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Memorandum ‘Ontginning’ 
 

TOELICHTING 
 
Onze natuurlijke rijkdommen zijn een bron van Vlaamse welvaart. 
 
Waardevolle oppervlaktedelfstoffen, waaronder de verschillende zandsoorten zoals ophoogzanden, 
metselzanden, betonzanden en kwartszanden, grind en de verschillende kleisoorten en lemen zijn 
onmisbare grondstoffen voor de bouwsector en voor een groot aantal industrietakken. 
 
Deze oppervlaktedelfstoffen zijn onontbeerlijke grondstoffen voor veel industriële sectoren die zeer 
diverse producten voortbrengen die elke burger dagelijks meermaals gebruikt. 
Het economisch belang van de ontginningssector wordt zwaar onderschat. 
Een hele reeks van industriële sectoren zijn volledig afhankelijk van de oppervlaktedelfstoffen die 
Vlaanderen rijk is, andere industrietakken verwerken in aanzienlijke mate Vlaamse oppervlakte-
delfstoffen in hun productieproces. 
Ook de bouwsector is volledig afhankelijk van grondstoffen uit Vlaamse bodem en de bouw-
materialen die er worden uit vervaardigd. 
 
Een degelijk en duurzaam ontginningsbeleid en rechtszekerheid zijn onontbeerlijk. 
Het is dan ook van het grootste belang dat de bevoorrading van deze grondstoffen verzekerd is. 
 
Alhoewel er aan oppervlaktedelfstoffen in Vlaanderen geen gebrek is, worden toch bepaalde 
grondstoffen voor meer dan drie kwart van buiten Vlaanderen ingevoerd. 
Hierdoor wordt de Vlaamse bevoorrading afhankelijk gemaakt van het grondstoffenbeleid in de 
naburige gewesten en landen. 
 
Een duurzaam ontginningsbeleid gaat uit van een maximale inzet op de “eigen grondstoffen” en is 
niet gebaseerd op onzekere invoerstromen. 
Ook in de landen en regio’s waaruit we op vandaag een zeer groot deel van onze oppervlakte-
delfstoffen invoeren gaat men er immers steeds meer van uit dat met grondstoffen spaarzaam moet 
worden omgesprongen en dat “eigen grondstoffen” in de toekomst in eigen land of regio moeten 
verwerkt worden. 
 
In meerdere studies is ondertussen ook duidelijk aangetoond dat, macro-ecologisch bekeken, invoer 
een veel minder goede werkwijze is.  Mobiliteitsproblemen, verhoogde CO2-emissies, onzekere 
kwaliteitsnormen, enzovoort geven aan dat eigen ontginningen veel duurzamer zijn. 
 

Het Vlaams grondstoffenbeleid moet er dan ook steeds meer op gericht zijn om de graad van 
zelfbevoorrading en zelfvoorziening te verhogen zodat de afhankelijkheid van een 
grondstoffenbevoorrading afkomstig van buiten Vlaanderen wordt afgebouwd en de ontginning 
een duurzaam karakter krijgt. 

 
De gegevens omtrent de herkomst van de diverse oppervlaktedelfstoffen zijn terug te vinden in  het 
MDO-verslag (Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid). 
 



 

 

 2/6 
Secretariaat   Vlaanderenstraat 40 – 8680 Koekelare – Tel. 0495 211 115 – Fax 051 58 18 54 – E-mail info@ontginning.be – www.ontginning.be 

Ondernemingsnummer 860.671.595 – RPR Oostende – Bank BNP Paribas/Fortis 001-4008091-30 

 
Rechtszekerheid voor de ontginningssector. 
 
Met het oppervlaktedelfstoffendecreet van 4 april 2003 werd een wetgevend kader gecreëerd dat 
rechtszekerheid moest bieden en de grondstoffenbevoorrading moest verzekeren. 
 
Aan de ontginners werd rechtszekerheid beloofd via een Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan 
(AOD), via Bijzondere Oppervlaktedelfstoffenplannen (BOD’s) en via mogelijkheden als 
ontginningsmachtiging en onteigening.  Allemaal instrumenten die ervoor moeten zorgen dat onze 
natuurlijke rijkdommen gevrijwaard blijven en op een duurzame wijze kunnen ontgonnen worden. 
 
