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Hou Heijen gezond 

❑ Welkom

❑ Agenda
▪ 19.30 u. Presentatie enquête, uitleg Bas - Pierre Hendriks 

vragen

▪ 20.00 u. Presentatie Notitie - Eelco Basten
vragen

korte pauze

▪ 21.00 u. Presentatie stikstof rapport - Joost ter Laak
vragen

❑ 21.30 u. Afsluiting



PRESENTATIE 
08-07-2020

Enquête 19 t/m 27 mei 2020 
inwoners Heijen

Hou Heijen gezond



Back to the future
2007: “Heijen verknipt, verkocht en verkwanseld.” 

◦ Veel bijval, Standpunt Heijen, later DOP

2009: Hèjje Mojjer , statuten 

•Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen; het stimuleren van initiatieven die de 
mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden

•Projectgroepen: website, Heisa, Hejs Nejs, Promotiegroep, Ommetjes, Historisch Heijen, ROC/BROHM

BROHM: bewaking ruimtelijke omgeving Hèjje Mojjer (Frits Basten, Gert Cuypers, Harry Brons)



Waarom deze enquête?
Hoopvol!

▪ Initiatiefnemers
▪ Startgesprek Initiatiefnemers en HM: relatief kleine ingrepen in de haven. Startbijeenkomst 29 mrt. 2016: prima, constructief…  Wel meteen aangegeven: andere 

ontsluiting haven. “In samenspraak met de Gemeente eerst een nadere Verkenning waarin de focus met name gericht is op de maatschappelijke en economische consequenties van het 
planvoornemen. 

▪ 18 okt. 2016 Jaap v. Deutekom: “Verkenning vooraf niet met Hejje Mojjer is besproken - slechts een kwalitatieve Verkenning met een opsomming van te verwachten effecten die in het MER nader 
onderzocht zullen worden. In de NRD die nu voorligt, is veel uitgebreider aangegeven welke onderwerpen in het MER onderzocht en behandeld zullen gaan worden.”

▪ Geen maatschappelijk consequenties m.b.t. effecten op dorp in kaart gebracht, d.w.z. geen peiling draagvlak

▪ Infoavond 10 nov. 2016: 50 Heijenaren. Kritiek op/zorgen m.b.t. plannen.  Geen verslag

▪ Zienswijzen ingediend door HM en Waterwoonwijk.
▪ HM op voorhand niet gekant te zijn tegen de uitbreiding van de haven i.v.m. werkgelegenheid. (Maar die blijkt nu zeer beperkt!)
▪ Voorwaarden HM:  effecten op de leefbaarheid Heijen (verkeersveiligheid -ontsluiting niet bij kern Heijen, leefomgeving -milieu) 

terugbrengen, minimaliseren, situatie juist verbeteren.

▪ Politiek
▪ Coalitieakkoord: bevorderen alternatieve ontsluiting
▪ Overleg wethouders Van Hulsteijn en wethouder Peperzak. (Ook bij 6 wekelijks overleg wethouder Peperzak en HM)

Minder hoopvol

▪ Initiatiefnemers -klankbordgesprekken: 10 april 2017, 18 mei 2017,  7 maart 2018, 9 jan. 2019. 
▪ “….hebben mogen meeluisteren, maar er is nagenoeg niets gedaan met de kritische opmerkingen en kanttekeningen. 
▪ “Heijen heeft de aandacht” …maar op geen enkele manier is gewerkt aan oplossingen van de problemen.
▪ De problemen worden niet erkend en herkend. 

Gesprekken: 

▪ Gesprekken o.a. met Jaap Deutekom en gemeente. (Verkeersonderzoek kon opnieuw, maar met dezelfde input. )



Aanleiding: 
▪ Er wordt wel gesproken met ons, maar problemen voor waterwoonwijk en Heijen worden niet erkend.   Focus ligt op 

belang initiatiefnemers, belang dorp/burgers heeft weinig aandacht.

▪ Constructief opgesteld. Willen een duurzame oplossing voor komende 40/50 jaren. 

◦ rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen in balans voor Heijen, de gemeente en de initiatiefnemers. 

◦ een goede oplossing voor alle partijen  …niet steeds weer bezwaren oproepend… …geeft rust en duidelijkheid.

▪ Oplossingen/alternatieven worden niet geboden. 

◦ Wethouders Van Hulsteijn en Peperzak: initiatiefnemers zouden oplossing met ons bespreken – niet gebeurd.

◦ Coalitieakkoord bevorderen alternatieve ontsluiting niet uitgevoerd. Alternatieven worden gewogen in belang van initiatiefnemers.

▪ Infoavond in Heijen op 19 feb. 2020, 350 personen. Veel kritische mensen!

◦ Uitleg plannen (geen containers, wel onderwaterdepot). ‘Verder geen probleem, toch?’

