GEMEENTE

;7;pl
-

BEUNINGEN

Eigenaar/gebruiker van dit pand

Datum

Kenmerk

: U119.00212

Kenmerkcode
1Fl lF FF 0Fl Fl 0l lI 1101011111Fl OF Ill
Uw contact
Jan van Rooijen
Telefoon
: 14024
Onderwerp
: Zandwinning Beuningse Plas

Geachte heer, mevrouw,
Vorig jaar is met verschillende bedrijven een gesprek gevoerd over zandtransporten. Deze gaan over
het industrieterrein plaatsvinden vanaf de beoogde zandwinning in Beuningen richting de loswal
aan het kanaal. Met deze brief willen we u informeren over de laatste stand van zaken.
In november werd bekend dat er voor de zandwinning uit de Beuningse Plas gekozen is voor de
overslag bij Daanen Shipping aan de Westkanaaldijk. Met die keuze werd ook de route voor het
zandtransport definitief. Daarnaast is inmiddels een aanvraag gedaan voor de vergunning voor de
klasseerinstallatie.
Vergunningen zandwinning en loswal
Het bedrijf Boskalis heeft inmiddels de vergunningen aangevraagd voor de bouw van de
klasseerinstallatie voor de zandwinning aan de Nieuwe Pieckelaan in Beuningen. De
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) beoordeelt op dit moment de aanvraag. Als de aanvraag
voldoende en juiste informatie bevat worden de ontwerpbeschikkingen ter inzage gelegd. De
beschikkingen worden in één procedure tegelijkertijd afgehandeld.
Zodra de ontwerpbeschikkingen ter inzage liggen wordt dat openbaar gemaakt. Wij informeren u
als de termijn van terinzagelegging start. Vanaf de publicatiedatum is het mogelijk een zienswijze in
te dienen bij de ODRN als u het inhoudelijk niet eens bent met de ontwerpbeschikking.
Hierna neemt de ODRN een besluit. Als u vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met uw
zienswijze, kunt u tegen dit besluit beroep indienen bij de Raad van State. De Raad van State
handelt bezwaren binnen ongeveer zes maanden af.
Naast de vergunningen voor de klasseerinstallatie moet mogelijk voor de loswal Daanen Shipping
nog een vergunning worden aangevraagd. Wij houden u op de hoogte over de procedure.
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De zandwinning start vanaf januari 2020. De ODRN is toezichthouder op de naleving van de
voorschriften uit de vergunning.
Wat merkt u van de zandwinning?
Boskalis heeft in de aanvraag maatregelen voorgesteld om de overlast zoveel als het kan te
beperken. Stof wordt daar waar mogelijk voorkomen. Het zand wordt zoveel mogelijk nat gehouden
zodat het niet kan gaan stuiven. Ook de wegen van het zandwinterrein worden, als dat nodig is, nat
gehouden. Boskalis gebruikt vrachtwagens met een afgesloten laadruimte zodat ook tijdens het
transport kans op stof wordt geminimaliseerd.
Er rijden per werkdag vier vrachtwagens op en neer tussen de loswal en de zandwinningslocatie.
Deze vrachtwagens rijden op diesel euroklasse VI de euroklasse met de minste uitstoot van fijnstof.
-

Voor de klasseerinstallatie is gekozen voor de meest stille techniek. Daarnaast wordt een betonnen
nmur geplaatst om de omgeving zoveel mogelijk af te schermen tegen geluid. Daarmee kan Boskalis
voldoen aan de wettelijke normen voor geluid. De betonnen muur wordt aan het zicht onttrokken
door aan te planten groen.
Transport
Het zandtransport gaat zoals gezegd per vrachtwagen met een dichte laadbak. Gemiddeld neemt het
aantal verkeersbewegingen op de route van en naar de loswal toe met 150 bewegingen per dag. Er
worden gemiddeld 75 vrachten zand per werkdag vanaf Nieuwe Pieckelaan, Hogelandseweg,
Lindenhoutseweg naar de loskade aan de Westkanaaldijk gereden. De vrachtwagens rijden dan leeg
weer terug naar de Nieuwe Pieckelaan.
Vragen?
Heeft u vragen? Dan horen we die graag. We hebben daarvoor een e-mailadres geopend:
zandwinni ngod rn.nl.
Dit adres kunt u gebruiken voor:
vragen over de procedure
vragen over de vergunningsaanvraag
aangeven van zorg! aandachtspunten
inhoudelijk/ technische vragen over onderzoeken bij de aanvraag (geluid, stof, enz.)
de stand van zaken
-

-

-

-

Wilt u liever antwoord in een persoonlijk gesprek of een informatieavond? Laat het dan weten via
dit mailadres, dan nemen we contact met u op.
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