
§ 3.3.3 Ontgrondingen van Omgevingsverordening Gelderland 

 
De Ontgrondingenwet bevat de hoofdregels voor ontgrondingen. In het algemeen is hiervoor 
een vergunning nodig. Gedeputeerde Staten zijn meestal bevoegd om te beslissen op 
aanvragen om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet. Bij die beslissing moeten 
zij een afweging maken van alle bij de ontgronding betrokken belangen. In de vergunning 
kunnen voorschriften worden opgenomen ter bescherming van belangen, die mogelijk door 
de ontgronding worden geschaad, zoals archeologische en landschappelijke waarden. Niet 
voor elke bodemverlaging is een vergunning vereist. De Ontgrondingenwet kent enkele 
uitzonderingen op de vergunningplicht, die de provincies in een verordening mogen 
opnemen. In deze verordening staat een tiental gevallen waarin de vergunningplicht niet 
geldt. In een aantal gevallen is wel sprake van een meldingsplicht. Het gaat hierbij om 
ontgrondingen met een omvang groter dan 1000 kubieke meter. 

 
Artikel 3.48 (vrijstelling vergunningplicht) 

1. Geen vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet is vereist voor:  

a. ontgrondingen van ten hoogste drie meter diep met een oppervlakte van 
maximaal 3.000 vierkante meter en met een volume van ten hoogste 3.000 
kubieke meter; 

b. ontgrondingen van ten hoogste drie meter diep die noodzakelijk zijn voor het 
realiseren van het geldende bestemmingsplan, inpassingsplan of ontheffing 
op grond van de Wet ruimtelijke ordening; 

c. het aanleggen, verwijderen of wijzigen van openbare wegen, spoorwegen, 
pleinen, parken, plantsoenen, tuinen, sport-, woningbouw-, parkeer-, speel,- 
vlieg- en industrieterreinen, mits alleen de grondlagen tot drie meter onder 
het oorspronkelijke niveau aangetast worden; 

d. ontgrondingen gebruikelijk in de normale uitoefening van het landbouw, - 
tuinbouw,- en bosbouwbedrijf; 

e. ontgrondingen ten behoeve van het realiseren of wijzigen van 
natuurbouwprojecten van ten hoogste een halve meter diep; 

f. het aanleggen, verzwaren en verwijderen van waterkeringen en de daarvoor 
noodzakelijke voorlandverbetering met uitzondering van dijken die geen 
waterkerende functie meer hebben; 

g. het aanleggen of verbreden van watergangen ten behoeve van de 
verbetering van de waterhuishouding van ten hoogste drie meter diep waar 
bij aanleg en bij verbreding de bovenbreedte ten hoogste tien meter 
bedraagt; 

h. de aanleg van natuurvriendelijke oevers mits deze beperkt blijft tot een 
strook van ten hoogste tien meter voor iedere oever uit de insteek van de 
watergang; 

i. het afgraven van depots van bodemmateriaal, tenzij die langer dan 10 jaar 
geleden zijn gebruikt voor het deponeren of het verkrijgen van 
bodemmateriaal; 

j. het doen van archeologische opgravingen door een bevoegde instantie; 
k. het aanleggen, verwijderen of wijzigen van buisleidingen, kabels, 

funderingen en bouwwerken; 
l. het verrichten van ontgrondingswerkzaamheden door of namens de 

waterbeheerder ten behoeve van natuurbouwprojecten in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water ter uitvoering van een maatregel uit een 
bestemmingsplan of een projectplan als bedoeld in de Waterwet.  

2. Voor de gevallen in het eerste lid, onder a, b en g, is het toegestaan om voor het 
aanbrengen van een afdichtende kleilaag te ontgronden tot vier en een halve meter 
diep waarbij het uiteindelijke opleveringspeil ten hoogste drie meter beneden het 
oorspronkelijke maaiveld ligt. 

3. Een vrijstelling in overeenstemming met het eerste lid is niet van toepassing op een 
ontgronding die primair plaatsvindt ter verkrijging van bodemmateriaal. 



4. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onder l, geldt niet voor het ontgronden of 
winnen van meer bodemmateriaal dan nodig is voor het uitvoeren van de maatregel 
in het kader van de Kaderrichtlijn Water. 

Toelichting  

• Eerste lid, sub l: Het gaat bij deze vrijstelling om maatregelen e/o werkzaamheden in 
het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), zoals de aanleg van geulen, 
uiterwaardvergravingen, herstel van beekmondingen en de realisatie van natuurvriendelijke 
oevers. 

• Vierde lid: Deze vrijstelling geldt alleen voor zover de ontgrondingswerkzaamheden 
nodig zijn ter uitvoering van de desbetreffende, concrete maatregel. Als ter plaatse voor een 
ander doel een forsere ontgronding nodig is, kan dat niet zonder ontgrondingenvergunning 
op basis van onderdeel l van het eerste lid. De waterbeheerder zal of gebruik moeten maken 
van een andere vrijstelling uit het eerste lid of alsnog een ontgrondingenvergunning voor dit 
‘meerwerk’ moeten aanvragen. 

 
Artikel 3.49 (meldingsplicht ontgrondingen) 

1. Een ontgronding die op grond van artikel 3.48, eerste lid, onder a, b, e, g, h of l is 
vrijgesteld van een vergunningplicht en waarvan de omvang 1.000 kubieke meter of 
meer is, wordt gemeld aan Gedeputeerde Staten. 

2. De melding wordt gedaan met een door Gedeputeerde Staten vastgesteld 
meldingsformulier. 

3. De melding wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de 
voorgenomen ontgronding ingediend. 

4. Als de werkzaamheden niet binnen twee jaar zijn uitgevoerd, wordt de ontgronding 
opnieuw gemeld. 
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