In ruil voor die rechtszekerheid heeft de overheid ook instrumenten ingevoerd die de kwaliteit van 
de ontginningen, en de afwerking ervan achteraf, moeten bevorderen.  Financiële zekerheden, 
voortgangsrapporten, certificaten van herkomst, enz. werden hiervoor ingevoerd. 
 
De ontginningssector heeft hieraan in de voorbije tien jaar op een constructieve wijze, in regelmatig 
overleg met het bevoegde kabinet en de bevoegde administratie, invulling gegeven. 
 
Na tien jaar Oppervlaktedelfstoffendecreet moeten we vaststellen dat de ontginningssector aan al 
zijn decretaal vastgelegde verplichtingen heeft voldaan doch dat er van de beloofde rechtszekerheid 
en het vrijwaren van ontginningsgebieden nog maar weinig in huis is gekomen. 
 
Integendeel zelfs.  
Op 13 oktober 2010 besliste het Vlaams Parlement in een resolutie om de Bijzondere 
Oppervlaktedelfstoffenplannen te schrappen als planfiguur en te vervangen door delfstoffennota’s. 
Meteen werd de besluitvormingsprocedure voor de nog niet afgewerkte BOD’s stopgezet. 
 
Momenteel wordt een aanpassing aan het Oppervlaktedelfstoffendecreet behandeld om de 
delfstoffennota’s een officieel karakter te geven, maar ondertussen is er opnieuw een bijzonder 
grote rechtsonzekerheid voor wie op vandaag een vergunning wenst te bekomen om te ontginnen. 
Sedert de jaren zeventig, toen de ontginningsgebieden werden ingetekend op de Gewestplannen, 
zijn er voor de meeste ontginningsgebieden geen structurele aanpassingen doorgevoerd. 
 
 

De sector vraagt daarom opnieuw en nog steeds om rechtszekerheid voor de ontginningsactiviteit.  
De nodige wetteksten en planfiguren dienen dringend opgemaakt te worden om de bijzonder 
belangrijke ontginningsactiviteit in Vlaanderen verdere levenskansen te bieden. 

 
 
Ontginnen is een tijdelijke activiteit. 
 
Met de realisatie van de eindafwerking en de nabestemming van het gebied wordt vaak een 
meerwaarde gerealiseerd, of met andere woorden een “win-win-situatie” voor alle betrokken 
partijen. 
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De balans tussen “te ontginnen gebieden”, “gebieden in ontginning” en “ontgonnen gebieden 
waarvan de nabestemming wordt gerealiseerd” blijft steeds in evenwicht. 
Meer nog, zelfs binnen éénzelfde ontginning wordt door het principe “werk met werk” toe te passen 
steeds slechts een klein deel effectief ontgonnen.  De deklagen die op de ene plaats worden 
weggehaald worden dan bijvoorbeeld onmiddellijk gebruikt om op een andere plaats de 
nabestemming te realiseren. 
 
Het “ruimtebeslag” van de ontginningssector blijft dan ook zeer beperkt. 
 
Het “ontginningsareaal” neemt niet toe, integendeel. 
 
De ontginningssector rekent op een Vlaamse overheid die haar verantwoordelijkheid opneemt en de 
moed opbrengt om inzake ontginningen, onverwijld de beslissingen te nemen die ervoor zorgen dat 
niet alleen de ontginningssector maar een groot deel van de Vlaamse economie, op een duurzame 
manier, de toekomst kan tegemoet zien. 
 
 
De ontginningsactiviteit is een economische activiteit. 
 
De ontginningsactiviteit vertoont vele aspecten en heeft veel raakvlakken, o.a. met leefmilieu en 
landbouw.  De administratie die zich bezighoudt met de ontginningen.  De “Dienst Natuurlijke 
Rijkdommen” hoort dan ook niet thuis in het vakje “natuur” of “leefmilieu” maar dient te ressorteren 
onder het departement “economie”. 
 