◦ Aanpak kruising, Hoofdstraat als oplossing ??  Twee losstaande dossiers worden oneigenlijk gemengd!

Nut en noodzaak?? “Zo’n ingreep op omgeving en met zo veel effecten, alleen t.b.v. economisch gewin twee ondernemers. 

Nauwelijks arbeidsplaatsen! Heijen heeft al genoeg op het bord. Genoeg is genoeg, geen uitbreiding haven.”

Onze insteek: peiling mening Heijenaren nodig! 



Overleg
Meerdere gesprekken met de fracties, waarvoor dank. 
▪ Brief mrt 2020 SP, CDA en VVD – geen containervervoer, onderzoek onderwaterdepot, verwijzing naar MER verslagen 

Verzoeken aan College

▪ Voor overleg jan. 2020. Wethouder Peperzak: 
▪ De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor dit beleidsterrein en  spreekt namens het gehele college

▪ Niet gebruikelijk om dan over het project ‘haven Heijen’ (of welk project dan ook) met het voltallige college in gesprek te gaan.

▪ Verzoek aan college 14 april 2020 ……na drukbezochte infoavond van 19 februari (350 mensen aanwezig.)  

“De teneur van de avond was dat de mensen uit Heijen aangaven de uitbreiding van de haven niet te willen. …willen gezamenlijk in gesprek ..verkennen oplossingen …

van de knelpunten…. bijdragen tot een betere verhouding van gemeente met inwoners van Heijen.”

▪ Reactie wethouder Van Hulsteijn: 
▪ Na ontvangen en toetsing laatste versies rapporten van initiatiefnemers neemt college een besluit over het voorontwerpbestemmingsplan en het MER; 

▪ Reeds bekende knelpunten zullen de benodigde aandacht krijgen;

▪ Besluitvorming college naar verwachting in mei;

▪ Op dit moment zien wij dan ook geen aanleiding om vooraf daarover met u in gesprek te gaan. 

Verder verwijs ik u naar onze website waar het project en de procedure wordt toegelicht.”



Feiten – piekbelasting Heijen
Wob- gegevens, n.a.v. verzoek van  11 januari 2020 

- De Brem (Heijen) 31 ha.    - De Grens (Heijen) 30 ha.     - De Groote Heeze (Heijen) 15,8 ha.

- De Haven (maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Hoogveld)    - Hoogveld (Heijen) 25 ha. 

- Centrumgebied en Zonnepark zijn geen bedrijventerreinen. - De Heij (Heijen) 5,4 ha. 

- Moutstraat (Gennep) 1 ha.    - Ovenberg (Milsbeek) 16,6 ha.    - Drie Kronen (Milsbeek) 25 ha. 

Uit het CAD-systeem het totale aantal ha. van de dorpen in de gemeente Gennep:

- Milsbeek +/- 157 ha.     - Ottersum +/- 80 ha.                - Gennep +/- 350 ha.

- Heijen +/- 136 ha. - Ven-Zelderheide +/- 74 ha.



In schema

Oppervlakte

kern in ha.

Bedrijventerreinen

in ha.

Belasting in % t.o.v. 

oppervlakte kern

Gennep +/- 350 ha. 6,4 1,7 %

Milsbeek +/- 157 ha. 41,6 26 %

Ottersum +/- 80 ha. 0 0 %

Ven-Zelderheide +/- 74 ha. 0 0 %

Heijen +/- 136 ha. 107 79 %*

*Exclusief de geplande uitbreiding haven van 27 ha., Center Parcs 84 ha., Zonnepark 10 ha.





Gegevens uitbreiding haven Bron

Motivering: 

“De bedrijven Teunesen en AVG willen uitbreiden omdat vraag naar vervoer over 

water en bijbehorende overslagmogelijkheden flink toeneemt en om de 

continuïteit van hun bedrijven te waarborgen. “

Website gemeente 

Gennep

Huidige situatie: bebouwde kom Heijen: 70 hectare.

Bestaande industriegebieden: 107 ha. (excl. Center Parcs 84 ha., Zonnepark 10 ha.)

WOB gegevens 

gemeente Gennep

Geplande uitbreidingsplannen haven 38,6 hectare o.a.:

• 12 ha. aan nieuw bedrijventerrein;

• 14,7 ha. aan nieuwe haven;

• onderwaterdepot voor tijdelijke opslag van grondstoffen;

• 11,9 ha. watergebonden natuur, m.n. een smalle strook tussen Maas en haven. 

Site gemeente 

Gennep/plannen 

initiatiefnemers

Teunesen en AVG

Te verwachten aantal extra arbeidsplaatsen: maximaal 30. MER. 29 mrt. 2019 

Teunesen en AVG

Oplossing Teunesen/AVG voor toename verkeer: aanpassing ‘fantasiekruising’  

Hoofdstraat/Hoogveld, verbeteren fietsstructuur Hoofdstraat. 

