Klankbordgroep Beuningse Plas

Verslagnr. KBG 009
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Plaats
: Liz Grand Café te Lent
Versie verslag : 1.0
Aanwezig
: Harry Golsteyn, Adri Kuijer, Chris Janssen (WSV), Freek Bosse (WSV), Willeke Weijers,
Lidwine Romviel, Corry Burgers, Harrie Arends (ARN), Cor van Dam (vz.).
Gemeente Beuningen: Jan van Rooijen, Martin van Dijk;
Boskalis: Pieter van Slochteren, Hans van der Putten, Maarten Dijkstra (not.).
Afwezig
: Inge Hermans, Jan Verriet, Jan van der Mooren, Henri van den Boogaard.
Kopie
: aan-/afwezigen, Henk Oerlemans, website Beuningen (via Anne Hoitink), zpb-archief.
Actie

1.

Actie
nr.

Opening
Cor van Dam opent de vergadering om ca. 17:30 uur
Jan Verriet heeft wegens gezondheidsredenen zijn deelname aan de KBG opgezegd.
Ad van Baars had zich al wegens verhuizing uit de KBG teruggetrokken.
Hans van der Putten volgt Pieter van Slochteren op als projectmanager van Boskalis.
Er wordt ter kennismaking daarom eerst een voorstelronde gedaan.
Regelmatig wordt er gevraagd of anderen de KBG-bijeenkomsten kunnen bijwonen.
Pieter benoemt dat de KBG een afvaardiging is van vertegenwoordigers van de
omgeving van het project en daarmee spreken en luisteren namens andere
belanghebbenden.
De ‘vacatures’ die zijn ontstaan na het vertrek van Jan en Ad worden voorlopig niet
ingevuld. Zodra de plannen voor de zandafvoer definitief zijn, zouden bijvoorbeeld
aanwonenden van de afvoerroute kunnen toetreden.

2.

Verslag vorig overleg
Verslag van het regulier overleg nummer 008 van 5 september 2017.
Zwemwaterkwaliteit kwam vorige overleg ter sprake. Vorige jaar is dit opgestart,
tussentijdse resultaten zijn nog niet bekend.
Acties:
(n.b. acties uit verslag 8 stonden in dat verslag als nr.09, hier als 08 weergegeven)

Actie 05-3

Loopt. Het schadeprotocol is afgerond. Harry Golsteyn heeft als
opmerking dat niet alle opmerkingen juist verwerkt zijn.

Actie 05-6

Loopt. Hier wordt nog overleg over gevoerd tussen het WSRL en GB.

Actie 08-1

Afvoeren. Harry geeft aan dit buiten het KBG-overleg te houden.

Actie 08-2

Afvoeren.

Actie 08-3

Afvoeren. Het gebied is nu afgerond en ingericht.

Actie 08-4

Loopt.

Verslag van het transportbandoverleg van 7 november 2017.
Adri Kuijer was afwezig bij het vorige overleg, dit staat niet in het verslag.
Dit verslag bevatte geen acties.
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3.

Stand van zaken realisatie
De gebieden geluidswal en recreatie zijn gereed en opengesteld. In de geschikte
periode zal de beplanting ingeboet worden door BKN. De verzakte grondwal zal deze
zomer afgerond worden. Ook zullen de kapotte platen van het geluidsscherm
vervangen worden, mogelijk in combinatie met het vervangen van platen van andere
geluidsschermen in de wijk verder op. Ook vindt er afvoer van zand plaats vanaf de
depots bij de tijdelijke vaarverbinding tussen de kreek en de lagune.

4.

Stand van zaken zandwinning
De komende periode staat in het teken van het aanvragen en verkrijgen van de
vergunning. Het ontwerp van de klasseerinstallatie (KSI) is toegelicht. Dit bevat
enkele optimalisaties die zijn doorgevoerd t.o.v. de huidige installatie in Lent. 1 juli is
de geplande datum waarop de vergunning aangevraagd zal worden. Voorafgaand
deze aanvraag wordt de KBG hierover geïnformeerd.
Afgesproken wordt om op korte termijn met de directe omgeving van de toekomstige
installatie een gesprek te houden over het ontwerp van de KSI.

