Klankbordgroep Beuningse Plas

Verslagnr. KBG 007

Datum overleg : 21 maart 2017 17:30u – 19:00u
Datum verslag : 10 april 2017
Plaats
: Hippisch centrum La Grande
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Aanwezig
: Ad van Baars, Harry Golsteyn, Corry Burgers, Jan Verriet, Henri van den Boogaard, Harrie
Arends (ARN), Wendy van Eck (namens WSV), Cor van Dam (vz.),
Gemeente Beuningen: Jan van Rooijen, Martin van Dijk
Boskalis: Pieter van Slochteren, Mathijs Scholte, Maarten Dijkstra (not.).
Afwezig
: Inge Hermans, Willeke de Groot, Lidwine Romviel, Jan van der Mooren.
Kopie
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Actie

1.

Actie nr.

Opening
Cor van Dam opent de vergadering om ca. 17:30 uur
4 personen hebben zich afgemeld.

2.

Verslag vorig overleg
Acties:
Actie 05-3

Martin van Dijk verwacht deze binnen circa 2 weken te kunnen opsturen.

GB

05-03

Actie 05-6

De gemeente is nog in overleg met het waterschap hierover. De
verwachting is dat de gemeente de baggerspecie en/of maaisel zal
moeten afvoeren.

GB

05-06

Actie 06-1

De gemeente zal melden aan de KBG wanneer het geactualiseerde
bestemmingsplan gepubliceerd wordt. Wel heeft Martin van Dijk een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen rondgestuurd. Zie ook punt 4
van deze notulen.

GB

06-01

Actie 06-2

Er zijn geen geluidsmetingen voorgeschreven. Aangezien het een
rijksweg betreft is dit een aangelegenheid voor RWS. Cor benoemd dat
het voorkomen van geluidsoverlast ook als een plicht van de gemeente
kan worden gezien.

GB

06-02

Verzoek van Cor om bij tussentijds afronden van acties uit deze vergadering dit te
melden bij de KBG met melding van het actienummer.
Aanvullingen en opmerkingen:
In verleden zijn er opnames gedaan van de omliggende bebouwing gebaseerd op de
lijst uit de oude ontgrondingsvergunning. Voorafgaand aan de zandwinning zal in 2019
opnieuw een opnameronde worden gedaan, met daarin de bebouwing conform de lijst
bij de nieuwe ontgrondingsvergunning. Deze lijst is uitgebreid met woningen die
gebouwd zijn in de periode tussen de oude en nieuwe ontgrondingsvergunning.
Woningen die na de nieuwste vergunning zijn gebouwd, zullen ook worden
meegenomen met de opnameronde in 2019.
In het vorige verslag stond een opmerking over subsidie voor extra
natuurontwikkeling. Gebleken is dat er geen subsidiemogelijkheden zijn.
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3.

Stand van zaken realisatie
Inmiddels is de vaarverbinding tussen de Lagune en de Kreek vrijwel gereed. Het
gebied recreatie is daarmee zo goed als afgerond, alleen het inzaaien moet nog. In
het gebied ‘Geluidwal’ wordt het geluidsscherm deze week afgerond. Verder zijn alle
grondwallen afgerond, behoudens de grondwal die tussen het geluidsscherm en de
brede (AEC-)wal ligt. De vervorming van de kleikern is vrijwel gestopt en er wordt nu
nog enige tijd gewacht om voldoende sterkte in de kern op te bouwen. De grondwallen
die nu gereed zijn zullen komende tijd ingezaaid worden.
De resterende werkzaamheden van het gebied geluidwal zullen uitgevoerd worden na
het afronden van de laatste grondwal. De verwachting is dat deze werkzaamheden
rond de bouwvak gereed zullen zijn.
Hierna zal het een periode rustig zijn voor BKN. Pas in 2018 zal verder gegaan
worden met het aanvragen van vergunningen en de voorbereiding van de KSI.

