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STRONG (Structuurvisie Ondergrond)
Met de Structuurvisie Ondergrond wil de
overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen. Hiervoor is
actuele kennis en eenduidige informatie

nodig over het ruimtegebruik en de gevolgen voor de bodem. Vanuit Cascade
is bij het ontwikkelen van deze Structuurvisie ook gepleit voor ruimte voor
het winnen van grondstoffen, ook op de

langere termijn. Dat is goed gelukt, in
STRONG wordt gesteld dat het winnen
van grondstoffen van nationaal belang is
en dat hier dus ruimte voor gegeven
moet worden door de provincies.

Deltaprogramma Rivieren/Voorkeursstrategieën

4

Op Prinsjesdag, werd het Deltaprogramma 2015 aan de Tweede Kamer
aangeboden. Het programma behelst
maatregelen die het kabinet tot 2050 wil
treffen om Nederland klimaatbestendig
te maken. Voor het rivierengebied zijn
zogeheten ‘voorkeursstrategieën’ ontwikkeld waarin de te nemen maatregelen worden beschreven. Tijdens de vele
gesprekken en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden bij de ontwikkeling
van deze strategieën heeft de grondstoffensector gepleit voor het creëren
van ruimte voor ondernemersinitiatief
bij de uitvoering van deze maatregelen.

Dit om koppeling met grondstoffenwinning mogelijk te maken en kennis die bij
het bedrijfsleven aanwezig is om werk
met werk te maken te benutten.

betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Terugblik 2014
Voor u ligt de derde externe nieuwsbrief van Cascade, de brancheorganisatie van
zand- en grindproducenten in Nederland. Graag vertellen wij u in deze nieuwsbrief
wat Cascade in 2014 heeft bereikt en in gang gezet. U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat Cascade u en uw organisatie aanmerkt als een belangrijke partner in haar
netwerk. Ook in de toekomst houden wij u graag periodiek op de hoogte van onze
wetenswaardigheden.

LCA zand en grind afgerond

Dit heeft ertoe geleid dat bij de nadere
uitwerking van de dijkverbeteringsplannen de mogelijkheden onderzocht
worden om werkzaamheden te combineren met rivierverruiming. Belangrijk
omdat hier potentiële kansen liggen
voor combinaties met grondstoffenwinning. Cascade blijft deze mogelijkheid
onder de aandacht bij de provincies
brengen en pleit daarbij voor vroege
Fred Snel (Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen) voorzitter FODI en bestuurslid Cascade

#duurzaambeton trending topics
Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken
ontwikkeld en gebruikt worden met
respect voor mens en milieu. Het gaat
bij duurzaam bouwen niet alleen om
energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om verantwoord gewonnen en geproduceerde
grondstoffen.
Samen met haar partners van het
Betonplatform heeft Cascade een
boekje uitgegeven over duurzaam bouwen met Beton. Duurzaamheidsaspecten en de nieuwste inzichten rondom
duurzaam bouwen met beton zijn in dit
boekje samengebracht. Zaken als behoud van waarde van grondstoffen in de

Betonplatform

keten, thermisch comfort, laag energieverbruik, een milieubewuste werkplanning en duurzame winning van
grondstoffen, zijn in dit boekje beschreven. Belangrijke conclusie is dat niet
het gebruik van primaire of secundaire
grondstoffen de duurzaamheid bepaalt,
maar de transportafstand! Motto is dan
ook: gebruik zoveel mogelijk grondstoffen uit de regio!
Uitreiking van het boekje tijdens de plenaire
opening van de Betondag op 20 november
2014 door Michiel Dankers (voorzitter van
het Betonplatform, tevens bestuurslid van
Cascade) aan Hans Ramler
(voorzitter van de Beton Vereniging)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor de leden van
Cascade onder andere transparant zijn
over de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu. Om die reden heeft
Cascade een LCA (Levens Cyclus
Analyse) laten maken van zand en
grind. De LCA is opgesteld door een
gecertificeerd bureau en vertaald naar
MRPI bladen. Op deze manier kunnen
de gegevens van zand en grind eenvoudig en op uniforme wijze opgenomen
worden in de nieuwe versie van de
Nationale Milieu Database, dé database waar bouwers uit kunnen putten
bij het berekenen van de inmiddels verplichte milieuprestaties van gebouwen.

