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Rhenen, 12 november 2015

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit Omgevingsvergunning K3 Industriezand B.V., Marsdijk 33
te Lienden
Geacht College,
Op 19 oktober 2015 maakte u bekend dat het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning K3 Industriezand
B.V., Marsdijk 33 te Lienden ter visie ligt. Gedurende de periode van ter visie legging is het mogelijk
om een zienswijze in te dienen. De Stichting Comité Middelwaard West maakt als belanghebbende
organisatie gebruik van de geboden mogelijkheid en dient hierbij haar zienswijze in ter verbetering en
versterking van de vergunning.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten:
Opname van beoordelingspunten buiten de zonegrens op de noordoever van de Neder Rijn
Op blz. 18 van het ontwerpbesluit staat dat de woningen buiten de zonegrens (rekenpunten 05, 06 en
07) niet worden getoetst omdat de zonegrens voldoende bescherming biedt. Zowel in het akoestisch
rapport als in het rapport luchtkwaliteit worden rekenpunten (beoordelingspunten) genoemd op de
noordoever van de Neder Rijn. De stelling van het bevoegd gezag dat de zone voldoende bescherming
biedt, is slechts gedeeltelijk juist. De zone biedt geen bescherming tegen maximale geluidniveaus en
voor de vaststelling van de stofemissies zijn ook toetsingspunten op de noordoever op het grondgebied
van de gemeente Rhenen nodig. Een overschrijding van de zonegrens zal in de meeste situaties
gecontroleerd worden op basis van gemeten waarden op een beoordelingspunt, waarna het rekenmodel
uitsluiting geeft of er wel of geen sprake is van een overschrijding. Het is ook praktischer te meten op
vaste grond op de noordoever van de Neder Rijn dan in een bootje midden op de rivier waar de
zonegrens ligt.
De opname van beoordelingspunten op de noordoever komt ook tegemoet aan het grote gevoel van
bezorgdheid dat van meet af aan heeft geheerst in Rhenen over de industriële ontwikkelingen in de
Middelwaard West.
Vaststelling van het bronvermogen van de klasseer- en de mobiele sorteerinstallatie
Wij dringen er op aan om in de beschikking het bronvermogen van de drijvende klasseerinstallatie en
de mobiele sorteerinstallatie op te nemen, en binnen een halfjaar ter plekke vast te stellen. Dit omdat
voor beide bronnen uitgegaan is van gelijksoortige installaties elders en beide bronnen bepalend zijn
voor de totale geluidemissie.
Voorschriften voor de drijvende klasseerinstallatie en onderwater opslag
Het ontwerpbesluit geeft weinig aandacht aan het in werking hebben van de drijvende
klasseerinstallatie alsook aan de tijdelijke opslag op de onderwaterbodem en het weer boven water
halen van zand en grind. De activiteit op de plas met het in werking hebben van de klasseerinstallatie
is onderdeel van de omgevingsvergunning.
Als het zo is dat het niet gebruikelijk is om specifieke voorschriften voor dit soort installaties op te
nemen, omdat zij moeten voldoen aan allerlei Nederlandse normen en milieuvoorschriften, dan is het
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toch nodig om bij het voorschrift op blz. 22 van het ontwerpbesluit, waar staat dat de
ontwateringszeven van de klasseerinstallatie niet in werking mogen zijn, op te nemen hoe de borging
van dit voorschrift zal plaats vinden.
Voorschrift voor de hoogte van de installaties op het land
Op blz. 22 van het ontwerpbesluit staat onder de voorschriften een maximale hoogte van 8 meter
aangegeven voor de opslag op het land. Er zijn daarnaast geen voorschriften gegeven voor de
maximale hoogte van de kraan, de transportbanden, de sorteerinstallatie en de lichtmasten. In verband
met het zicht vanuit Rhenen op deze installaties aan de overzijde van de Neder Rijn en gezien het feit
dat Rhenen zich jarenlang met succes heeft weten te verzetten tegen de voorgenomen industriële
ontwikkelingen op het industrieterrein Middelwaard West, is het nodig een maximale hoogte van 8
meter ook voor deze installaties op te nemen in de voorschriften.
Aanpassing van de vergunning voor de categorieën stuifgevoelige stoffen op het terrein
In het ontwerpbesluit staat op blz. 19 dat er op het terrein slechts stoffen aanwezig zullen zijn van
categorie S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar). In een tabel aan het einde van de
vergunningaanvraag staat dat ook stoffen van categorie S2 (sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar)
aanwezig zullen zijn. Het lijkt duidelijk dat de vergunningaanvraag de juiste situatie weergeeft, omdat
gewerkt en gesorteerd wordt met sterk stuifgevoelig zand. De vergunning dient hierop aangepast te
worden. Er moet een beregeningsinstallatie aanwezig zijn om het verspreiden van stof te voorkomen.
Voorschriften voor het vermijden van lichthinder
Het ontwerpbesluit bevat geen voorschriften voor het vermijden van lichthinder. Die zijn zeker nodig
om te voorkomen dat lichtuitstraling naar buiten het bedrijf zou optreden met als gevolg hinder voor
Rhenen. Kunstverlichting moet alleen gericht zijn op de werklocaties.
Begrippenlijst
Op blz. 26 staat onder Maximaal Geluidsniveau (Lmax): ............ De Nederlandse norm NEN 3011
getiteld: “Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en openbare ruimte”. Het lijkt duidelijk
dat deze zin misplaatst is en hier niet thuis hoort.
Tot slot vragen wij aandacht voor het volgende.
Het is ons bekend dat veel aspecten vallen onder het Activiteitenbesluit. De voorschriften die daarbij
behoren, hebben een rechtstreekse werking en worden niet in de vergunning opgenomen. Als
belanghebbende organisatie zouden wij die voorschriften op het internet moeten opzoeken. Derhalve
vragen wij u om de voorschriften die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende
activiteitenregeling en die van toepassing zijn op K3 Industriezand B.V. te mogen ontvangen.
Het bestuur van de Stichting Comité Middelwaard West,
namens deze,
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