Verslag

Klankbordgroep Willemspolder nr. 10
Datum
Tijd
Plaats
Deelnemers

: 25 januari 2022
: 19.00 uur – 20.30 uur
: Via Teams
: Henk van de Berg, Marc van Wamel, Jacqueline van Rijn, Johan Hasken, Jan Derksen, Nico
Zeeman, Rob de Leeuw, Arnold van Dee, Janneke Weiman, Wim Droesen, John Holtrust –
Westerbeek, Toon van Mierlo, en Reggy Schutte (voorzitter)

1. Opening

Reggy Schutte opent de vergadering om 19.00 uur.
a. Mededelingen
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Joris Maier, Henk Blokland en Willem Vervat.
b. Vaststellen agenda
De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vorige vergadering

a. Vaststellen verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering op 16 september 2021 wordt vastgesteld.
b. Actielijst
Actie
Nieuwe datumprikker bezoek klasseerinstallatie
Invullen datumprikker bezoek klasseerinstallatie
Advies van de m.e.r.-cie delen met de klankbordgroep
Sessie met gemeente (Omgevingsdienst) en KBG plannen ter bespreking van:
•
onomkeerbaarheid bij verlening van tijdelijke vergunningen
•
omvang bedrijfsbestemming en milieuklasse van de bedrijfsactiviteiten
•
plan van aanpak monitoring, evaluatie en besluitvorming bedrijfsterrein
Vraagpunten akoestisch onderzoek afstemmen in een overleg met Dekker, LBP/Sight en Jan
Derksen:
•
Manoeuvreertijd schepen in avond en nacht verduidelijken
•
Voorkomen aanleggen schepen buiten de dag periode

Door
Dekker
Iedereen
Dekker
Dekker

Status
Gereed
Gereed
Gereed
Zie
Toelichting
Gemeente

Dekker

Gereed

Toelichting gemeente
Wim Droesen geeft namens gemeente Neder-Betuwe een toelichting op de openstaande vragen vanuit de
klankbordgroep over het bedrijfsterrein Binnenwaard:
• Onomkeerbaarheid bij verlening van tijdelijke vergunningen
Zolang er geen permanente bedrijfsbestemming en milieuvergunning voor het bedrijfsterrein is verleend wordt
de oude bebouwing nog niet gesloopt en wordt er geen nieuwe bedrijfshal gebouwd. In de tijdelijke te
vergunnen situatie van maximaal 5 jaar wordt het bouwgrondstoffendepot en de aan te brengen verharding
hierop aangepast en wordt gebruik gemaakt van de bestaande bedrijfshallen. Alle overige ingrepen zijn
omkeerbaar als dat noodzakelijk mocht blijken. De grondwallen en het bouwgrondstoffendepot kunnen
worden verwijderd, de haven kan worden gedempt en het materieel is verplaatsbaar. De haven is overigens
niet strikt noodzakelijk voor de afvoer van bouwgrondstoffen uit het overige deel van Willemspolder fase 1.
Volgens de gemeente hoeft voor onomkeerbaarheid niet te worden gevreesd.
• Omvang bedrijfsbestemming en milieuklasse van de bedrijfsactiviteiten
Wim Droesen geeft aan dat verschillende vergelijkbare locaties zijn vergeleken. Naar het voorbeeld van de
bestemming ‘Bedrijf’ uit het inpassingsplan Waalwaard-Dodewaard, wordt uitgegaan van maximaal categorie
4.2 (watergebonden). In de ruimtelijke onderbouwing voor het Bedrijfsterrein Binnenwaard is de toetsing aan
VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering’ nader uitgewerkt. Jacqueline van Rijn merkt op dat er volgens
haar in de Waalwaard minder opslagcapaciteit is en de installatie korter in bedrijf is. Ook het voorbeeld van de
zand- en grindwinning in Beuningen (Vestiging Boskalis, inclusief verwerking met klasseerinstallatie) is in de
beoordeling betrokken. Op verzoek de gemeente hebben omgevingsdiensten ODR en ODRN de
milieucategorie, mede aan de hand van het advies van de commissie MER, getoetst en vastgesteld dat sprake is
van categorie 4.2. Toon bevestigd de werktijden tussen 7.00 en 19.00 uur.
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• Plan van aanpak monitoring, evaluatie en besluitvorming bedrijfsterrein
In het kader van de anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan is dit plan van aanpak nader uitgewerkt
en als bijlage toegevoegd aan de overeenkomst. Het plan gaat uit van gefaseerde besluitvorming, zoals eerder
in de klankbordgroep is besproken. Onafhankelijke monitoring vindt de gemeente ook een goed punt. Leden
van de klankbordgroep wordt gevraagd om voorstellen te doen voor onderzoeksbureaus die voor het geluidsen belevingsonderzoek kunnen worden ingeschakeld. Actie: Het plan van aanpak wordt als bijlage bij de
notulen van dit klankbordoverleg gevoegd en in de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep besproken.
Janneke Weiman vraagt naar afspraken over transport. Wim Droesen geeft aan dat hierover ook in de
anterieure overeenkomst afspraken zijn gemaakt. Alleen een klein deel van de klei mag per as door de
uiterwaard naar steenfabriek Schipperswaard worden getransporteerd. Al de overige afvoer gaat per schip.
Nico Zeeman vraagt of ook de anterieure overeenkomst met de klankbordgroep gedeeld kan worden. Actie:
hoewel dit niet gebruikelijk is zullen gemeente en Dekker nagaan of dat mogelijk is.

