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Klankbordgroep Beuningse Plas  Verslagnr. KBG 011 

Datum overleg : 02 april 2019 17:30u – 19:45u Datum verslag : 08 april 2019 
Plaats : Liz Grand Café te Lent Versie verslag : 1.0 
Aanwezig : Cor van Dam (vz), Harry Golsteyn, Adri Kuijer, Chris Janssen (WSV), Lidwine Romviel, Harrie 

Arends (ARN),  
  Gemeente Beuningen: Jan van Rooijen, Martin van Dijk; 
  Boskalis: Hans van der Putten, Mathijs Scholte, Ronald Kuijsten 
Afwezig : Corry Burgers, Willeke Weijers, 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 & mededelingen   
 Cor opent de vergadering om ca. 17:30 uur. Corry Burgers en Willeke Weijers hebben 

zich afgemeld voor dit overleg. Verder zijn er geen mededelingen. 
 

  

2. Verslag vorig overleg   
 Verslag van het regulier overleg nummer 010 van 15 november 2018 

De actielijst was niet compleet. Deze wordt geactualiseerd in verslag 011. Harry 
Arends verzoekt om duidelijkheid laadvermogen vrachtwagens. Hierop wordt in dit 
overleg (011) nader ingegaan. Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag en is 
daarmee definitief vastgesteld. 

Acties:  

  

 Actie 05-3  Het schadeprotocol is aangepast en aanvankelijk definitief. Adri Kuijer 
verzoekt om in het protocol een artikel op te nemen over de juridische 
onkostenvergoeding. Martin van Dijk zal dit verwoorden in het protocol en 
daarmee definitief maken. 

MDI 11-1 

 Actie 05-6 Onduidelijkheid over type watergangen (A/B/C) en de locatie waar deze 
zich bevinden. Martin van Dijk geeft aan dat het Waterschap en 
gemeente Beuningen in overleg zijn over de actualisatie van het type-
watergangen (A, B, of C) en het onderhoud ervan. Uitkomst hiervan zal 
ter kennisname worden gedeeld met KBG.  

MDI 11-2 

 Actie 10-3    De verbeelding Landschappelijke inpassing wordt op verzoek 
doorgestuurd naar de leden van de KBG. 

HPU 11-3 

 Actie 10-4    Onderhoud strandje: Nav klachten over onkruid (distels) op het strandje 
is er onderhoud gepleegd. Actie sluiten 

  

 Actie 10-5    Er ligt nog een aantal stenen in de sloot bij de Watersportvereniging. 
MSC geeft aan deze te gaan verwijderen wanneer Boskalis met 
materieel ter plaatse aanwezig is.  

MSC 10-5 

 Actie 10-6    Onduidelijkheid m.b.t. verbod paarden en honden in water. Martin van 
Dijk geeft aan dat gemeente Beuningen hier terugkoppeling op geeft. 

 

MDI 10-6 
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3. Vergunningenprocedure   
 Jan van Rooijen licht de vergunningenprocedure toe. De definitieve 

vergunningaanvraag is op 27 maart 2019 gepubliceerd. Er worden 2 procedures 
doorlopen, 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. De raad van gemeente 
Beuningen heeft hiervoor een verklaring van geen bezwaar verstrekt.  

In de periode van 6 weken na bovengenoemde publicatie (van 27 maart 2019) liggen 
alle stukken ter inzage en kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De 
eindtermijn voor het indienen van deze zienswijzen verloopt op 7 mei 2019.  

Gemeente Beuningen heeft de periode vanaf 7 mei tot en met 25 juni 2019 
gereserveerd voor de behandeling van deze zienswijzen en verwacht op 25 juni 2019 
een definitieve verklaring van geen bezwaar te kunnen verstrekken. Deze zal 6 weken 
ter inzage liggen. 

Hieronder worden enkele opmerkingen en vragen toegelicht naar aanleiding van de 
publicatie. 

Harrie Arends vraagt hoe het zit met het transport van de genoemde 
“toonbankverkoop” van 25% van de afzet? Daarnaast stelt Harrie de vraag hoe het zit 
met de verkeersintensiteiten in de spits en laadvermogens van transportmaterieel. In 
de verkeersberekeningen is de totale afzet van het zand opgenomen, dus ook de 
zogenaamde “toonbankverkoop”. Hans van der Putten geeft aan dat er in de 
afgelopen periode klei afgevoerd is met vergelijkbare afvoer als tijdens de 
zandwinning. Er zijn geen klachten binnen gekomen vanwege overlast. Het aantal 
vrachten van 80% vd afzet zal gelijkmatig over de dag verspreid zijn. Boskalis geeft 
inzage in de afvoer van het klei en een toelichting op het laadvermogen van de 
vrachtauto’s.  

