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Actie

1.

Actie nr.

Opening
Cor van Dam opent de vergadering om ca. 17:30 uur.
Jan Verriet, Henri vd Boogaard en Jan van der Mooren hebben zich afgemeld.

2.

Verslag vorig overleg
Acties:
Actie 05-1

Is afgerond.

Actie 05-2

Afgehandeld. Boskalis meldt de intensieve transportbewegingen per mail
aan de klankbordgroep. Incidenteel transport zoals aan/afvoer van een
materieelstuk wordt niet specifiek vermeld.

Actie 05-3

Er is nog geen definitief schadeprotocol. Martin van Dijk heeft dit onlangs
overgedragen gekregen van Ben Berendsen.

Actie 05-4

De grondwatermonitoring wordt benoemd als aandachtspunt en
hulpmiddel voor de uit te voeren woninginspecties. Corry Burgers meldt
dat er mogelijk een buis zoals deze voor de grondwatermonitoring
gebruikt wordt op de kant ligt. Gemeente Beuningen zal dit controleren.

Actie 05-5

De tekeningen zijn bij de vorige notulen meegestuurd.

Actie 05-6

Nog geen duidelijkheid over de ontvangstplicht in de keur van het
waterschap.
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05-03
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05-06

Aanvullingen en opmerkingen:
Harrie Arends heeft niet de plaats van Henk Oerlemans overgenomen. Bedoeld is niet
meer dan dat de grootte van de klankbordgroep hiermee gelijk blijft.
Tijdens het vorige overleg was gesproken over de nulmeting van de woningen rondom
de zandwinplas. Dit gesprek is niet in het verslag weergegeven. Vandaar dat dit deze
keer nog eens wordt herhaald:
Tijdens de uitgevoerde nulmeting zijn niet alle woningen opgenomen. In de nieuwe
ontgrondingsvergunning is de lijst aangepast, ook zijn er in de tussentijd woningen
bijgebouwd. Boskalis zal medio 2019, voorafgaand aan de daadwerkelijke
zandwinning, een nieuwe ‘nulmeting’ doen op basis van de nieuwe
ontgrondingsvergunning. Nieuwe woningen en woningen die om onbekende redenen
niet in de vergunning zijn terechtgekomen en wel in dezelfde zone liggen als de
woningen die wel in de vergunning zijn opgenomen, worden dan ook meegenomen.
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3.

Stand van zaken realisatie
De huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering wordt benoemd. De
afgelopen periode is Boskalis bezig geweest met het grondwerk voor de geluidswal.
Op dit moment wordt gewerkt aan het geluidsscherm , grondwal Oost (het meest
oostelijk gelegen deel van de geluidwal) en 2 bruggetjes over de A-watergang naar
grondwal oost. Aansluitend worden de rest van de verbindingsvaart, paden, en
watergangen gerealiseerd en wordt de beplanting aangebracht.
Tijdens de werkzaamheden is Boskalis geconfronteerd met een drietal tegenvallers.
Dit gaat om het afschuiven van de leeflaag op de AEC-bodemaswal door hevige
regenval, de verzakking van grondwal west door een onbekende laag veen en het
plastisch vervormen van de klei in de grondwal tussen het geluidsscherm en de AECwal.
De vervorming en de verzakking hebben als gevolg dat de klei tijd nodig heeft om tot
rust te komen. Dit kan tot een jaar duren. In de tussentijd zal met steunbermen extra
tegendruk worden gegeven en worden de wallen regelmatig ingemeten. Voor de
bereikbaarheid van deze beide locaties zal het geluidsscherm daarom niet gelijk
volledig dicht worden gemaakt.
Zodra de grondwallen voldoende tot rust zijn gekomen, zullen ze worden geprofileerd
en ingezaaid en dan zal ook het asfalteren van de paden worden uitgevoerd. Na de
winter zal op basis van de meetgegevens een inschatting worden gedaan wanneer dit
zover zal zijn.

4.

Stand van zaken bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen van de plas zijn inmiddels 10 jaar oud en moeten daarom
verplicht worden geactualiseerd. Bij de actualisatie zijn er geen echte wijzigingen, wel
enkele verduidelijkingen. De vergunningen blijven intact. Binnenkort zal het
geactualiseerde bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Omdat niet iedereen
altijd ziet wanneer een plan of vergunning wordt gepubliceerd en er geen melding in
de lokale krant zal zijn, wordt melding gedaan naar de KBG wanneer deze
gepubliceerd wordt en wordt gelijk een toelichting van de wijzigingen geleverd.

