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14 024
Zandwinning Beuningse Plas en gemeente Nijmegen

Geachte raad,
In onze brief van 13 november 2018, kenmerk Uİ18.07550, hebben wij u geïnformeerd over het
contract met Boskalis en de financiële consequenties die dit gewijzigde contract tot gevolg heeft.
Deze financiële consequenties passen binnen de kostenopstelling zoals die in de raad van 20
februari 2018 is vastgesteld.
In dezelfde brief hebben wij u bericht dat wij nog in overleg zijn met de gemeente Nijmegen om
enerzijds de kosten te beperken (o.a. eventuele haven- en overslaggelden) en anderzijds een
bijdrage in de kosten te verwerven.
Met deze brief informeren wij u over het eindresultaat van de onderhandelingen met de gemeente
Nijmegen.
Geen haven- en overslaggelden verschuldigd
Zoals bekend hebben wij gekozen voor de loswal Daanen Shipping voor de overslag van het zand en
niet voor een nieuwe loswal noordelijker van Daanen. Gevolg van deze keuze is wel dat ingevolge
de Haven, Kade- en Scheepvaartverordening de gemeente Nijmegen gerechtigd is haven- en
overslaggelden te heffen op de overslag van het zand. Gerekend over een periode van 16 jaar lopen
de verschuldigde bedragen flink op. Wij zijn met de gemeente Nijmegen tot een vergelijk gekomen
door de bodem van het MaasWaal-kanaal voor de loswal Daanen in onderhuur te nemen voor de
duur van de zandwinningperiode. Hierdoor vervalt voor de gemeente Nijmegen de heffings
grondslag. De gemeente Nijmegen heeft zich hiertoe bereid verklaard om te voorkomen dat er een
nieuwe loswal aangelegd zou moeten worden met alle kosten, ecologische bezwaren, procedurele
consequenties en langere zandtransport routes van dien.
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Onderhuurovereenkomst
De onderhuurovereenkomst met de gemeente Nijmegen wordt aangegaan voor een periode van 16
jaar. De verschuldigde vergoeding van jaarlijks ruim C4000 wordt via de gemeente Nijmegen aan
Rijkswaterstaat betaald.
Zoals eerder gememoreerd ontvangt de gemeente Nijmegen door de onderhuur van de ondergrond
bij de loswal geen haven- en overslaggelden van onze gemeente. Door deze constructie loopt de
gemeente Nijmegen ook haven- en overslaggelden van derden mis. De gederfde inkomsten voor
Nijmegen worden voor deze periode geraamd op C150.000. Met het oog op billijkheid en
redelijkheid is overeengekomen dat wij deze gederfde inkomsten aan Nijmegen vergoeden.
Bijdrage onderzoekskosten transportband
In 2017 zijn wij met Nijmegen overeengekomen dat zij de helft van de onderzoekskosten die wij
hebben moeten maken voor de eventuele aanleg van een transportband en de inpassing hiervan in
het landschap zullen bijdragen. De totale onderzoekskosten bedragen ruim C300.000. De helft
hiervan, zijnde Cl50.000, neemt Nijmegen voor haar rekening.
Verduurzaming zandtransport
In het raadsvoorstel van 20 februari 2018 is aangegeven dat Boskalis voor een aanzienlijke
verduurzaming van het as-transport moet zorgdragen ter waarde van C250.000. Wij hebben deze
verplichting opgenomen in het contract met een uiterste realisatiedatum van 1 januari 2025.
De gemeente Nijmegen is bij deze verduurzaming gebaat, zeker nu de afvoerroute voor een deel
over het grondgebied van Nijmegen voert. De gemeente Nijmegen heeft aangegeven dat een
bijdrage in deze duurzaamheidskosten zeker bespreekbaar is, uiteraard alleen dan wanneer de extra
duurzaamheidsmaatregelen van waarde zijn voor haar inwoners. De afspraak is dat zodra Boskalis
overgaat tot extra verduurzamingsmaatregelen, deze door ons en de gemeente Nijmegen getoetst
worden op hun meerwaarde. Bij instemming zal door Nijmegen een bijdrage worden toegekend.
Publicatie omgevingsvergunning klasseerinstallatie
De noodzakelijke voorbereidingen voor het ter inzage leggen van de ontwerpvergunning voor het
winnen van zand en grind inclusief de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen waaronder een
klasseerinstallatie zijn gereed. De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen, de verklaring van geen
bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 maart 2019 ter inzage.
Resumé
Wij hebben de afgelopen járen constructief overleg gevoerd met onze buurgemeente Nijmegen.
Door de verschillende belangen van beide gemeentebesturen was het zeker niet altijd even
eenvoudig om tot een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat te komen. Uiteindelijk is ons college
van mening dat met het voorliggende resultaat (afvoer via grondgebied Nijmegen, gedeelde
onderzoekskosten, bijdrage in verduurzaming, geen haven- en overslaggelden) ingestemd kan
worden. Over en weer zijn de kosten tegen elkaar weggestreept, waardoor deze kwestie met de
gemeente Nijmegen als afgedaan kan worden beschouwd.
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