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Geachte dames en heren,
Namens mijn cliënt, mevrouw A. Roering, wonende te Nijmegen aan de Nederheidseweg 132
(6545BZ) dien ik bij deze een zienswijze in tegen opgemelde ontwerpvergunning. Namens cliënte verzoek ik u het navolgende bij de verdere besluitvorming te betrekken.
Ondanks het feit dat cliënte in Nijmegen woonachtig is, woont zij feitelijk dichter bij de bron van
overlast dan bewoners van Beuningen. Niettemin is cliënte nooit uitgenodigd voor de klankbordgroep en dus nooit geïnformeerd. Cliënte heeft dus ook niet de gelegenheid gehad om in een vroeg
stadium mee kunnen denken, laat staan mee beslissen. In de klankbordgroep is besloten de klasseerinstallatie zover weg mogelijk te plaatsen op de gemeentegrens waardoor cliënte de overlast in haar
achtertuin krijgt terwijl de bewoners van Beuningen geen overlast zullen ondervinden.
Ook is tot een half jaar geleden steeds gesproken over een transportband voor het vervoeren van het
zand waar nu wordt uitgegaan van vervoer door dieselvrachtwagens. De achtertuin, wat nu nog een
weiland is, verandert dus in een industrieterrein waar van maandag tot en met zaterdag van 6 uur
ochtends tot 9 uur ‘s avonds gewerkt en gereden mag worden.
In het ontwerpbesluit is niet terug te zien wat nu precies de nut en de noodzaak van de verplaatsing
van de klasseerinstallatie met bijbehorende bebouwing en inrichting is en in hoeverre zich dat verhoudt tot de hiervoor beschreven belangen van cliënte.
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Verder zij opgemerkt dat het, naar het zich laat aanzien, het met deze ontwerpvergunning de bedoeling om tot op een graafdiepte van 40 meter te graven. Voor zover ik op dit moment heb
kunnen nagaan verbindt het bestemmingsplan, noch de ontwerpvergunning, een maximum aan
de graafdiepte. Cliënte is niet gerust op de gevolgen van een dergelijke (in wezen ongelimiteerde) graafdiepte voor het grondwaterpeil en eventuele verzakkingen die dat weer tot gevolg zal
(kunnen) hebben.
Ten slotte is cliënte van mening dat de geluidsbelasting niet goed in kaart is gebracht. Zo is niet
beoordeeld welke belasting de grindbreker met zich mee zal brengen. Cliënte behoudt zich de
mogelijkheid voor om ten aanzien van dit onderdeel in de zienswijzeprocedure of daarop volgende procedures een deskundigenrapport te overleggen.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben en dat u de terinzagelegging
van het definitieve besluit rechtstreeks aan cliënte en/of ondergetekende bekend maakt.
Met vriendelijke groet,
DAS

Dhr. mr. M.M.Breukers

