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   Verslag 
 
 

Klankbordgroep Beuningse Plas   Verslagnr. KBG 002 

 
Datum overleg : 03 september 2014 (17:00 uur) Datum verslag : 08-09-2014 
Plaats : Bouwkeet MNO Versie verslag : 1.0 
Aanwezig : Cor van Dam (vz.), Ben Berendsen, Wim Bovendeur, Ad van Baars, Harry Golsteyn, Jan Verriet, 
  Lidwine Romviel, Henri van den Boogaard, Jan van der Mooren, Willeke de Groot,  
  Inge Hermans en Hedwig Verelst (not.) 
Afwezig :  Adri Kuijer, Henk Oerlemans, Corry Burgers 
Kopie: : aan-/afwezigen, zpb-archief 

   
  Actie Actie 

nr. 

1. Opening   
- Bezoek aan classificeerinstallatie en verkeersregelinstallatie Griftdijk   

2. Verslag vorig overleg   
- Bij de laatste bullet onder punt 5 mist het woord gemeente.   
- Bij bullet 4 onder punt 7 is er geen actie gekoppeld om het zoektrace van de transportband 

te tonen. 
BOKA 007 

- 2
e
 bullet onder punt 9 had een actiepunt moeten zijn, er is wel antwoord gegeven op de 

vraag. De woningen die zijn opgenomen waren de woningen die geëist werden in de 
ontgrondingsvergunning. Wanneer de nieuwe ontgrondingsvergunning wordt verleend zal 
Boskalis kijken of er weer woningen zijn die niet geëist worden, indien het om een klein 
aantal woningen gaat zullen die ook mee worden genomen in een eventuele volgende 
opname ronde de ARN uitgezonderd. 

BOKA 008 

- Actiepunt 001 is afgerond   
- Actiepunt 002 Is afgerond, in verband met het ingediende ontwerp bij de provincie worden 

er geen wijzigingen aangebracht aan het profiel van de waterpartij. Daarnaast heeft het 
huidige ontwerp een relatie met de ligging van een gasleiding. 

  

- Actiepunt 3 is afgerond   
- Actiepunt 4 aanhouden, rapportages nog niet gereed   
- Actiepunt 5 aanhouden   
- Actiepunt 6 afgerond middels uitdelen tekeningen, deze tekeningen zijn 

presentatietekeningen welke ter informatie zijn uitgedeeld. Er kunnen mogelijk nog 
wijzigingen optreden. 

  

- In reactie op de mail van de watersportvereniging: De steiger zou kunnen worden ingekort, 
ook kan er gekeken worden naar het iets ruimer opzetten van de tijdelijke vaart. Er zal 
gekeken worden naar een mogelijkheid die voor alle partijen werkt. De WSV biedt aan te 
kijken naar een andere wijze van uitvoeren. Boskalis kan niet beslissen over een andere 
vormgeving van de steiger. Wel maakt Boskalis duidelijk dat het plaatsen van de steiger niet 
kan wachten tot de plas gereed is.  

BOKA/ 
WSV 

009 

- Er zal geen pad komen aan de plas kant van de tijdelijke vaart. Dit i.v.m. de veiligheid en het 
betreden van het werkgebied.  

  

3. Stand van zaken   
- Voorbereidingen ontgrondingsvergunning in volle gang. Gevraagd wordt om een overzicht 

van aan te vragen vergunningen en door wie die worden aangevraagd. Dit zal worden 
opgezet en verstrekt 

BEU/ 
BOKA 

010 

4. Vooruitblik komende periode   
- 25 september is er overleg over het concept hydrologisch plan. Begin oktober is de 

verwachting dat er een faseringsplan van Arcadis gereed is over de invloed van de werkwijze 
op de hydrologie.  
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- Tijdens een volgende bijeenkomst zal een medewerker van Arcadis daar uitleg over komen 
geven. Geprobeerd wordt om ook een medewerker van Wiertsema & partners wordt 
uitgenodigd om uitleg te geven over de taludstabiliteit en wellicht komt er ook iemand over 
ecologie praten. 

BEU/ 
BOKA 

011 

9. Rondvraag   

- Geen vragen   

10. Volgende bijeenkomst   

- Voor het volgende overleg is een principe datum geprikt, deze datum is onder voorbehoud 
van de agenda van de externe partijen en het aanwezig zijn van de benodigde rapportages. 
De datum is vastgesteld op 30 oktober van 17.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van 
Beuningen. 

  

11. Bijlagen   

 -   
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Nr. Actie Actie Planning Status 

001 Bekijken route werkverkeer fase geluidswal BOKA 03-09-2014 Gereed 

002 Benoemen waarom doorvaart t.p.v. Lagune niet aangepast 
wordt. 

BEU/B
OKA 

03-09-2014 Actief 

003 Bezoeken VRI Griftdijk ivm veiligheid fietsers  BOKA 03-09-2014 Actief 

004 Delen concept rapportages stabiliteit / hydrologie  BEU 03-09-2014 Actief 

005 Klankbordbijeenkomst met onderwerp 
ontgrondingsvergunning 

BOKA november 
2014 

Actief 

006 Opstellen duidelijke tekeningen voor deelnemers BOKA 03-09-2014 Actief 

007 Opnemen trace transportband in presentatie BOKA oktober 
2014 

Actief 

008 Bekijken woningopnames in ontgrondingsvergunning BOKA voorjaar 
2015 

Actief 

009 Bekijken alternatief ontwerp steiger BOKA / 
WSV 

oktober 
2014 

Actief 

010 Vergunningenoverzicht BEU / 
BOKA 

oktober 
2014 

Actief 

011 Bijeenkomst met externe partijen organiseren BEU / 
BOKA 

oktober 
2014 

Actief 

 


