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Beste meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor het voorontwerp omgevingsvergunning dat we op 13 november 2018
ontvingen. We hebben uw plan bestudeerd.

Inhoud van het voorontwerp
Voor de zandwinning in de Beuningse Plas heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de
inrichting van het werkterrein met de benodigde installaties en voorzieningen om de delfstoffen te
verwerken. De klasseerinstallatie komt in de hoek van de Pieckelaan, hoek Jonkerstraat. Deze
locatie ligt circa 200 meter van de oorspronkelijk voorziene locatie en past niet binnen het
bestemmingsplan.

Provinciaal belang
Gedeputeerde Staten hebben in september 2015 een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet
verleend. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. De verplaatsing van de klasseerinstallatie
heeft geen gevolgen voor deze vergunning. De vergunningaanvraag op grond van de Wet
Natuurbescherming is bij ons in behandeling. Hierover krijgt u separaat bericht.
Wij willen u complimenteren met de uitvoerige ruimtelijke onderbouwing die ons het vertrouwen
geeft dat de klasseerinstallatie goed landschappelijk wordt ingepast. Wij begrijpen dat u kiest voor
deze locatie, aangezien vanuit deze locatie de route voor de zandwagens het kortst is waardoor er
minder overlast is voor omwonenden.
In het voorontwerp spelen verder geen provinciale belangen een rol. Als het plan niet wijzigt, hoeft
u het ons niet toe te sturen.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met mevrouw C. Mijnhout.
Ik wens u veel succes met het ontwerp van de omgevingsvergunning.
Met vriendelijke groet,
namens de algemeen directeur van de provincie Gelderland,
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Sonja Sprokkereef
Programmamanager Ruimte en Wonen
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