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Delfstoffen 

1. Omschrijving  
De winning van stoffen aan het oppervlak (zoals zand, grind, klei en schelpen) en in 
diepere grondlagen (gas-, oliewinning).  
 
Bestuurlijke schaal: Lokaal – Nationaal; Fysieke schaal: Lokaal - Regionaal  
 

2. Valkuilen en Kansen  
Kans:  Het winnen van delfstoffen is te combineren met ruimtelijke ingrepen 

(natuurontwikkeling, recreatie, aanleg vaargeulen e.a.).  
Valkuil:  Delfstoffenwinning kan bodemdaling tot gevolg hebben.  
Valkuil:  Het winnen van delfstoffen is niet duurzaam (er wordt iets 

weggehaald, wat niet (snel) gereproduceerd wordt).  
Valkuil:  Bouwen op een bodem rijk aan delfstoffen.  

3. Referentiekader  
Mijnbouwwet, is (uitzonderingen daargelaten) van toepassing op delfstoffen op een 
diepte van meer dan 100 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem. 
Delfstoffen zijn eigendom van de staat. Echter: “de eigendom van delfstoffen die 
met gebruikmaking van een winningsvergunning worden gewonnen, gaat door het 
winnen daarvan over op de vergunninghouder” (artikel 3). De bevoegde instantie 
voor toepassing van de Mijnbouwwet en ook het geven van vergunningen is de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  
 
De Ontgrondingenwet stelt regels t.a.v. de winning van oppervlaktedelfstoffen (zoals 
zand, grind, klei en schelpen). Minister van Infrastructuur & Milieu is bevoegd tot 
vergunningverlening, -wijziging en -intrekking voor een ontgronding in de zee en in 
de bij AMvB aangewezen rijkswateren. T.a.v. andere ontgrondingen berust deze 
bevoegdheid bij gedeputeerde staten van de betrokken provincie. Controleer 
hiervoor dus het provinciaal streekplan.  

4. Indicatoren  
Aanwezigheid van diepe of ondiepe delfstoffen.  

5. Actoren  
Bedrijven die delfstoffen winnen, zoals olie- en gasmaatschappijen. Omwonenden 
die effecten van winning ondervinden, zoals bodemdaling.  

6. Voorbeeld ambitie  
Plannen voor het winnen van delfstoffen koppelen aan plannen voor ruimtelijke 
ordening.  
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7. Instrumenten en Aanpak  
Sluit aan op de provinciale plannen en programma’s voor ruimtelijke en ecologische 
ontwikkeling en kwaliteitsverbetering en maatschappelijke meerwaarde; 
Zorg voor een breed draagvlak bij betrokkenen door samenwerking in de regio met 
alle partijen (zoals zandwinner, gemeente(n), natuurorganisaties, terreinbeheerders 
en provincie). 
Compenseer naast mitigatie van teruggang in natuur- en landschapswaarden en 
andere waarden, inclusief de leefkwaliteit tijdens de uitvoering. 

8. Relatie met andere thema’s  
Heeft invloed op:  
Bodemdaling: Het winnen van delfstoffen kan bodemdaling tot gevolg hebben.  
 
Ondervindt invloed van:  
Ondergronds ruimtegebruik: het delven van grondstoffen en ruimte scheppen voor 
ondergrondsruimtegebruik kan gecombineerd worden, wat economische winst kan 
inhouden.  

9. Informatie  
De Mijnbouwwet 
De Ontgrondingenwet   
Nederlands Olie- en gasportaal, website van TNO en Ministerie van EL&I over 
winning van diverse soorten delfstoffen. 

10. Wat moet ik en wat mag ik niet als gemeenteambtenaar 
doen?  
Het College van Burgemeester en Wethouders en/of de Gemeenteraad is bij dit 
thema niet het bevoegd gezag. Op grond van de Mijnbouwwet is dit de Minister van 
Economische Zaken en op grond van de Ontgrondingenwet de Minister van 
Infrastructuur en Milieu of Gedeputeerde Staten. Het College van Burgemeester en 
Wethouders en/of de Gemeenteraad dienen zich wel aan de Mijnbouwwet en de 
Ontgrondingenwet te houden.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/geldigheidsdatum_19-03-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002505/geldigheidsdatum_19-03-2013
http://www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html