Presentatie Gem. 

Teunesen/AVG 19 feb.



Effecten uitbreiding haven; cursief - door projectgroep verwachte effecten Bron

Op de kern van Heijen: 

• Haven heeft al de grootste capaciteit m.b.t. overslag bulk- en stukgoederen 

van Limburg. Wordt nog meer. Bevorderen transport over water o.k., maar de 

overslag vindt plaats in de haven = piekbelasting.

• Nog meer industrie rondom Heijen (tot 300 m. van de kern); 

• Verkeerstoename: 9.000 motorvoertuigen/etmaal. (6 motorvoertuigen p. min. 

=1 mtv/per 10 sec.) over 24 uur. Piek tussen 7.00 u.- 18.00 u.; 

• De huidige haven is geschikt voor boten tot 1350 ton. In de geplande 

uitbreiding kunnen boten tot 3200 ton aanmeren. Forse toename 

vrachtverkeer;

• Aanpassing fantasiekruising en Hoofdstraat, maar verkeersafwikkeling blijft 

bij de kern van Heijen. Blijvend onveilige situatie. (Ruim 400 – 500 fietsers per 

etmaal - o.a. 300 leerlingen van middelbare scholen.);

• Toegestane industriecategorie is 5.3, de op een na hoogste. Zware industrie is 

mogelijk. Niet bekend welke bedrijven er komen. Toenemende luchtvervuiling 

en geluidoverlast;

• Aantasting natuur.

MER. (Milieu Effect

Rapportage 29 mrt 2019) 

Teunesen en AVG

Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau AVG 

Bedrijven/Teunesen Zand 

en Grint B.V. ‘16

Presentatie Gem. 

Teunesen/AVG 19 feb.



Opzet

Op de Waterwoonwijk

• Sterke toename wind en golfslag door verwijdering landtong, onveilige situatie;

• Onderwaterdepot levert sterke geluidoverlast zowel boven- alsook onder 

watergeluid;

• Wijziging stroming water, waardoor meer zand onder woonarken wordt 

aangevoerd; 

• Groter risico op vastliggen op de bodem, schade aan de woonarken; 

• De huidige haven is geschikt voor boten tot 1350 ton. In de geplande uitbreiding 

kunnen boten tot 3200 ton aanmeren. Meer luchtvervuiling;

• Toegestane industriecategorie is 5.3, de op een na hoogste, zware industrie is 

mogelijk. Toenemende luchtvervuiling en geluidoverlast; 

• Door onderwaterdepot vervuiling van het water.

Gebaseerd op gegevens 

uit de MER. (Milieu Effect 

Rapportage) Teunesen en 

AVG mrt ‘19

Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau

AVG Bedrijven / Teunesen

Zand en Grint B.V. 2016

Te verwachten effecten voor Heijen, Gennep Zuid en omgeving

• Toenemend vrachtverkeer in de regio

o van zandwinningen

o uit Duitsland naar en van de haven

o door toenemend en zwaarder scheepvaartverkeer tot 3200 ton

o door extra activiteiten van bedrijven op het haventerrein;

• Toenemende en blijvende verkeersonveiligheid;

• Toenemende geluidhinder en verslechtering luchtkwaliteit, meer fijnstof; 

• Aantasting leefmilieu en de natuur, stikstofuitstoot.

Hèjje Mojjer en bewoners 

haven.

Voor nog meer informatie 

zie ook website

www.houheijengezond.nl

http://www.houheijengezond.nl/


Verspreiding/respons
Uitgereikt: 
851

Ontvangen Ongeldig (foute code, te laat, vaker ingevuld) Geldig 

Papier   102 2             (code afgeknipt) 100

Digitaal 308 45           (22 ja, 20 nee, 3 neutraal) 263

48, 2% Percentage: 42,7 % *

N.B. 
1. *Huishoudens. 263 X 2,3** = 605 inwoners (**Gegevens CBS en gemeente)
2. Een uitstekende respons: enquête is ook verspreid in de buitengebieden verder

gelegen van het havengebied (195 adressen; betrokkenheid buitengebieden mogelijk anders).



Opbrengst

O ja O nee O neutraal

311 = 85,7% 33 = 9,1% 19 = 5,2%

Heijen heeft genoeg grondgebied ingeleverd t.b.v. bedrijven 241 66,4%

De uitbreiding tast mijn woongenot aan (milieueffecten en toename verkeer) 265 73,0 %

Veiligheid: de (groeiende) verkeersstromen blijven vlak bij de kern van Heijen 224 61,7 %

Ik denk dat de industrie mijn gezondheid zal aantasten * a.u.b. toelichten beneden 121 33,3 %

Het gaat ten koste van de natuur 166 45,7 %

Het levert meer werkgelegenheid op 21 5,8 %

Het is goed voor de economie in Heijen/Gennep * a.u.b. toelichten beneden 15 4,1 %

De aanpassing ‘fantasiekruising’ en Hoofdstraat is voldoende 9 2,5 %

•Heeft u bezwaar tegen de geplande uitbreiding van de industriehaven? 