BKN 09-01
BKN 09-02

In juni wordt de raad van Nijmegen geïnformeerd door het team van de gemeente
Nijmegen. Daarna zullen de belanghebbenden door Nijmegen over de loswal etc.
worden bijgepraat. Uitgangspunt blijft dat de afvoer per as zal plaatsvinden.

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 afwerking van de geluidwal is conform ontwerp d.m.v. een betonnen rand op de
bovenzijde van de grondwal.
- Corry Burgers benoemt dat de hoek waar reeds een deel van de toekomstige Awatergang is gegraven erg verwilderd is.
- Adri Kuijer benoemt het belang van een juist werkende waterafvoer van de plas en
daarmee de rest van het gebied komt ter sprake.
Martin van Dijk zoekt de zomer- en winterpeilen uit die gehanteerd worden in
het gebied.

BKN 09-03

GB 09-04

- Corry geeft aan dat de aanvraag van bouwvergunning van een huis op het perceel ten
noorden van haar woning in het verleden niet is afgegeven vanwege geluid van de
ARN. Hoe zit dit met de huidige woningen de te realiseren KSI dichterbij?
Antwoord: Geluid maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag en moet
onderzocht en aangetoond worden.
- Is er ook gekeken naar de optie om de KSI op de oude plaats te laten en het zand
middels een transportband naar het noorden van het projectgebied te verplaatsen en
daar te verladen?
Antwoord: Deze optie is onderzocht, maar is afgevallen aangezien deze
economisch niet aantrekkelijk was vanwege de combinatie van transportband
en as-transport. De nieuwe locatie is wel beter vanwege de overheersende
windrichting i.r.t. stof- en geluidsoverlast.
- Harrie Arends geeft aan benieuwd te zijn naar de specificering van de 25%
‘toonbankverkoop’. BKN en GB geven aan dit onderdeel zal uitmaken van de
onderzoeken van het vergunningentraject.
- Harrie: In officiële stukken wordt gesproken over een coördinatiebesluit m.b.t.
vergunningen en bestemmingsplannen, wat wordt hier bedoeld?
Antwoord: Hier wordt bedoeld dat vergunningen en wijzigingen van het
bestemmingsplan tegelijk behandeld worden. Dit geldt zowel voor Beuningen
als voor Nijmegen.
- Het upgraden van de T-splitsing in de Hogelandseweg wordt als noodzakelijk
benoemd door de KBG.
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- Harrie: In dit overleg en in officiële stukken wordt gesproken over projectteams, wat
wordt hier bedoeld?
Antwoord: Hiermee worden de teams van Nijmegen en Beuningen bedoeld die
zich bezighouden met de zandwinning en afvoer.
- Jan Verriet: Onlangs is er in het nieuws gekomen dat op een bepaalde locatie een
zandwinplas verondiept werd met vervuild slib, is er kans dat dit ook kan gebeuren in
de Beuningse Plas?
Antwoord: De situatie waarbij dit is gebeurd, is was qua locatie en
bereikbaarheid niet vergelijkbaar. Tevens maakt de mogelijkheid voor
verondieping geen onderdeel uit van de vergunning.
- Corry uit haar bezorgdheid of er wel voldoende aan de bewoners van de Jonkerstraat
wordt gedacht bij de verplaatsing en realisatie van de KSI.
GB geeft aan langs te gaan bij de bewoners.

GB 09-05

- In het verleden is gesproken over een verbod voor paarden en honden in het water
van de plas i.v.m. de benodigde zwemwaterkwaliteit.
Dit is op dit moment niet te handhaven. GB geeft aan dat er bebording
geplaatst gaat worden en daarna gehandhaafd gaat worden.

6.

Sluiting
Het volgende reguliere overleg zal plaatsvinden over een half jaar. Een uitnodiging zal
volgen.
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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

08-04

Controle zandbaan ruiterpaden

BKN

09-01

Informeren KBG bij indienen vergunningen

BKN

09-02

Organiseren van gesprek met omgeving Jonkerstraat over KSI

BKN

09-03

Nagaan onderhoud hoek Jonkerstraat / Pieckelaan

BKN

09-04

Nagaan zomer- en winterpeil plas

GB

09-05

In gesprek gaan met bewoners Jonkerstraat

GB
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