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concept watervergunning

Aanwezig : Cor van Dam (vz.), Ben Berendsen (Gemeente Beuningen, not.), Harry Golsteyn,
Willeke de Groot, Henri van den Boogaard, Adri Kuijer, Martin van Dijk (gemeente
Beuningen), Jan van Rooijen (gemeente Beuningen), Gert van Rootselaar (ARN), , Arjen van
Beek (Boskalis)
Afwezig : Henk Oerlemans, , Lidwine Romviel. Ad van Baars, Jan van der Moolen, Inge
Hermans, Jan Verriet, Corry Burgers, Wim Bovendeur, Cors van Poortvliet, Hedwig Verelst
Kopie: : aan-/afwezigen,
Korte weergave van de besproken concept watervergunning :
1. Pag 1: Bij eigendom derden gaat het om gronden van het WSRL en van Corry Burger.
Hier heeft de gemeente afspraken gemaakt over het gebruik.
2. Pag 2: Stuw Forelgracht zit aan de westzijde van de Rietlanden en dient als
uitlaatstuw. Deze wordt los van de watervergunning aangelegd.
3. Pag 4: het peil van de Beuningse plas zal een natuurlijk peilregime kennen, aanvullen
“met een vast uitlaatniveau van 6,90+nap”.
4. Pag 4: De Beuningse Plas zal een B-status krijgen. Dit moet nog worden vastgelegd in
de legger van het Waterschap. Er zijn particulieren die grenzen aan de plas. De
gemeente zal het waterschap daar op attenderen.
Zodra er hiervoor een leggerwijziging komt zal de gemeente de KBG informeren.
AKTIE: gemeente
5. Pag 4 en 5: De tekst onder het kopjes “Effecten t.a.v. waterpeil A-water om
zandwinplas” en “Effecten t.a.v. waterpeil oppervlaktewater woonwijk Beuningse
Plas” zal mogelijk door het waterschap nog worden aangepast.
Als het water een bepaald laag peil bereikt, komt er een overlegmoment met het
Waterschap om samen te bekijken welke maatregel genomen moet worden om niet
het minimum peilniveau te bereiken. Dit wordt mogelijk in de voorschriften
opgenomen. Als het natuurlijk peilregime onder het minimum zakt en dit komt niet
door de zandwinning is de gemeente van mening dat in dit geval de zandwinning niet
stil gelegd mag worden.
6. Pag 11: De artikelen 2.6 en 2.7 vervallen.
7. Pag 11: artikel 2.8 De toe te passen klei om de A-watergang te maken komt uit het
gebied zelf.
8. Pag 13: Met de bruggen worden de bruggen aan de zuidkant van de plas bedoeld.
Pag 14: artikelen 2.36 t/m 2.42 hiervoor geldt het zelfde beschreven bij punt 5.
Pag 16: De Flora- en Fauna wet is hier van toepassing. Bepaald voor een belangrijk deel
de start van de werkzaamheden.
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Vervolg:




In week 6 of 7 wordt de watervergunning gepubliceerd. Deze ligt 6 weken ter inzage.
In deze periode kan een zienswijze worden ingediend. Als er zienswijzen worden
ingediend zal het Waterschap dit wel of niet overnemen in de definitieve beschikking.
Op de definitieve beschikking is beroep mogelijk bij de rechtbank.
De volgende KBG zal plaats vinden over ca 6-7 weken. Boskalis zal dan het werkplan
voor 2016 voorleggen aan de KBG. Daarnaast zal ook het schadeprotocol worden
besproken.

