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Onderwerp : uitbreiding zandwinning Netterden 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

 
Het huidige ruimtelijke beleid verzet zich niet tegen de voorgestane uitbreiding van de huidige zandwinning in het 
Azewijnse Broek. 
De raad geeft de toekomstige raden, als blijkt dat uit de noodzakelijke nadere onderzoeken er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening, in overweging planologische medewerking te verlenen aan de voorgestane uitbreiding.  
 
 

 
Aanleiding 
 
Zo’n 40 jaar exploiteert Netterden Zand en Grind B.V. een zandwinlocatie in Gendringen, in het gebied 
Azewijnse Broek. De locatie voorziet de regionale bouwnijverheid en de toeleverende industrie van 
grondstoffen. De zandwinning vindt gefaseerd plaats. Voorafgaand aan elke fase vindt uitgebreid onderzoek 
en planvorming plaats, waarna de benodigde vergunningentrajecten worden gestart.  
In de noordoostelijke hoek van de locatie bevindt zich een voltooide waterplas. Ten zuidoosten van de 
bedrijfslocatie (kantoor en installatie) ligt de plas waaruit momenteel grondstoffen worden gewonnen. De 
huidige (provinciale) ontgrondingsvergunning is in 2008 verleend en zal, naar verwachting, in 2022 worden 
afgerond.  
 
Op middellange termijn wenst Netterden Zand en Grind B.V. de huidige zandwinning aan de Azewijnsestraat 
uit te breiden tot over de gemeentegrens van de gemeente Oude Ijsselstreek, nabij de Broekweg te Azewijn.  
Om vroegtijdig met de voorbereidingen voor de gewenste uitbreiding te kunnen starten en om enigszins 
verzekerd te zijn van uw standpunt te zijner tijd ten aanzien van de noodzakelijke wijziging van het 
bestemmingsplan, wordt uw raad verzocht nu al een uitspraak te doen over de planologische 
aanvaardbaarheid van het initiatief. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
 
Het aan de initiatiefnemer Netterden Zand en Grond enigszins verzekeren dat aan het initiatief  om de 
huidige zandwinning uit te breiden en ook in de toekomst te kunnen voortzetten planologische medewerking 
zal worden verleend. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1. De op middellange termijn gewenste uitbreiding van de zandwinning is een in ruimtelijke zin, 

aansluitende voortzetting van de huidige zandwinning. 
1.2. Het initiatief biedt nog voldoende mogelijkheden tot nadere invulling van de eindinrichting.  
 

Kanttekeningen 
 

a. Door nu al uit te spreken dat planologische medewerking wordt verleend indien, blijkt dat er sprake 
is van een goede ruimtelijke ordening kan het idee ontstaan dat `over het graf heen wordt 
geregeerd` Een toekomstige Raad besluit immers pas definitief over het plan. 
 

 
 

 
Kosten, baten, dekking 
 



Alle financiële aspecten (oa. Planschade, schadeloosstelling van schade aan openbaar gebied, 
compensaties) die gemoeid zijn met de uitbreiding van de zandwinning zullen worden vastgelegd in een 
anterieure overeenkomst die gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure aan de Raad zal worden 
aangeboden. 
 
Uitvoering 
 
Planning 
2010/2011/2012/2013: Verkenning 
2014: Medewerking gemeenteraden  
2015: Start m.e.r.-procedure en gesprekken pachters 
2017: Aanvraag ontgrondingenvergunning bij provincie  
2018: Ruimtelijke Ordening (omgevingsvergunning met één gezamenlijk bestemmingsplan) 
2019: Overige vergunningen 
2020: Alle vergunningen onherroepelijk 
2021: Start winning 
 
Communicatie/participatie 
De raden van beide betrokken gemeenten hebben enkele malen (o.a. april 2009 en juni 2013) een bezoek 
gebracht aan de zandwinlocatie om zich ter plaatse op de hoogte te laten stellen van de gewenste 
ontwikkeling. Op 29 november jl. is tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de betrokken raden het 
verzoek nader toegelicht. 
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