Ja

Nee



Informatie

O ja O nee O neutraal

38 = 10,5 % 272 =74,9 % 53 = 14,6 %

1. Vindt u dat de gemeente en de initiatiefnemers uitbreiding 

haven (Teunesen en AVG) u voldoende hebben geïnformeerd 

over de uitbreiding van de industriehaven? 



Belangen behartigen

O ja O nee O neutraal

23=6,3 % 297=81,8 % 43=11,8 %

4. Houden de initiatiefnemers Teunesen en AVG voldoende rekening 
met de belangen van de inwoners van Heijen en Gennep Zuid?

3. Houdt de gemeente voldoende rekening met de belangen van de
inwoners van Heijen en Gennep Zuid?

O ja O nee O neutraal

18=  5 % 313= 86,2% 32 =8,8 %



Inspraak en Kruising /Hoofdstraat
Wilt u als burger meer inspraak bij de voorgenomen plannen van de 
uitbreiding van de industriehaven? 

O ja O nee O neutraal

269= 74,1 % 42 =11,6 % 52= 14,3 %

De ‘fantasiekruising’ Hoofdstraat-Hoogveld en fietsstructuur van de 
Hoofdstraat moeten, los van de havenuitbreiding, sowieso worden aangepast.

O ja O nee O neutraal

322= 88,7 % 10=2,8 % 31= 8,5 %



Meer dan 300 opmerkingen
Beeld van de enquête wordt onderstreept. 

▪ Overlast omgeving algemeen 34 x;  luchtvervuiling/ fijnstof/uitlaatgassen/uitstoot/geluid/aantasting 
natuur 153 x; verkeer 73 x, relatie met gezondheid/chronische klachten 20 x; 

▪ Werkgelegenheid: 10 x (8 x positief; 2 x onder voorwaarden); 

▪Oplossingen: rotonde bij de Mouter; rotonde bij Burgman; weg bij Hopman afsluiten; haven ontsluiten 
bij For Farmers; bestaande haven effectiever gebruiken; halfopen dam tussen Maas en boten; 
verplaatsen haven naar Gennep of Milsbeek, fietspaden anders; 

▪ Kruising Hoofdstraat: 5 o.k., 25 x aanpakken; 

▪ Kritiek/opmerkingen op de enquête: 6 x, 1x een brief, 1x brief via opmerkingen. (Zijn beantwoord)

▪ Rol gemeente: 52 x (50 x neg., 2x pos.)



Conclusie
▪ Het overgrote deel van de 363 huisgezinnen heeft bezwaar tegen de     

uitbreiding, m.n. op grond van aantasting grondgebied, woongenot door 

verkeer en belasting milieu en m.b.t. veiligheid. 

▪ De informatie naar de inwoners en het rekening houden met het dorp 

worden als sterk onvoldoende beoordeeld. 

▪ Men wil meer inspraak en de kruising en Hoofdstraat moeten sowieso, los 

van de haven, worden aangepakt, vindt het overgrote merendeel van de 

respondenten. Uitbreidingsplannen haven en aanpakken kruising/Hoofdstraat (is 

verantwoordelijkheid Gemeente) zijn twee aparte dossiers, worden nu gemengd.



Duiden
1. Geen maatschappelijk draagvlak m.b.t. uitbreiding.

2. Belang van burgers niet erkend en herkend, grote zorgen m.b.t. overlast.
◦ Bij startbijeenkomst 29 mrt. 2016 beloofde verkenning de maatschappelijke en economische 

consequenties van het planvoornemen is niet uitgevoerd…..?!

◦ Mening burgers niet gepeild.

3. Gebrekkige informatie. 

4. Emotie? Wellicht ook, maar gebaseerd op feiten! 



Rol gemeente - gemeenteraad aan zet

➢ Heijen is m.b.t. inrichting ruimtelijke omgeving omsloten, opgesloten en zwaar belast.
➢Erfenis van de afgelopen 40 jaren.

➢ Dit college, deze gemeenteraad heeft nu de keuze:
➢nog verder insluiten en belasten, nu t.b.v. economisch gewin twee ondernemers

(nut en noodzaak onduidelijk), of…..

➢belangen van de inwoners van het dorp Heijen, incl. inwoners incl. waterwoonwijk, 
behartigen en beschermen.