4.

Stand van zaken bestemmingsplannen
Martin van Dijk heeft eind december een samenvatting verstuurd van de belangrijkste
wijzigingen binnen het bestemmingsplan van de plas.
Met 14 dagen zal de herziening van het bestemmingsplan binnen het College worden
besproken. Hierna kan overgegaan worden tot publicatie. Martin van Dijk zal, zoals
eerder afgesproken, melding doen wanneer het bestemmingsplan gepubliceerd is.
Voor de transportband heeft Beuningen bij Nijmegen een voorstel voor wijzigen van
het bestemmingsplan ingediend. Hier zijn verder nog geen ontwikkelingen over te
melden. Harrie Arends heeft als toevoeging dat wethouder Driessen heeft
aangegeven dat met Synthon gesproken is over aanpassingen aan de band die
tegemoet komen aan hun bezwaren.

5.

Rondvraag
Een aantal van de onderstaande vragen zijn al tijdens het overleg gesteld, maar voor
de overzichtelijkheid genoteerd bij de rondvraag:
 Er werden 2 vragen gesteld over het afronden van de rest van de
terreininrichting.
Antwoord: Het gebied geluidswal en de verbindingsvaart zullen dit jaar gereed
zijn. Voor de rest van het gebied staat op korte termijn geen werkzaamheden
gepland. Wel zal er bij de opbouw van de classificeerinstallatie de oostelijke Awatergang worden aangelegd. De rest van het gebied zal de komende jaren
langzaam veranderen, waarbij de definitieve inrichting uiterlijk 2035 gereed moet
zijn.

Hoe wordt de noordwestelijke hoek van het gebied ingericht?
Antwoord: Dit is en blijft een grasland. Er worden alleen een paar bomen
gepland.
 Komen er nog meer parkeerplaatsen in het gebied?
Antwoord: Er komen niet meer parkeerplaatsen in het gebied buiten de reeds
aangelegde parkeerplaats. Wanneer in de toekomst blijkt dat er op plaatsen
geparkeerd wordt wat niet gewenst is zullen er maatregelen getroffen worden,
zoals een parkeerverbod en handhaving.
 Komt er een kiosk bij het strand?
Antwoord: Er komt in eerste instantie geen kiosk, er is enkel in het
bestemmingsplan een mogelijkheid voor opgenomen.
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6.

Hoe zit het met de verlichting bij het fietspad, en mogen er ook scooters op het
fietspad komen?
Antwoord: Het fietspad zal niet verlicht worden, als verlicht alternatief is er de
huidige fietsroute over de Jonkerstraat en Pieckelaan. Verder zal het een fietspad
worden, dus met een verbod voor bromfietsen.
PS. Martin van Dijk geeft aan dat: Na afloop van de vergadering is gebleken dat
het fietspad ook te gebruiken zal zijn door bromfietsers, dit omdat het pad
gelegen is buiten de bebouwde kom. Echter, er wordt nog nader bekeken of dit
zo moet blijven. Excuses voor de eventuele verwarring.
Loopt het project risico vanwege de transportband?
Antwoord: Er zijn, wat ook bekend is binnen de klankbordgroep, op hoog niveau
afspraken gemaakt tussen Nijmegen en Beuningen waarbij afgesproken is dat er
gebruikt gemaakt zal worden van een transportband.
Hoe diep is de vaargeul zoals deze nu is aangelegd?
Antwoord: Deze is over een minimale breedte van 5 meter minimaal 1,50 meter
diep zijn. In de praktijk is deze op een aantal plekken tot 2 meter diep.
Wanneer wordt het kritisch peil vastgesteld?
Antwoord: Dit zal voorafgaand aan de zandwinning gebeuren, dus uiterlijk 2019.

Sluiting
Het volgende overleg zal op 5 september worden gehouden. De locatie volgt nog.

Verslag KBG 7

3/3

