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LCA “Milieubelasting zand- en grindwinning en betongranulaat even groot”.
Cascade vindt het belangrijk om blijvend aandacht te geven aan de duurzaamheidsdiscussie rondom primaire
en secundaire bouwgrondstoffen. Zij
hecht waarde aan eerlijke en objectieve informatie. Na afronding van de vier
LCA’s voor zand en grind is het Casca-

de persbericht in diverse bouwbladen
verschenen.

Cascade: duurzaam is een optimale mix
primaire en secundaire grondstoffen
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Het jaar 2015 was het Internationale jaar van de
bodem en is afgesloten
met het eindcongres TerrAgenda op 9
december. Secretatis van Cascade, Leonie van der Voort, tevens Ambassadeur
Bewust Bodemgebruik, heeft in tijdens
dit event een presentatie gehouden over
duurzaamheid en grondstoffen. Zij pleit

voor gebruik van een optimale mix van
primaire en secundaire grondstoffen en
waarschuwt voor foute keuzes bij al te
veel haast om duurzaam te zijn. Eenvoudige oplossingen (hoge % recycling
dwingend voorschrijven in de wet) lijken
misschien wel voor de hand liggend
maar zijn, als men echt naar de feiten
kijkt, helemaal niet duurzaam.

Nieuwe Omgevingswet kans?
Meer kansen een eenvoud voor het bedrijfsleven is het idee, maar tegelijkertijd ook meer vrijheid voor lagere overheden om aanvullend op het rijksbeleid
ook zelf algemene regels, omgevingswaarden en beoordelingsregels te kunnen opstellen. Dit levert potentieel onzekerheid
(willekeur)
op
voor
ondernemers en tast mogelijk het ‘level
playingfield’ aan. De branche is over de
belangrijkste aandachtspunten met de
ministeries in gesprek. Zaken die niet
wijzigen:
• De vergunningplicht blijft bestaan;
• De provincies blijven het bevoegd gezag;
• De uitgebreide procedure van afd. 3.4
Awb blijft van toepassing;
• De MER-plicht wijzigt nauwelijks (nu
ook MER-beoordeling bij projecten <
12,5 ha).

Terugblik 2015
Voor u ligt de vierde externe nieuwsbrief van Cascade, de brancheorganisatie van
zand en grindproducenten in Nederland. Graag vertellen wij u in deze nieuwsbrief
wat Cascade in 2015 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.

Leonie van der Voort, Delfstofwinners
blogt op de site van EZ dat door huidige
Vogel- en Habitatrichtlijn kansen voor
natuur worden gemist

Belasting op primaire grondstoffen?
In Brussel en Den Haag wordt volop gesproken over ecologische belastinghervorming. De Europese Commissie
wil overschakelen naar groenere belastingen: meer belasting op grondstoffen,
de kosten van grondgebruik worden per
definitie als negatief aangemerkt. Sa-

men met de Brusselse partners organiseren we de lobby dat delfstoffenwinning hand in hand gaat met winst voor
de natuur! Ook pleiten we voor transparantie: belasting op grondstoffen betekent uiteindelijk hogere voor kosten
eindverbruiker/ consument.

Branche koploper biodiversiteit: Natural Captains initiatief
De branche heeft zich bij het platform
biodiversiteit gepresenteerd als de
21ste Natural Captain. De branche is
benaderd door het platform BEE om
mee te werken aan vernieuwende acties die natuurlijke hulpbronnen ten
goede komen.

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) zet
zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en
een gezonde leefomgeving. Het platform is een initiatief van ondernemers-

organisatie VNO-NCW, natuurorganisatie IUCN NL en het Ministerie van
Economische Zaken.

De Vogel- en Habitatrichtlijn focust te
veel op behoud van bestaande natuur
op gebiedsniveau waardoor kansen
voor nieuwe natuur en biodiversiteit
worden gemist, zeker in het dynamische rivieren gebied. De Vogel- en Habitatrichtlijn werkt hier averechts. In
een korte videoblog wordt door Leonie
van der Voort dit standpunt toegelicht
op de dialogenwebsite van het ministerie van EZ over de Fitness Check Vogelen Habitatrichtlijn.

