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Onderwerp

afbreken m.e.r.-procedure voor winning zand en grind in Klaverbankgebied

Geachte!voorzitter,
Hierbij informeer ik u over mijn besluit tot het afbreken van de in 2001 gestarte m.e.r.-procedure
voor winning van zand en grind in het Klaverbankgebied. De overwegingen die ten grondslag
liggen aan mijn besluit licht ik hieronder toe.
De Klaverbank is een gebied gelegen in het uiterst noordwestelijke deel van het Nederlands
Continentaal Plat. Het is één van de weinige plekken in het Nederlandse deel van de Noordzee
waar grind en beton- en metselzand aan het (bodem)oppervlak voorkomt, maar het is ook een
gebied waar bijzondere ecologische waarden voorkomen. In deel 3 van de Vijfde Nota over de
Ruimtelijke Ordening is de Klaverbank samen met vier andere gebieden in de Noordzee aangeduid
als gebied met bijzondere natuurwaarden.
In deel 1 van het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen is in 2001 aangekondigd dat het
in beperkte mate zal worden toegestaan om op de Klaverbank grind en beton- en metselzand te
winnen, als uit voorafgaand onderzoek blijkt dat dit zodanig kan plaatsvinden dat behoud van
ecologische waarden mogelijk is. Aangezien het bedrijfsleven een afwachtende houding aannam,
heeft het rijk aangeboden de milieu-effectrapportage uit te voeren. In december 2001 zijn de
richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport (MER) vastgesteld. Het MER is
inmiddels gereed.
De winbare hoeveelheden beton- en metselzand op de Klaverbank zijn voor zover nu bekend laag
in verhouding tot de jaarlijkse behoefte aan beton- en metselzand in Nederland. Uit het MER blijkt
dat, om deze hoeveelheden ecologisch verantwoord te winnen, er ook nog een restlaag dient achter
te blijven, waardoor de ‘echt’ winbare hoeveelheden nog kleiner worden. Hierbij komt nog dat het

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Telefoon!+31 70 3516171

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

Fax!+31 70 3517895

bereikbaar met tram 1 (station hs en cs), tram 1k en bus 22 (station cs)

DGW/2003-1643

bedrijfsleven tot nu toe geringe belangstelling heeft getoond voor winning op de Klaverbank.
Bovenstaande overwegingen hebben mij tot het oordeel gebracht dat voortzetting van de m.e.r.procedure in dit geval niet zinvol is.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw drs M.H. Schultz van Haegen
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