5.

GB
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Informatieverstrekking / berichten in De Gelderlander
De afgelopen periode zijn er een aantal krantenartikelen in de Gelderlander
verschenen waar de Beuningse Plas genoemd wordt. De diverse artikelen en de
inhoud daarvan is besproken. Veel artikelen zijn onterecht aan de zandwinplas
gekoppeld en sommige waren vooraf ook niet bekend bij de projectteams van
Beuningen en Boskalis.
Besluiten vanuit B&W worden naar de media gecommuniceerd. De KBG geeft aan
graag beter op de hoogte te worden gehouden en de juiste informatie te krijgen als de
informatie in de media onjuist is. De gemeente zal in het vervolg bij communicatie
over het project de KBG eerst informeren. Desondanks zullen er ook berichten in de
media verschijnen die niet voorzien waren, in die gevallen zal de KBG alsnog een
toelichting o.i.d. krijgen. Ook worden de leden van de KBG gevraagd om het te
melden wanneer er (onjuiste) berichten in de media worden aangetroffen.
Voor wat betreft de transportband is afgesproken dat wanneer er ontwikkelingen zijn,
dit in een (extra) KBG-overleg zal worden besproken.
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6.

Project Zandwinplas in relatie tot naburige projecten
In de Oude Reekstraat wordt een fietsbrug aangelegd. Deze vormt, samen met de
tijdelijke vaart die deel uitmaakt van het werk Zandwinplas Beuningen, het laatste deel
dat nodig is om rond te kunnen varen door de woonwijk. De planning is dat deze
verbinding eind januari gereed zal zijn.
Om het onderhoud van de watergangen in de wijk Rietlanden door het waterschap
goed uit te kunnen laten voeren, moeten de watergangen op diepte worden gebracht.
Boskalis zal dit komende maanden uitvoeren, waarbij het vrijkomende materiaal met
leiding naar de zandwinplas zal worden gepompt. Zo zijn er geen
vervoersbewegingen in de woonwijk en kan het gebaggerde materiaal na drogen
rondom de zandwinplas worden verwerkt.
De ARN en het waterschap zijn begonnen met de aanleg van een waterberging ten
noorden van de ARN. Hierbij komt in korte tijd veel klei en zand kwijt. Een deel van dit
materiaal komt (mogelijk) naar de zandwinplas.
Ook wordt er een ‘snoeproute’ van fruitbomen aangelegd langs de Lagunesingel. Een
deel hiervan loopt door het projectgebied van de zandwinplas en zal door Boskalis
deze winter al worden gepland.

7.

Rondvraag











8.

Is er sprake van een verplaatsing van de KSI binnen het projectgebied? Dit n.a.v.
uitgevoerde geluidsmetingen op de Jonkerstraat.
Antwoord: De uitgevoerde geluidsmetingen zijn wel i.h.k.v. de verschillende
routes van de transportband, maar het verplaatsen van de KSI is hier geen
onderdeel van.
Wat is de stand van zaken voor de aanvraag van subsidie in het kader van extra
natuurontwikkeling, o.a. in de Beuningse Plas?
Antwoord: De verwachting is dat hier niks uitkomt.
Worden er geluidsmetingen gedaan na afronden van de grondwal en het
geluidsscherm?
Antwoord: Nee, er zijn geen geluidsmetingen gepland, tenzij uit een vergunning
blijkt dat dit is voorgeschreven. Gemeente zal dit nagaan. Het is niet de
gewoonte om het effect te meten, omdat je dan een heel jaar zal moeten meten.
Komt er verlichting bij de doorgaande fietsroute over de geluidwal?
Antwoord: Nee, er zal geen verlichting geplaatst worden.
Wat wordt de breedte van het ruiterpad?
Tijdens het overleg wist men dit niet met zekerheid te vertellen en zou dit
achteraf aangegeven worden. De ruiterpaden worden 1,50 meter breed.
Willeke geeft aan behoorlijk last te hebben van de stof, ondanks het regelmatig
sproeien van de transportroutes voor het grondwerk. Boskalis geeft aan dit
nogmaals als aandachtspunt te noteren.
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Sluiting
Volgend overleg op 24 januari. Als er geen bijzonderheden zijn, dan wordt dit overleg
overgeslagen en is de eerstvolgende op 21 maart. De locatie zal later bekend worden
gemaakt.
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