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1.

Actie

Actie
nr.

BKN

005-1

Opening
Hedwig Verelst opent de vergadering.

2.

Mededelingen
Henk Oerlemans heeft in verband met privé omstandigheden zijn lidmaatschap van
de klankbordgroep definitief beëindigd. In overleg met de KBG is besloten hem van
correspondentie een afschrift te blijven sturen.
Ben Berendsen is vandaag voor het laatst, hij gaat dit jaar met pensioen en stelt zijn
opvolger, Jan van Rooijen voor.
Harrie Arends is namens de ARN tot de klankbordgroep toegetreden. Daarmee is
ook de vrijgekomen plaats van Henk Oerlemans weer vervuld.

3.

Notulen vorig overleg
De notulen van het vorig regulier overleg, d.d. 14 april 2015 zijn niet opgesteld. De
aantekeningen zijn helaas zoekgeraakt.
Notulen van het vorige ingelaste overleg in verband met de watervergunning, bij de
ARN d.d. 1 februari 2016 zijn door de gemeente op de website geplaatst. Voor de
volledigheid zullen ze ook nog per mail worden verzonden.

4.

Voorstellen uitvoeringsteam Boskalis
BKN stelt het team voor wat zich bezig zal gaan houden met het project tijdens de
uitvoering.
Pieter van Slochteren – Projectleider
Maarten Dijkstra
– Werkvoorbereider
Mathijs Scholte
– Uitvoerder
Hedwig Verelst
– Omgevingsmanager
Voor vragen en opmerkingen is dit team te bereiken op het volgende e-mailadres:
service.zpb@boskalis.com
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5.

Stand van zaken
De watervergunning is op dit moment in procedure, gemeente geeft aan bezwaar te
zullen maken, evenals Boskalis. Gevraagd wordt of er ook nog bezwaren vanuit de
klankbordgroep zullen komen. Gemeente vraagt om een afschrift van eventueel
ingediende bezwaren.
Boskalis zal in de meivakantie namens de Gemeente het fietspad tussen de
Jonkerstraat en de Lagunesingel van rood asfalt voorzien. Gelijktijdig wordt ook de
aansluiting van de toekomstige bouwweg op de Nieuwe Pieckelaan aangelegd. Deze
komt meer westelijk te liggen dan eerdere plannen op aangeven van de ARN.
Boskalis is op dit moment bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor
uitvoering. Deze zullen tijdens het volgende punt worden besproken.

6.

Doorkijk komende periode
Boskalis vertelt aan de hand van het opgestelde werkplan voor de
ontgrondingsvergunning welke werkzaamheden in 2016 zullen worden uitgevoerd.
Dit zijn het realiseren van de geluidwal en de terreininrichting (paden, beplanting) in
de gebieden geluidwal en recreatie. Hieronder valt ook de realisatie van de tijdelijke
verbindingsvaart.
Aan- en afvoer van materieel en materiaal hiervoor zal over de Verlengde Reekstraat
plaatsvinden. Transporten van zand en grond vinden enkel binnen het werkgebied
plaats. Het aantal transportbewegingen van en naar het werkgebied valt daardoor
mee.
Watersportvereniging en Manege spreken hun zorgen uit over deze aanvoerroute en
vragen of er geen bouwweg op de Lagunesingel kan worden aangesloten.
Harry Golsteyn uit zijn zorgen over het bruggetje in de Lagunesingel.
Half april wordt begonnen met het ontgraven van klei ter plaatse van de toekomstige
fietspaden zodat het bouwverkeer hier eerst over kan rijden. Aansluiten worden de
betonplaten aangevoerd die als werkweg fungeren. Dit betreft ca. 20 vrachten die
verspreid over 4 tot 5 dagen worden aangevoerd.
Boskalis zal de klankbordgroep per mail op de hoogte houden van de geplande
transportbewegingen.

7.

BKN

005-2

GB

005-3

GB

005-4

Documenten Beuningen
Met de agenda zijn het concept schadeprotocol en het monitoringsplan
meegezonden. Deze worden door Beuningen toegelicht.
De volgende zaken zullen in het schadeprotocol worden aangepast naar aanleiding
van opmerkingen van de klankbordgroep:
- Proceduretijden toevoegen;
- Verzekeraar BKN uit procedure verwijderen;
- Verduidelijken voor wie kosten zijn bij second opinion.
Volgend KBG-overleg zal het aangepaste plan worden besproken.
Monitoringsplan:
- ca. 6 maanden voor start diepe winning wordt door Arcadis het kritische
grondwaterpeil bepaald i.o.m. provincie en waterschap. Dit zal ook met de KBG
worden besproken.
- de grondwaterstand wordt elk uur digitaal gemeten in de geplaatste peilbuizen
- elke 3 maanden wordt een update van de meetgegevens op de website van
Beuningen gepubliceerd
Het monitoringsplan is verder akkoord en zal door de gemeente naar de provincie
worden gestuurd.
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8.

Rondvraag
- Wordt de WOZ-waarde beïnvloed door eventuele schades als gevolg van de
zandwinning?
Antwoord: Nee, eventuele schade zal worden gerepareerd
- Wanneer is de bijgewerkte omgevingstekening beschikbaar?
Antwoord: Deze zal uiterlijk bij de volgende klankbordgroep beschikbaar zijn, of
zoveel eerder als deze tekening(en) gereed zijn.
- Wat is de stand van zaken m.b.t. de opmerking van dhr. Kuijer over de
ontvangstplicht in de keur?
Antwoord: Geen nieuws van WSRL. Beuningen zal dit nagaan.

9.

BKN

005-5

GB

005-6

Afsluiting
Volgende bijeenkomst van de KBG zal op 11 oktober zijn om 17.30 uur. De locatie
volgt nog.
Ben Berendsen zal daar niet meer bij aanwezig zijn. Cor van Dam bedankt Ben voor
zijn bijdrage aan de klankbordgroep.
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