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Klankbordgroep Beuningse Plas  Verslagnr. KBG 008 

Datum overleg : 5 september 2017 17:30u – 19:30u Datum verslag : 23 oktober 2017 

Plaats : Keet Boskalis te Lent Versie verslag : 1.0 

Aanwezig : Ad van Baars, Harry Golsteyn, Corry Burgers, Henri van den Boogaard, Harrie Arends (ARN), 

Willeke Weijers, Lidwine Romviel, Adri Kuijer, Cor van Dam (vz.).  

  Gemeente Beuningen: Jan van Rooijen. 

  Boskalis: Pieter van Slochteren, Mathijs Scholte, Maarten Dijkstra (not.). 

Afwezig : Inge Hermans, Jan Verriet, Jan van der Mooren, Martin van Dijk. 

Kopie : aan-/afwezigen, Henk Oerlemans, website Beuningen (via Anne Hoitink), zpb-archief. 

   

  Actie Actie 

nr. 

1. Opening   

 Cor van Dam opent de vergadering om ca. 17:30 uur 

4 personen hebben zich afgemeld. 

  

2. Verslag vorig overleg   

 Betreft het vorige reguliere overleg, nr. 7 op 21 maart 2017 

Acties: 

  

 Actie 05-3 Het schadeprotocol ligt momenteel bij Boskalis. Deze zal samen met het 

verslag van juli en het verslag van deze bijeenkomst verstuurd worden. 

Eventuele grote wijzigingen zullen hierbij worden benoemd. Het 

schadeprotocol zal ook opgenomen worden in de agenda van het 

eerstvolgende reguliere overleg. 

  

 Actie 05-6    WSRL wil het midden van de watergang de status A-watergang geven en 

de taluds de status C-watergang. JvR zoekt uit wat de verplichtingen zijn 

bij toewijzen van de categorieën. Ad van Baars geeft aan dat over de 

watergangen afspraken zijn opgenomen in de koopcontracten. 

  

 Actie 06-1    Gereed.   

3. Stand van zaken realisatie   

 De afgelopen periode is het fietspad afgerond. Vorige week is alles ingezaaid. Verder 

zijn er de afgelopen een aantal bijzonderheden geweest. Zo heeft de nieuwe 

beplanting veel last gehad van het warme voorjaar. Ook is het geluidsscherm vernield 

en zijn er nog steeds regelmatig motorcrossers aanwezig op het terrein. 

De grondwal ten westen van het geluidsscherm dient nog afgerond te worden. 

Gisteren, maandag 4 september, is samen met adviserende bureaus een plan 

gemaakt voor afronding van de grondwal. De grondwal zal voor een klein deel 

opnieuw opgebouwd worden met extra grondwapening. Hierop zullen de 

betonblokken geplaatst worden die eerder op de grondwal zijn aangebracht en later 

verwijderd. De verwachting is dat na 1 jaar de betonblokken verwijderd kunnen 

worden en de geluidswal incl. betonnen rand afgerond kan worden. 

  

4. Stand van zaken bestemmingsplannen/transportband   

 Harry geeft aan geen reactie te hebben gehad op een mail met als onderwerp de 

hondenuitlaatplaatsen in het bestemmingsplan van de plas. Jan van Rooijen geeft aan 

dit na te vragen bij Martin van Dijk. 

GB 09-01 
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 Momenteel is Beuningen aan het uitzoeken welke onderzoeken er nodig zijn om het 

bestemmingsplan te actualiseren. Vanwege nieuwe wetgeving dienen er mogelijk 

onderzoeken opnieuw uitgevoerd te worden. 

Cor van Dam vraagt wat de planning is voor de komende periode m.b.t. de wijze van 

afvoer van het zand. Jan van Rooijen geeft aan dat de verwachting is dat half oktober 

de wijze en route van afvoeren bekend zal zijn. Hierop volgend zullen de 

bestemmingsplannen geactualiseerd worden, waarna in 2018 de vergunningen 

aangevraagd kunnen worden. In 2019 zal de zandwininstallatie verhuisd worden van 

Lent naar Beuningen. Momenteel staat de start van de zandwinning voor begin 2020 

gepland en zal het project in 2036 worden afgerond.  

Cor van Dam benadrukt het belang om er in bovenstaande procedures zowel 

informeel als formeel met de KBG en overige partijen contact te houden. Afgesproken 

wordt om een extra KBG-overleg te houden. 

  

5. Rondvraag   

 Een aantal van de onderstaande vragen en opmerkingen zijn al tijdens het overleg 
gesteld of benoemd, maar voor de overzichtelijkheid genoteerd bij de rondvraag: 

  

- De opname van de omliggende bebouwing komt nogmaals ter sprake. BKN geeft aan 

dat voorafgaand aan de zandwinning nog eenmaal alle bebouwing binnen een 

redelijke straal van het project zal worden opgenomen en dat er geen verdere 

tussentijdse opnames gedaan zullen worden. 

  

- Harry Golsteyn benoemt de bocht van het fietspad op de Jonkerstraat vlak voor de 

fietstunnel. Hij ziet hier graag een afscheiding tussen het fietspad en de naastgelegen 

watergang. Ook heeft hij het verzoek om een adviesroute aan te geven op het fietspad 

om fietsverkeer zoveel mogelijk uit de Verlengde Reekstraat te weren. GB laat het 

gerealiseerd fietspad bekijken door de verkeerskundige van de gemeente. 

GB 09-02 

- Komt er verlichting op het aangelegde fietspad?                                                     

Antwoord: Nee, momenteel staat er geen verlichting gepland voor het fietspad. 

Genoemde berichtgeving in de krant is de GB onbekend. 

  

- Waarom staat er bebording bij de aangelegde vaart dat dit geen zwemwater is? 
Antwoord: Voordat water als zwemwater aangewezen mag worden moet er eerst 2 
jaar gemonsterd worden of de waterkwaliteit aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is 
een eis vanuit de provincie.  

  

- Hoe is het onderhoud geregeld voor het gebied (rondom) de Beuningse Plas. 
Afgelopen periode is er weinig onderhoud gepleegd wat o.a. resulteerde in hoog 
onkruid in het gebied tussen de Lagunesingel en het fietspad, wat zich verspreidde 
over naastgelegen terreinen. 
Antwoord: GB vraagt dit intern na bij beheer. 

GB 09-03 

- Willeke geeft aan dat het zand van de ruiterpaden behoorlijk los ligt en het lijkt uit 
behoorlijk grof zand te bestaan. BKN zal de situatie t.p.v. de ruiterpaden bekijken. 

BKN 09-04 

6. Sluiting   

 Het volgende extra overleg over de zandafvoer zal op 7 november worden gehouden 

in de keet van Boskalis te Lent 
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 Actielijst 

 05-03 Opmerkingen op schadeprotocol verwerken / beantwoorden  BKN 

 05-06 Ontvangstplicht bij onderhoud watergangen / verplichtingen bij oever als 

C-watergang? 

 GB 

 09-01 Beantwoorden vraag dhr. Golsteyn over hondenuitlaatplaatsen  GB 

 09-02 Controle nieuwe fietspad door afdeling verkeer op veiligheidsricico’s  GB 

 09-03 Wat is het beleid m.b.t. het groenonderhoud?   GB 

 09-04 Controle zandbaan ruiterpaden  BKN 

     

     

     

     

 