3. Terugblik op excursie EY in Lomm op 27 oktober 2021

Reggie Schutte was zelf niet aanwezig bij de excursie en vraagt aan de deelnemers hoe het geweest is.
Jacqueline van Rijn geeft aan dat het een leuke excursie was, waarbij een goede indruk is gekregen van de aard
en omvang van de win- en klasseerinstallatie. Jan Derksen bevestigd dat en vult aan dat er geen sprake is van
een baggermolen maar een zandzuiger en klasseerinstallatie. Niettemin is dat toch een hele installatie. Hij
geeft complimenten voor de goed verzorgde excursie, waarbij het personeel op de installatie met veel kennis
en ervaring over hun werk vertelde. Rob de Leeuw vraagt of schepen die beladen worden aanleggen bij de
klasseerinstallatie of voor anker gaan in de plas. Toon van Mierlo geeft aan dat er twee schepen kunnen
aanleggen bij de Installatie. Daarnaast wordt een extra aanmeervoorziening gemaakt. Schepen maken dus geen
gebruik van hun ankers maar van een aanmeervoorziening. Dit is ook zo opgenomen in het akoestisch
onderzoek bij de vergunningaanvragen.

4. Voortgang vergunningen en bestemmingsplan

Toon van Mierlo geeft een statusoverzicht van de vergunningenprocedures en het bestemmingsplan. Het is een
complex proces en helaas is er bij de bevoegde instanties niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar. Soms
komen er onverwacht nog verzoeken om aanvullende informatie. Als voorbeeld noemt hij het aanleveren van
nieuwe stikstofberekeningen omdat de overheid het AERIUS-model heeft geactualiseerd. De volgende actuele
status wordt aangegeven:
a. Ontgrondingenwet (provincie Gelderland)
Bijna gereed. Concept ontwerpbesluit ontvangen. Laatste aanpassingen worden nog doorgevoerd.
b. Wet natuurbescherming (provincie Gelderland)
Het betreft een vergunning voor beschermde gebieden en een ontheffing voor beschermde soorten. Concept
ontwerpbesluiten ontvangen. Laatste aanpassingen vandaag besproken en zijn doorgevoerd.
c. Watervergunning (Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland)
Dekker heeft op verzoek de laatste aanvullende gegevens aan RWS geleverd. Naar verwachting is de aanvraag
nu ontvankelijk en kan watervergunning worden verleend. RWS moet nog instemming op de
Ontgrondingenwetvergunning afgeven. Hier ligt op dit moment de grootste tijdsdruk op.
d. (ontwerp) Bestemmingsplan ontgronding en herinrichting (gemeente Neder-Betuwe)
Het ontwerpbestemmingsplan is gereed op wat kleine tekstuele en teken-technische aanpassingen na. Er is
overeenstemming over de anterieure overeenkomst. Het ontwerpbestemmingsplan kan binnen enkele weken
in procedure worden gebracht.
e. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
- Wabo, activiteit milieu ontgronding en herinrichting (10 jaar)
Deze vergunning behelst in feite de milieucomponent van de ontgrondingenwetvergunning. Het besluit is
