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Actie

1.

Actie
nr.

Opening
Cor van Dam opent de vergadering.
Deze bijeenkomst is een extra ingelaste bijeenkomst van de klankbordgroep die los staat van
de reguliere bijeenkomsten. Deze bijeenkomst is bijzonder van aard. Dit vanwege het feit
dat het bevoegd gezag normaal gesproken de conceptvergunning niet beschikbaar stelt voor
het publiek. Gezien het belang dat wordt gehecht aan het draagvlak in de omgeving heeft de
Provincie Gelderland voor de Zandwinplas Beuningen en uitzondering gemaakt.
Als aanvrager van de vergunning heeft de gemeente Beuningen de leiding vanavond.

2.

Toelichting op procedure
Ben vertelt kort hoe een ontgrondingsvergunning is opgebouwd en dat het een aanvulling
betreft op de aanvraag van 2010. De concept vergunning wordt verstrekt, men krijgt ca. 30
minuten om hem te lezen. Na die tijd moet de vergunning weer worden ingeleverd.
Ben geeft ook een korte toelichting op de huidige bestemmingsplannen. Binnen het oude
bestemmingsplan zit ruimte om de grens van de zandwinning op te schuiven alleen moet dit
nog geformaliseerd worden. De aanvraag daarvoor is ingediend. De transportband wordt
later in een separaat bestemmingsplan geregeld.
Ook wordt voor uitdelen van de concept vergunning verteld dat waar Reekstraat staat
Verlengde en Oude Reekstraat moet staan. Dit zal doorgegeven worden aan de Provincie.
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3.

Bespreken concept vergunning
Hoofdstuk 1:
Gemeente geeft aan de oude rapporten van Arcadis te laten schrappen, de documenten uit
2007 zijn strijdig met de nieuwe situatie en gedateerd. Ook wordt de planologische situatie
niet juist omschreven en zullen ze vragen beide bestemmingsplannen toe te willen laten
voegen.
De Lagunesingel wordt nergens genoemd. Gemeente geeft aan dat er geen consequent
straatnaamgebruik is in de vergunning, dit wordt terug gekoppeld aan de provincie.
Hoofdstuk 2:
Er wordt gevraagd of er een nieuwe MER moet komen. De zelfde MER is van toepassing,
deze is te vinden op de website van de gemeente.
Hoofdstuk 3:
Ad a: Beide bestemmingsplannen moeten genoemd worden.
Ad d: Er gaat monitoring van 7 peilbuizen rondom de plas plaatsvinden. Deze worden
aangebracht iov de gemeente Beuningen. Deze worden continue bemonsterd. Gegevens
worden handmatig uitgelezen. Dit meetnet wordt opgenomen in het TNO netwerk dat
nationaal opereert. Het meetnet is van de gemeente, niet van de provincie.
Deskundigen bepalen de locatie van de peilbuizen en zullen deze plaatsen.
Na plaatsing is het voor leden van de KBG mogelijk om de verzamelde data in te zien.
Gevraagd wordt hoe het zit met peilbuizen geplaatst op eigen terrein (door de NAM). Zijn
die ook opgenomen in het meetnet? Ben zoekt dit uit. (Inmiddels is bekend geworden dat
deze peilbuizen worden meegenomen in het meetnet).
Aan de hand van de metingen van de komende drie jaren wordt een kritische grens
geformuleerd. Daarna ziet de provincie daar op toe. Deze kritische grens wordt door Arcadis
bepaald. Wanneer de grondwaterstand onder de kritische grens zakt moeten mitigerende
maatregelen worden uitgevoerd, e.e.a. wordt vertaald naar een plan van aanpak.
Gevraagd wordt hoe er omgegaan wordt met schades aan woningen. Mensen hebben hun
zorgen uitgesproken over hoe de afhandeling plaats vindt en waar de
verantwoordelijkheden liggen. Ben gaat een protocol opstellen hoe schades worden
afgehandeld. Ook is gesproken over niet opgenomen woningen. Boskalis geeft aan dat ze
alle woningen Oostelijk van de Reekstraat gaan vastleggen (tot aan de Jonkerstraat), ook de
woningen die niet als eis zijn opgenomen. Ook het pand aan de Nederheidseweg 198
(monument) zal opgenomen worden. Daarmee gaat Boskalis beduidend verder dan de
provincie van haar eist.
Voor de periode na het gereedkomen van de winning is geen meetregime voor de
geotechnische stabiliteit in de stationaire fase voorzien( de periode na het gereedkomen van
de winning). Dit omdat rekenkundig is aangetoond dat de statische stabiliteit voldoende
gewaarborgd is. Het uitgangspunt is dat de winning (dynamische fase) het grootste risico
oplevert. De grondwaterstandmetingen blijven wel doorgaan
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Punt 8:
Hier wordt gesproken over omwonenden in de gelegenheid te stellen hun visie omtrent een
werkplan te geven. Martin geeft aan dat deze eis te ver gaat. Het gaat hier om een technisch
document van de aannemer waar teveel achtergrond informatie bij nodig is. Wel zal het
gedeeld worden met de klankbordgroep. Boskalis stelt voor het technische plan te vertalen
naar een concreet verhaal door een planning op te stellen en deze jaarlijks te evalueren.
Punt 9:
Gevraagd wordt naar de inhoud van het beplantingsplan. E.e.a. zal besproken worden in een
regulier overleg.
Uitkijkpunt Jonkerstraat:
Vanuit de Jonkerstraat wordt aangegeven deze te zien als een schending van hun privacy.
Gevraagd wordt of hij weg kan. De bult komt voort uit het niet sluitend zijn van de
grondbalans. Wat Boskalis betreft kan de bult uit het plan weg worden gehaald, Beuningen
wil opzoek naar een manier waarop hij minder impact heeft (minder hoog, soort extra
verhoging om kijken naar Jonkerstraat te voorkomen). Dit laatste zal worden uitgezocht.
Gevraagd is hoe monitoring geregeld is na de zandwinning. Aangegeven is dat dit geen
onderdeel uitmaakt van de vergunning en dat er niets over vastligt, dit omdat na afronding
van de werkzaamheden de effecten weg zijn. Aangegeven is dat het zwart op wit moet
komen te staan hoe dit geregeld wordt (ook al het niet geregeld wordt), indien dit nergens
wordt vastgelegd zal er een zienswijze worden ingediend.

4.

Volgende KBG
31 maart zal er een reguliere bijeenkomst van de KBG plaats vinden.
ste
In verband met een wijziging in de agenda van Wim is het niet mogelijk om de 31 bij elkaar
te komen. De Datum voor een reguliere bijeenkomst van de KBG is gepland op 14 april a.s.
vanaf 17.30 tot 19.30.
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