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Klankbordgroep Beuningse Plas  Verslagnr. KBG 010 

Datum overleg : 15 november 2018 17:30u – 19:30u Datum verslag : 16 november 2018 

Plaats : Liz Grand Café te Lent Versie verslag : 1.0 

Aanwezig : Harry Golsteyn, Adri Kuijer, Chris Janssen (WSV), Willeke Weijers, Lidwine Romviel, Corry 

Burgers, Harrie Arends (ARN),  

  Gemeente Beuningen: Jan van Rooijen, Martin van Dijk; 

  Boskalis: Hans van der Putten, Mathijs Scholte 

Afwezig : Cor van Dam (vz.) Inge Hermans, Jan van der Mooren, Henri van den Boogaard. 

Kopie : aan-/afwezigen, Henk Oerlemans, website Beuningen (via Anne Hoitink), zpb-archief. 

   

  Actie Actie 

nr. 

1. Opening   

 Hans opent de vergadering om ca. 17:30 uur 

 

Cor van Dam kan ivm rugklachten (startproblemen kettingzaag) niet aanwezig zijn. 

 

Jan van Rooijen meldt dat vandaag (16.00 uur) de overeenkomst met Daanen 

Shipping is ondertekend en dat er eindelijk duidelijkheid is omtrent de laadlocatie van 

de schepen aan het Maas-Waalkanaal. 

 

Ingekomen berichten (via mail): 

- Klacht Harry Golsteyn: gemeente Beuningen maakt het coördinatiebesluit bekend 

zonder dit eerst te bespreken met de KBG. 

- Verzoek Harrie Arends: verduidelijking laadvermogen vrachtwagens 

  

2. Verslag vorig overleg   

 Verslag van het regulier overleg nummer 009 van 1 juni 2018 

Geen opmerkingen en wordt goedgekeurd. 

Acties:  

  

 Actie 05-3  Harry Golsteyn is nog immer van mening dat niet alle opmerkingen juist 

verwerkt zijn. Discussie volgt, waarop gevraagd wordt of hij zijn punten 

nogmaals per e-mail wil aanleveren opdat zij nu volledig kunnen worden 

verwerkt. 

HGO 10-1 

 Actie 05-6 Onduidelijkheid over type watergangen (A/B/C) en de locatie waar deze 

zich bevinden. Martin van Dijk gaat procedure verduidelijken. 

MDI 10-2 

 Actie 08-4 Zandbaan ruiterpad is opgebouwd met zand uit het gebied. Wordt niet 

aangepast. Actie sluiten  

  

 Actie 09-1    Punt komt uitgebreid aan de orde in deze vergadering. Actie sluiten   

 Actie 09-2    Gesprek met omgeving Jonkerstraat heeft plaatsgevonden. Actie sluiten    

 Actie 09-3    Onkruid hoek Jonkerstraat/Pieckelaan. Tweede kwartaal vangen de 

werkzaamheden aan onder begeleiding van onze ecoloog. Situatie blijft 

tot die tijd onveranderd. Actie sluiten 

  

 Actie 09-4    Peil in plas is vastgesteld op 6.60m+NAP. Actie sluiten    

 Actie 09-5    Gesprek heeft plaatsgevonden. Actie sluiten   
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3. Vergunningenprocedure   

 Jan van Rooijen licht het coördinatiebesluit toe. Er dienen twee procedures doorlopen 

te worden: afwijken bestemmingsplan (plaatsing KSI buiten zone plas) en WABO 

(bouwen en milieu). Door toepassing van het coördinatiebesluit worden bezwaren op 

de beide procedures gezamenlijk in behandeling genomen. Dit proces verloopt sneller 

dan wanneer de zaken achtereenvolgend worden opgepakt.  

Hiertoe wordt eerst de conceptaanvraag Afwijken bestemmingsplan ingediend bij 

ODRN (4 oktober j.l.), hierna de bespreking in Commissie Ruimte (20 november). 

Naar verwachting kan Boskalis 21 november de concept vergunningaanvraag WABO 

indienen. Dan stelt ODRN de ontwerpvergunning op. Bespreking in College op 4 

december waarop de Verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven. Na 

ontvangst van deze verklaring stelt ODRN de definitieve vergunning op (eind 2018 / 

begin 2019). Waarop de publicatie volgt en de inspraakprocedure aanvangt. 

  

4. Stand van zaken terreinrichting   

 Hans licht de inrichting van het KSI terrein uitgebreid toe. Ook de verbeelding 

Landschappelijke Inpassing wordt uitvoerig besproken. 

Het getoonde document wordt de KBG leden toegestuurd  

 

HPU 

 

 

10-3 

 

5. Rondvraag   

 Lidwine - Onderhoud strandje (distels) laat erg te wensen over. Martin gaat na bij 
beheer wat het protocol is 
 
Harry Golsteyn – Wanneer worden opnames woningen uitgevoerd? Hans antwoordt 
dat dit kort voor de aanvang wordt uitgevoerd. 
 
Chris – Bij de Watersportvereniging heeft hij de meeste betonstenen uit de sloot 
gevist, maar vraagt om hulp van een mobiele kraan om het restant op te nemen. 
 
Willeke – Benoemt de onduidelijkheid mbt het verbod dat er geen paarden het water 
in mogen. Ook hondeneigenaren negeren het verbod. Kan er duidelijkheid worden 
gegeven? Borden? 
 

MDI 

 

 

MSC 

    MDI 

10-4 

 

 

10-5 

10-6 

6. Sluiting   

 Het volgende reguliere overleg zal plaatsvinden over een half jaar. Een uitnodiging zal 

volgen. 
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 Actielijst 

 10-01 Opmerkingen schadeprotocol per mail nogmaals toesturen door Harry 

Golsteyn 

 HGO 

 10-02 Procedure onderhoud watergangen (per type) verduidelijken   GB 

 