gereed voor publicatie.
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- Wabo, tijdelijk afwijken bestemmingsplan bedrijfsterrein (5 jaar)
Het concept ontwerpbesluit is gereed en de gemeente kan instemmen met de ruimtelijke onderbouwing
daarvan. Er wordt nog nagegaan of de gemeente een verklaring van geen bezwaar moet afgeven aan de
omgevingsdienst.
- Wabo, activiteit milieu bedrijfsterrein (5 jaar)
Er is een concept ontwerpbesluit beschikbaar. ODRN heeft nog een aantal aanvullende gegevens opgevraagd
bij Dekker.
De verwachting is dat eind februari het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten van de
hoofdvergunningen kunnen worden verleend. Dat betreft in elk geval het Ontwerpbestemmingsplan, de
Ontgrondingenwetvergunning, de natuurvergunningen en de milieuvergunning voor ontgronden en
herinrichten. Er wordt naar gestreefd om ook de watervergunning en de omgevingsvergunningen voor het
bedrijfsterrein gelijktijdig ter inzage te leggen.
Jacqueline van Rijn vraagt waar en hoe de publicatie van de besluiten plaats vindt. John geeft aan dat de
publicaties van de ontwerpbesluiten via overheid.nl plaatsvind. In de publicatie van de provincie zullen
gecoördineerd alle besluiten staan die naar verwachting eind februari ter inzage gaan. Per besluit blijft het
betreffende bevoegd bezag verantwoordelijk. Voor procesmatige coördinatie is mede gekozen zodat voor
bijvoorbeeld betrokkenen in de klankbordgroep een totaal overzicht en samenhang zichtbaar is tussen de
verschillende besluiten. In de plaatselijke krant ‘Hét Gemeente Nieuws’ zal een advertentie worden geplaatst
met te publiceren besluiten. De klankbordgroep zal separaat worden gemaild en geattendeerd op de ter inzage
legging van de ontwerpbesluiten. Actie: de klankbordgroep wordt bij publicatie geïnformeerd waar de stukken
digitaal beschikbaar zijn (bij voorkeur ook op website Dekker).
Afgesproken wordt om, zodra de publicatiedatum definitief bekend is, een nieuwe bijeenkomst van de
klankbordgroep te plannen. Dan worden de ontwerpbesluiten inhoudelijk besproken. Actie: bijeenkomst
plannen in de derde week van de inzagetermijn (6 weken).

5. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag. Reggy Schutte sluit de vergadering om 20.00 uur.

Actielijst
Actie
Plan van aanpak monitoring, evaluatie en besluitvorming bedrijfsterrein
aan klankbordgroep sturen ter bespreking in volgende bijeenkomst.
Nagaan of anterieure overeenkomst gedeeld kan worden
Publicatie delen met klankbordgroep en aangeven waar de stukken
digitaal beschikbaar zijn (bij voorkeur ook op website Dekker)
Nieuwe bijeenkomst klankbordgroep plannen in de derde week van de
inzagetermijn

Door
Dekker

Status

Dekker /
gemeente
Dekker
Dekker
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