
Programma 
Zandwinstrategie 
IJsselmeergebied

Naar een duurzame, vitale en 
kwaliteitsondersteunende
zandwinning richting 2050



Probleemstelling 
IJsselmeergebied

› Vraag naar ophoogzand uit gebied stijgt; 
› Landelijk behoefte aan meer winlocaties voor beton-

en metselzand, biedt IJsselmeergebied mogelijkheden?
› Vaargeulen raken op diepte: behoefte aan alternatieve locaties 

of diepere vaargeulen;
› Rondom de Afsluitdijk treedt door diepe vaargeulen 

verzilting op: risico voor zoetwaterfunctie;
› Bestaande vergunningen beginnen af te lopen: 

noodzaak tot duurzaam perspectief sector;
› Bestaand beleid is toe aan actualisatie.



Beleidsmatige oplossingen

› Korte termijn - gereed begin 2022: beleidsarme aanpassing 
Beleidsregels ontgrondingen rijkswateren
– IJsselmeergebied: in specifieke situaties afwijkingen van opleverdiepte toestaan;
– Landelijk: beleid actualiseren en passend maken voor huidige praktijk van  

vergunningverlening. 

› Lange termijn - 2025: Programma zandwinstrategie 
IJsselmeergebied
– Doel: samen met de sector en omgevingspartijen te komen tot een strategie voor de 

duurzame en vitale zandwinning in het IJsselmeergebied richting 2050, die ondersteunend is 
aan de kwaliteit van het gebied.

– Ter onderbouwing van de strategie wordt een planMER opgesteld. 
Winning van bouwgrondstoffen is mer-plichtig.



Programma 
zandwinstrategie -
Planning
2022 
1. Uitvoeren nader onderzoek 

a. Literatuurstudie – bestaande kennis raadplegen
 Ecologie: hoe kan ver(on)dieping van het systeem bijdragen aan de ecologische 

waarden;
• Waar?
• In welke vorm?
• Bestaande geulen verdiepen of nieuwe geulen/putten aanleggen?

 Voorraad bouwgrondstoffen: 
• Waar bevinden zich welke type grondstoffen en op welke diepte?
• Hoe dik is de holocene bovenlaag? (waardevol irt natuurontwikkeling) 

b. Aanvullend onderzoek obv gesignaleerde kennisleemten 
 Formulering van nader onderzoek en voorbereiding uitvraag onderzoek

2. Voorbereiding aanbesteding zandwinstrategie + planMER



Planning - vervolg
2023-2024 
1. Uitvoeren aanvullend onderzoek
2. Opstellen notitie reikwijdte & detailniveau (NRD)

– Vraag: hoe kan voor het IJsselmeergebied een duurzame, vitale en 
kwaliteitsondersteunende zandwinstrategie richting 2050 worden ontwikkeld?

– Wijze: integraal proces samen met stakeholders; 
– Resultaat: verschillende varianten, ter beoordeling in planMER.

3. Verwerken zienswijzen NRD;
4. Opstellen planMER + zandwinstrategie;
5. Verwerken zienswijzen planMER + zandwinstrategie.

2025: Vaststellen programma zandwinstrategie IJsselmeergebied
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