Op dit moment is de Vogel- een Habitatrichtlijn ((Natura 2000) aan de beurt
voor een check up. Elke Brusselse
regelgeving wordt om de 5 jaar getoetst: doet de regelgeving waar deze
voor bedoeld was? Of schiet het zijn
doel voorbij?
Zie voor de BLOG:
www.natuurinuitvoering.nl

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 staat
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.

Cascade stimuleert gemeente om onderzoeksplicht
archeologie goed te onderbouwen
Middels een aangenomen amendement
in de Tweede Kamer kan een initiatiefnemer alleen onderzoeksplicht worden
opgelegd als er aantoonbare archeologische verwachtingen zijn.

Archeologieregels moeten realistischer’
Het blad Binnenlandsbestuur heeft aandacht aan de visie van o.a. Cascade drie partijen
besteedt middels een artikel in de editie van 23 juni 2015.
Gemeentes moeten onder de nieuwe
Omgevingswet in hun omgevingsplannen aantonen dat een initiatiefnemer
archeologische onderzoeksplicht heeft.

Cascade vindt het belangrijk dat dit
zorgvuldig gebeurt zodat onnodig onderzoek en daarmee hoge kosten voor
initiatiefnemers wordt voorkomen.

Gemeenten staan voor de opgave om
hun archeologische kaarten en hun
omgevingsplannen op orde te krijgen.
Samen met Bureau A=M draagt Cascade zorg voor 4 publicaties zodat gemeenten zich bewust worden van de
nieuwe verplichting en dat deze door
onbekendheid niet vergeten of niet opgepakt wordt.

Naarstige zoektocht oplossing PAS plafond N2000 delfstoffenwinning
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Provincies zien inmiddels in dat Delfstoffenwinprojecten, waaronder zanden grindwinning, vaak het plafond van
uitstoot van 3 mol stikstof per hectare
per jaar overschrijden en daarmee in de
toekomst niet vergunbaar zijn. Cascade
en FODI zoeken samen met de provincies naar een oplossing.
De Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) leek een oplossing voor de stikstofproblematiek waar Nederland in
veel N2000 gebieden mee te maken
heeft. Totdat de Provincies plots een
plafond aan stikstofuitstoot per initiatief stelden. Dit om te voorkomen dat
één groot project in een klap alle ontwikkelruimte, die met het PAS programma juist gecreëerd is, wordt opgesoupeerd. Op zich begrijpelijk. Deze
denkwijze past echter bij de agrarische

sector en niet bij onze industrie.
• Onze sector bijdraagt aan een verlaging van de stikstofdepositie in ons
land door het omzetten van landbouwgronden in natuur.
• De totale omvang van de emissies
door winningsinstallaties niet toeneemt daar de behoefte aan grondstoffen in ons land niet toeneemt. Installaties en daarmee emissies
verplaatsen zich enkel ruimtelijk.
• Winning van de grondstoffen van Nationaal Belang is (structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Rijksoverheid).
• Grondstoffenwinning gebonden is aan
geologisch voorkomen, overwegend
in buitendijkse riviergebieden waardoor veelal onvermijdelijk gewerkt
wordt in of zeer nabij Natura 2000
gebied.

Secretaris Cascade in bestuur Europese branchevereniging UEPG
Per 21 mei heeft de secretaris van Cascade, Leonie van der Voort plaatsgenomen in het bestuur van de UEPG. Veel
wetgeving komt vanuit de EU naar de
lidstaten. Via zitting in de UEPG heeft

Voor jong publiek Quest: Zand gezocht!
Het populairwetenschappelijke maandblad Quest heeft een informatief artikel
over zand en grind in haar uitgave van
mei 2015 opgenomen. Het blad richt
zich op jong publiek. Het artikel geeft
op een positieve toon informatie over

Op 7 september 2015 was de feestelijke
afsluiting van de Green Deal Tijdelijke
Natuur.
Roel Feringa, de nieuw aangetreden
Directeur Natuur en Biodiversiteit van
het ministerie van Economsiche zaken
was bij de bijeenkomst aanwezig.

ke natuur) kan worden gegeven dat ze
nieuw te vestigen beschermde soorten
probleemloos mogen verwijderen op het
moment dat de schop de grond in moet,
kunnen ze stoppen met natuur werend
beheer en profiteren zowel de natuur als
die grondeigenaren.