Door het feit dat de Dienst Natuurlijke Rijkdommen op vandaag tot het beleidsdomein “leefmilieu” 
behoort is de focus verlegd van de economische noodzaak naar de ecologische benadering. 
Deze benadering maakt dat men de ontginningssector niet vanuit zijn economische noodzaak en 
verdiensten bekijkt, maar dat men zich focust op een ecologische meerwaarde die men zou kunnen 
bereiken door ontginningen zoveel mogelijk af te schaffen.  Elke poging om een ecologisch paradijs 
op een economisch kerkhof te creëren is nochtans gedoemd om te mislukken. 
 
Daar waar beleidsdomeinen zoals “landbouw” en “natuur” op vandaag over sterke administraties, 
diensten, agentschappen, enz. beschikken, met vele ambtenaren en personeelsleden die hen 
vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen, moet de ontginningssector werken met een 
beperkte dienst, die tot het beleidsdomein “leefmilieu” behoort en daardoor niet steeds ten volle de 
belangen van de sector zelf kan of mag verdedigen. 
Deze onbalans maakt dat de economisch belangrijke sector van de ontginningen sterk in de 
verdrukking staat en het moeilijk heeft om haar waarde te laten blijken. 
De ondervertegenwoordiging in allerlei adviesorganen, comités, overlegorganen, enz. vertaalt zich in 
een gebrekkige kennis van de sector op veel niveaus en een voortdurende, moeilijke, haast hopeloze 
strijd om het belang van de sector voor Vlaanderen aan te tonen en te bewijzen. 
Symptomatisch is bijvoorbeeld het feit dat de Dienst Natuurlijke Rijkdommen er voortdurend wordt 
toe aangezet om studies uit te voeren, niet om het belang van de sector aan te tonen, of om de 
sector op een hoger performantieniveau te tillen, maar om aan te tonen dat we eigenlijk met 
alternatieven, opportuniteiten en invoer ook zonder eigen ontginningen zouden kunnen (quod non). 
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Het Brusselse Gewest. 
 
In het beleid inzake Vlaamse oppervlaktedelfstoffen wordt zeer dikwijls het Brusselse Gewest 
vergeten. 
Door haar quasi volledige bebouwing zijn er in het Brusselse Gewest geen ontginningen aanwezig. 
Alle oppervlaktedelfstoffen moeten daar worden ingevoerd en het is duidelijk dat Vlaanderen hierbij 
een belangrijke rol kan spelen. 
Toch worden zelden of nooit de behoeften van het Brusselse Gewest mee in rekening gebracht 
wanneer studies worden uitgevoerd naar de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen in Vlaanderen. 
De sector is van mening dat dit verkeerd is en dat hier voor Vlaanderen een opportuniteit tot uitvoer 
aanwezig is die economisch zeer belangrijk is. 
 
 
Het grinddecreet. 
 
De ontginning van grind in Limburg wordt geregeld via het grinddecreet. Projecten zijn daar nog 
mogelijk op voorwaarde dat ze kaderen in een maatschappelijk project van groot openbaar belang. 
De grindsector gaat de uitdaging aan om dergelijke projecten uit te werken. Zodra een lokale 
consensus is bereikt rond een voorstel worden de administratieve procedures gestart die uiteindelijk 
tot de vergunningen moeten leiden. Hierbij stellen wij echter vast dat, ondanks het enorme 
maatschappelijke belang van het project, deze vergunningverlening uitermate moeizaam verloopt. 
Zonder afbreuk te willen doen aan dit administratieve traject is een mentaliteitswijziging bij de 
diverse vergunning- en advies verlenende instanties absoluut vereist. Dergelijke voorstellen worden 
steevast als een soort bedreiging aanzien, terwijl ze per definitie net een opportuniteit zijn om een 
belangrijke maatschappelijke meerwaarde te realiseren! 
 
De grindsector vraag nadrukkelijk een constructieve, oplossingsgerichte aanpak bij de 
adviesverlening en het vergunnen van zijn in Limburg door alle actoren unaniem goedgekeurde 
"maatschappelijke projecten van groot openbaar belang". 
 
