dan met name om aspecten als verdroging, 
vernatting en veranderingen in de grondwaterstand of de grondwaterkwaliteit. 
Bij de grotere of diepere ontgrondingen verlangen wij meestal een geohydrologisch on-
derzoek. Wij adviseren u hierover vooraf overleg te hebben met de Afdeling Vergunning-
verlening en Specialistisch Advies van de FUMO. 

http://www.fryslan.frl/


5 
 

 Toelichting aanvraagformulier ontgrondingsvergunning  

 
21. De wanden van een ontgronding dienen voldoende stabiel te zijn om inscharingen en 

daarmee schade aan de omgeving te voorkomen. Voor zandwinputten en de diepere ont-
grondingen verlangen wij daarom een stabiliteitsonderzoek. Dit onderzoek dient uitge-
voerd te worden overeenkomstig de CUR-aanbeveling 113. De specifieke situatie ter 
plaatse is bepalend voor hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. Ook hierover advi-
seren wij u vooraf overleg te hebben met de Afdeling Vergunningverlening en Specialis-
tisch Advies van de FUMO. 

 
22. Een beschrijving van de eindsituatie van de ontgronding is met name van belang voor de 

zandwinputten. Na afloop van de zandwinning blijft een waterplas achter die ingepast 
moet worden in het landschap. Hiervoor dient een inrichtingsplan waarin staat beschre-
ven hoe de ontgronding na afloop zal worden opgeleverd. Ook het beheer van de plas 
dient hierin te worden geregeld. Over de ruimtelijke inpassing van een zandwinplas en 
eventuele herbestemming vindt altijd overleg en afstemming plaats met de gemeente. 

 
 