Tijdens een door Cascade georganiseerd LCA symposium, met als dagvoorzitter Fred Snel, bestuurslid van
Cascade en tevens voorzitter van
koepelorganisatie FODI (Federatie
Oppervlakte Delfstoffen Winnende Industrieën), zijn de MRPI bladen zand en
grind toegelicht en digitaal uitgereikt.
De MRPI bladen van zand en grind zijn
van toepassing op producten van de
onderstaande bedrijven die hebben bijgedragen aan het LCA onderzoek.

Ontvangen van deze nieuwsbrief
Mocht u zich willen aan- of afmelden voor
deze nieuwsbrief, of als u de nieuwsbrief
graag digitaal wilt ontvangen, neem dan
contact op met het secretariaat van Cascade.
Wij zijn bereikbaar via ons e-mailadres:
info@cascade-zandgrind.nl.

Over Cascade
Cascade is de brancheorganisatie van de
Nederlandse zand- en grindproducenten.
Een groot aantal van de bedrijven dat in
Nederland actief is bij de winning van grind
en industriezand is bij onze vereniging
aangesloten (ca. 80% van het totale volume).
De producten van onze leden worden
grotendeels gebruikt voor hoogwaardige
toepassing in de beton- en asfaltindustrie.
De leden van Cascade nemen bij hun
bedrijfsactiviteiten de leidraad “Duurzame
zand- en grindwinning” in acht. Hierin staan
aandacht en respect voor mens, natuur en
omgeving centraal. De leden hebben zich
met deze leidraad gecommitteerd aan het
creëren van maatschappelijke meerwaarde
bij de herinrichting van hun wingebieden
waarbij het creëren van nieuwe natuur en
het scheppen van ruimte voor biodiversiteit
belangrijke aandachtspunten zijn.
Voor een nadere kennismaking met Cascade
en de activiteiten van haar leden verwijzen
wij u graag naar www.cascade-zandgrind.nl.

Natuurvisie “Natuurlijk verder”
De recent uitgebrachte Rijksnatuurvisie
‘Natuurlijk verder’ is een zeer leesbaar
beleidsstuk en geeft aan hoe deze
regering tegen natuurbescherming
aankijkt. Het beschrijft en stimuleert
de vermaatschappelijking van de
natuurbescherming. De Natuurvisie
ademt de sfeer uit van deze tijd: natuur

is van iedereen, natuur en economie
moeten van elkaar profiteren, voor
natuurbeheer is een gelijk speelveld
nodig, voor de aangrenzende bedrijven
minder regels en meer positieve
prikkels. In deze Rijksvisie wordt
Cascade met naam genoemd gezien
haar positieve bijdrage aan de Green

Deal Tijdelijke Natuur. Een teken dat
Cascade in positieve zin bekend is bij
de ministeries.

Green Deal Tijdelijke Natuur succesvol afgerond
Elk stuk grond in Nederland heeft een
bestemming. Maar sommige gebieden
wachten nog op de realisatie van die
bestemming. Vaak gaat het daarbij om
braakliggend terrein. Het weren van
(beschermde) planten en dieren in
deze gebieden, is met het concept “tijdelijke natuur” niet meer nodig.
Het nieuw ontwikkelde beleid
-de Beleidslijn Tijdelijke Natuur- maakt
het namelijk mogelijk om beschermde
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dieren en planten tijdelijk de ruimte te
bieden. Inmiddels zijn reeds tientallen
ontheffingen Tijdelijke Natuur afgegeven.
In 2015 wordt deze Green Deal feestelijk afgesloten met naar verwachting de
aanwezigheid van staatsecretaris van
EZ, mevrouw Sharon Dijksma.
Samen met de partners in deze Green
Deal doet Cascade een gooi naar de
uiteindelijke Green Deal Award. We zijn
kansrijk na het winnen van de Runner

Up award in 2013!

De Europese Commissie heeft een studie
laten uitvoeren naar een potentiële ecologische belastinghervorming in 12 EUlidstaten. Dit omdat de Europese Commissie wil overschakelen naar groenere
belastingen: meer belasting op grondstoffen, minder op arbeid. Hiermee worden we automatisch zuiniger op primaire
grondstoffen is de gedachte.

den volgens een Gedragscode worden
uitgevoerd. Bedrijven die volgens deze
Gedragscode werken, laten zien zorgvuldig om te gaan met flora en fauna op
winlocaties. De leden van Cascade werken volgens deze gedragscode. De
Gedragscode Zorgvuldig Winnen, is in
2010 goedgekeurd door het Ministerie
en kent een geldigheidsduur van 5 jaar.
Uit een evaluatie is gebleken dat de

uiteindelijk dus de consument duurder
uit is, zou de voorzichtig aantrekkende
bouw wel eens kunnen belemmeren. Ook
pleit Cascade ervoor een eventuele hervorming op Europees niveau te doen, zodat het level playing field gewaarborgd is.