In het kort komt de Green Deal neer op:
terreineigenaren willen geen conflicten
met de Flora- en faunawet. Als terreineigenaren de zekerheid (ontheffing tijdelij-

Cascade had in de persoon van Leonie van der Voort de eer om namens de partners het
eindverslag van de Green Deal Tijdelijke Natuur aan de heer Feringa van het ministerie van
EZ te overhandigen. De Green Deal is nu afgerond en kan als instrument ingezet worden.

waar zand en grind eigenlijk vandaan
komt en hoe je er goed en stevig beton
van maakt.
“Wat je nodig hebt voor goed beton zijn korrels van verschillende groottes. Vergelijk
het met een kist vol meloenen, daar zit vrij

Deltaprogramma, blijvend aandacht vragen voor meekoppelkansen bedrijfsleven

• Grondstoffenwinning actief bijdraagt
aan de realisatie van natuurdoelstellingen.

Green Deal Tijdelijke Natuur is klaar

Cascade de mogelijkheid om in een
vroeg stadium lobby en invloed uit te oefenen. In 2016 is Cascade gastheer voor
de twee jaarlijkse commitee meetings.
29 lidstaten zijn te gast in Amsterdam.

Met razend geweld wordt het Deltaprogramma Rivieren uitgerold en zijn de
waterschappen met hun taken aan de
slag. De branchevereniging pleit op landelijk en provinciaal niveau intensief om

te steven naar uitvoering van voorkeurstrategieën en ruimte voor initiatieven
uit het bedrijfsleven en ondernemerschap. Bestuurders en beslissers worden geïnformeerd over meekoppelkansen middels excursies naar diverse
projecten. Zo was de Spiegelgroep Waalweelde op 14 september te gast bij het
project over de Maas.

Verondieping Diepe plassen: nieuw
toetsingskader en monitoringsverplichting
De circulaire “Diepe plassen” komt in de
Omgevingswet. En passant wil de overheid dan een nieuwe methodiek van analyse introduceren die beter aansluit op de
doelen van de Kader Richtlijn Water.
Hoewel de bedoeling vereenvoudiging is,
leidt de introductie van een nieuwe analy-

semethode voor als nog tot onzekerheid
bij het bedrijfsleven. Huidige en nieuwe
methodiek zijn onvergelijkbaar. Cascade
blijft aandringen op duidelijkheid over
consequenties van nieuwe analysemethoden alvorens deze methodiek in te
voeren en daarmee verplicht te stellen.

Positieve reacties op interview secretaris
Cascade in Cobouw
Op verzoek van de Cobouw heeft Cascade meegewerkt aan een drieluik over
grondstoffenvoorziening in Nederland.
Het artikel werd geplaatst onder een typische Cobouw kop: “Deltaplan remt recycling”. In het drieluik komt zowel Cas-

cade als de BRBS aan het woord. Het
en-en denken dat door Cascade wordt
uitgedragen werd door vele partijen van
binnen en buiten de branche zeer gewaardeerd, zo bleek uit de vele reacties.

veel ruimte tussen. Als je er dan ook mandarijnen en doperwtjes bij doet, zit er veel
minder lucht in de kist.” Zo vertaalt de redactie van Quest de inbreng vanuit Cascade

Delfstoffenwinning
in de carcinogene
Directive?
De Europese “Carcinogene at work” Directieve (CMD) wordt herzien. Onze sector lijkt daarbij te verschuiven naar de
zware carcinogene Directive. Industrie in
deze Directive moet uitfaseren of, indien
onmogelijk, moet er alles aan worden
gedaan om blootstelling van werknemers te voorkomen, ongeacht de kosten.
Dit terwijl ontwikkelde landen maximale
inzet plegen om blootstelling te voorkomen. De industrie zelf probeert o.a. middels de NEPSI enquêtes aan te tonen dat
er veel wordt gedaan om blootstelling
van werknemers aan Respirabele Silica
te voorkomen.