Harrie Golsteyn vraagt hoe het zit met de genoemde werktijden in de vergunning in 
relatie tot geluidsoverlast/hinderbeleving en laag frequent geluid. De genoemde 
werktijden in de vergunning is een tijdvenster waarbuiten de Opdrachtnemer niet 
werkt. Alle activiteiten die Boskalis verricht voor de zandwinning en verkoop zijn 
opgenomen in de geluidsberekeningen en vallen binnen het genoemde tijdvenster van 
de vergunning. In de vergunning en daarmee dus ook in het geluidsrapport is onder 
andere rekening gehouden met geluidwerende maatregelen zoals een isolatiewand 
aan de zuidkant van de installatie en een geluidwerende wand aan de zuidzijde van 
het terrein. Voor wat betreft laag frequent geluid is er in Nederland geen wet- en 
regelgeving.  

Voor wat betreft stofoverlast wordt een sproei installatie gerealiseerd 
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4. Stand van zaken terreinrichting 
 
Hans van der Putten licht kort de stand van zaken rondom de terreininrichting toe. De 
definitieve vergunning wordt januari/februari 2020 verwacht. Dan zal direct gestart 
worden met de fundering van de installatie, de verplaatsing van de bouwkeet en de 
realisatie van de geluidwerende wand. Ook worden na het verkrijgen van de 
vergunning de nieuwe onderdelen van de installatie gebouwd.  
 
Vanwege de verwachting van de definitieve vergunning en de wisselende 
waterstanden is besloten om de huidige installatie in Nijmegen op 1-4-2020 buiten 
bedrijf te stellen. In de periode van april 2020 tot en met juni 2020 wordt de installatie 
verhuisd naar Beuningen en zal vanaf juli 2020 weer in bedrijf zijn.  
 
Vanaf mei 2019 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het 
aanleggen van ondergrondse infra, aanleg van bouwwegen, het grondwerk voor de A-
watergang, het startgat en terreininrichting. Ook wordt de aanwezige klei 
vooruitlopend op de verhuizing afgevoerd vanaf heden. Er is een ecologisch 
werkprotocol opgesteld en in het kader van de ontgrondingsvergunning goedgekeurd. 
 
 

  

5. Rondvraag   
 Jan van Rooijen – Er is behoefte aan vertegenwoordiging van bewoners van de 

Scherpenkampweg om deel te nemen in deze klankbordgroep. Jan vraagt aan KBG of 
dit akkoord is en zal deze bewoners gaan benaderen om 1 of 2 vertegenwoordigers te 
laten deelnemen in de KBG. 
 
In verband met de communicatie tussen ODRN en WS/GB/Boskalis vraagt JRO of er 
behoefte is om een vertegenwoordiger van de Omgevings Dienst Regio Nijmegen uit 
te nodigen voor de komende bijeenkomsten van de klankbordgroep. Hier is geen 
behoefte aan.  
 
De mailadressen van de leden van deze klankbordgroep zijn nu onderling zichtbaar. 
Alle aanwezigen geven aan hier geen bezwaar op te hebben in verband met de 
privacywetgeving. Het verzoek aan de afwezigen om hierop te reageren.   
 
Harry Golsteyn vraagt wat de stand van zaken is omtrent drijvende zonnepanelen in 
de Beuningse plas. Jan van Rooijen geeft aan dat er een voorstel in de raad komt.  
 

JRO 

 

 

 

 

Allen 

11-5 

 

 

 

 

11-6 

6. Sluiting   
 Het volgende reguliere overleg zal plaatsvinden op 8 oktober 2019. 
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 Actielijst 
 10-05 

10-06 

11-01 

Verwijderen stenen in watergang  

Toelichting verbod paarden en honden in water 

Schadeprotocol aanvullen met procedure mbt gerechtelijke kosten 

 
 

MSC 

MDI 

MDI 
 11-02 

11-03 

11-04 

11-05 

11-06 

Informeren KBG-leden over type watergangen nav overleg GB-WS 

Toesturen verbeelding landschappelijke inpassing 

Inzage in transportbewegingen van afvoeren klei 

uitnodigen vertegenwoordiger(s) Scherpenkampweg voor KBG 

Aangeven wel/geen bezwaar mailadressen ivm privacywetgeving 

 MDI 

HPU 

HPU 

JRO 

Allen 
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