Ook in Den Haag wordt nagedacht over
een dergelijke verschuiving.
Cascade pleit er samen met VNO-NCW
om deze onderwerpen in ieder geval in
samenhang te bekijken. Tot nu toe bereiken ons namelijk geluiden dat enkel over
extra belasting op grondstoffen, ter aanvulling van de staatskas, wordt gesproken. Het risico dat hierdoor de bouw en

Cascade-secretaris
Leonie van der Voort
pleit in Brussel voor
een Europees level
playing field t.a.v.
eventuele
grondstoffenbelasting.

Sharon Dijkma, Staatssecretaris EZ

De Gedragscode Flora- en Faunawet Zorgvuldig Winnen is verlengd
In Nederland verbiedt de Flora- en
Faunawet ”het doden, beschadigen,
verontrusten, etc.” van beschermde
soorten. Een goede zaak! Grondstoffenwinners nemen daarom voorzorgsmaatregelen om schade aan planten en
dieren te voorkomen. Voor een aantal
soorten moet in het kader van de Floraen Faunawet een ontheffing aangevraagd worden, tenzij de werkzaamhe-

De Upcycle

Belasting op grondstoffen

Cascade is een van de vijf prijswinnaars van
het boek “The Upcycle”. De prijs is beschikbaar gesteld door het Advies Bureau Search,
een vooraanstaand bureau als het gaat om
grondstoffen, circulariteit en duurzaamheid
in de gebouwde omgeving. In dit boek, van
de auteurs van Cradle to Cradle, William
McDonough en Michael Braungart, staat
een indringende oproep om een nieuwe
voorstelling te maken van de maatschappij.
Een praktisch en uitdagend plan om voorbij
duurzaamheid te denken, aan een wereld
waarin elke menselijke handeling een positief effect heeft en overvloed creëert.

De Upcycle werd overhandigd
aan Leonie van der Voort (Cascade) door
Gert-Jan Vroege, Senior Consultant
Search Consultancy B.V.

Gezondheid en veiligheid in de EU
Cascade leden de code goed gebruiken
en juist toepassen. De gedragscode is
dan ook recent met een jaar verlengd.

Symposium Bodem Breed
“Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor
én door de bodemprofessionals.”
Bodem Breed wil elk jaar vernieuwend zijn en aandacht besteden aan de
dagelijkse en actuele bodempraktijk. Bodem Breed is bedoeld voor de
bodemprofessional die actuele informatie en kennis wenst te halen en te
brengen. Dit jaar vond het symposium plaats op plaats op 18 en 19 november
in het congrescentrum te Lunteren.
De presentatie “Toekomstvisie Ketensluiting Bouwgrondstoffen” (door
Leonie van der Voort, Cascade) was een onderdeel van dit symposium. Doel
van de presentatie was enig realisme en nuance te brengen in de discussie
rond gebruik van secundair toeslagmateriaal in het product beton. Winning
van primaire grondstoffen blijft nodig.

De Europese branchevereniging van
zand- en grindproducenten, de UEPG,
verspreidt “good practices” om de gehele sector in de EU naar een hoger
plan te tillen. Zo ook bij het thema gezondheid en veiligheid. Men werkt momenteel aan een nieuwe brochure betreffende dit thema. Daarnaast dienen
deze “goede praktijken” om naar buiten te laten zien dat de sector goed en
innovatief bezig is. In de nieuwe brochure is veel aandacht besteed aan

Respirabele Sillica (fijnstof) en hoe
onze sector omgaat met dit probleem.
In de brochure staan Nederlandse
“goede praktijken” met name als het
gaat om installaties die in laboratoria
het fijnstof van het werkblad wegzuigt
en centrale stofzuigsystemen die vloeren reinigen.

Ruimtelijke ordening naar de provincies
Veel ruimtelijk ordeningsbeleid gaat
van het rijk over naar de provincies. De
provincies zijn druk bezig met het ontwikkelen van visies over hoe zij dit beleid voor hun provincie eruit willen laten

zien. Men schrijft structuurvisies en
omgevingsverordeningen. Opvallend is
dat vaak niet gedacht wordt aan ruimte
voor het winnen van bouwgrondstoffen.
Cascade spant zich samen met FODI

(Federatie Oppervlakte Delfstofwinnende industrieën) in om aandacht te vragen voor deze activiteiten die vaak gepaard gaan met natuurontwikkeling en
de realisatie van waterveiligheid.