 
 
 

SAMENVATTING 
 
Met het oog op bevoorradingszekerheid dient het oppervlaktedelfstoffenbeleid er op gericht te zijn 
de graad van zelfbevoorrading sterk te verhogen. 
Hierdoor wordt een sociale en economische meerwaarde gecreëerd.  
Dergelijk beleid houdt ook in dat we een duurzame oplossing vinden voor de oppervlaktedelf-
stoffenbevoorrading in Vlaanderen. 
 
De ontginningssector wordt geconfronteerd met het nog steeds ontbreken van een duidelijke 
juridische basis voor (nieuwe) ontginningsgebieden en met een bijzonder grote rechtsonzekerheid. 
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De ontginningssector vraagt ook meer inspraak en betrokkenheid bij: 
 Alle mogelijke planprocessen die de ruimte waarin ook ontginners actief zijn ordenen en 

reglementeren; 
 De opmaak van alle mogelijke regelgeving die de ontginningsvoorwaarden vastleggen en het 

efficiënt ontginnen kunnen bemoeilijken. 
 
De “Dienst Natuurlijke Rijkdommen” hoort thuis onder het departement “economie” en niet onder 
het departement “leefmilieu”. 
 
De bevoorrading van het Brussels Gewest moet opgenomen worden als een opportuniteit in de 
studies die de oppervlaktedelfstoffenbevoorrading in Vlaanderen bestuderen. 
 
De grindsector vraagt een oplossingsgerichte aanpak bij de verdere uitwerking van de 
“maatschappelijke projecten van groot openbaar belang”. 
 
Het is duidelijk dat het Overlegcomité van de Vlaamse Ontginners als uniek aanspreekpunt voor de 
ontginningssector steeds bereid is om aan deze doelstellingen mee te werken en vraagt aan de 
politieke partijen om betrokken te worden bij het beleid. 
 

 

 
Concreet vraagt de ontginningssector dat tijdens de volgende regeerperiode de volgende 
prioriteiten zouden worden gerealiseerd: 
 
 De overheid dient de planfiguur van de delfstoffennota’s onmiddellijk officieel te maken door de 

nodige wetteksten op te maken en aan te passen. 
 
 De delfstoffennota’s moeten als beleidsinstrument soepel kunnen inspelen op de economische 

noden van de sector, maar moeten wel de lange termijnvisie van 25 jaar, zoals omschreven in het 
oppervlaktedelfstoffendecreet behouden.  Dit is erg belangrijk voor de gegarandeerde 
bevoorrading aan oppervlaktedelfstoffen. 

 
 De delfstoffennota’s moeten worden afgestemd op andere planprocessen (bijvoorbeeld de 

afbakening van het buitengebied, havenontwikkeling, …).  Het is wenselijk om de sector van de 
ontginners, die via O.V.O. een zeer duidelijk en uniek aanspreekpunt heeft, van bij het begin bij 
deze planprocessen te betrekken. 

 
 Bij het behandelen van de “maatschappelijke projecten van groot maatschappelijk belang” in de 

grindsector moet er een mentaliteitswijziging worden doorgevoerd, waarbij er constructief en 
oplossingsgericht wordt meegewerkt door alle actoren. 
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Dit document wordt onderschreven door de vier leden van het Overlegcomité van de Vlaamse 
Ontginners vzw: 
 

Bedrijfsgroepering Zandgroeven vzw  
Alain SPEECKAERT, Voorzitter   Mark STULENS, Bestuurder-secretaris 
 
Belgische Baksteenfederatie vzw 
Burt NELISSEN, Voorzitter    Jozef VAN DEN BOSSCHE, Directeur 
 
Belgische Federatie van Grind- en Zandbaggeraars vzw (BELBAG) 
Luc SEVERIJNS, Voorzitter    Franck LIEBENS, Secretaris 
 
Beroepsvereniging van Vlaamse Ontginners in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen vzw 
(BEVON)  
Dominique DE MAERE, Voorzitter  John MESTDAGH, Secretaris 

 
 

Torhout, 30 januari 2014. 
 
Voor het Overlegcomité van de Vlaamse Ontginners (O.V.O.) vzw 
 
 
 
 
 
 
 
John MESTDAGH    Jo VAN DEN BOSSCHE  
Secretaris     Voorzitter 


