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Geacht college, 

 

Namens 20 cliënten, waaronder vereniging Hèjje Mojjer, leden van de projectgroep Hou Heijen 

Gezond en 15 privépersonen, wend ik mij tot u terzake het navolgende.  

 

De vereniging Hèjje Mojjer is op 5 februari 2010 opgericht door de heren P.H.J. Hendriks en F.W.M. 

Storms. De vereniging stelt zich, conform artikel 2 van de statuten, het volgende ten doel: 

a. Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te 

bekennen als aanhangster van enige politieke groepering; 

b. Het stimuleren van de initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het 

karakter van het dorp te behouden. 

De vereniging bestaat uit leden. Hèjje Mojjer vertegenwoordigt de belangen van ca. 430 leden. 

 

Het voorliggende besluit 

Vanaf  4 juni jl. tot en met 16 juli as. ligt het voorontwerpbestemmingsplan betreffende de 

uitbreiding van de haven en het haventerrein in Heijen ter inzage (zie Staatscourant 2020, nr. 29231). 

 

De binnenhaven Heijen is een onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld. De bedrijven Teunesen 

Zand en Grind en AVG hebben een plan ingediend om het huidige bedrijventerrein van 27 hectare 

uit te breiden met 12 hectare. Beide bedrijven zijn al gevestigd op het bedrijventerrein. Ze willen 

uitbreiden omdat de vraag naar vervoer over water en bijbehorende overslagmogelijkheden flink 

toeneemt en om de continuïteit van hun bedrijven te waarborgen. Het ingediende plan bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

 

▪ Nieuw watergebonden overslaglocatie/ bedrijventerrein met een omvang van 12,6 hectare, 

voorzien van milieucategorieën tot 5.2 en een maximale bouwhoogte van 20 meter; 

▪ Aanleg van een toegangsgeul en draaikom inclusief een onderwaterdepot voor tijdelijke 

opslag van grondstoffen. Deze nieuw te graven toegangsgeul krijgt ook een functie voor  de 

hoogwaterbescherming in het kader van het Deltaprogramma Maas. De draaikom komt in 

het meest zuidelijke deel van de nieuwe havenarm, zodat schepen kunnen draaien. Dit 

gebied beslaat 14,7 hectare. 
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▪ Watergebonden natuurterrein van 11,9 hectare. 

 

Daarnaast wensen de bedrijven een grindstort in de Rijksvluchthaven te realiseren, met een 

onderwaterdepot van 3 ha. Bijgaand een luchtfoto van het plangebied, met een weergave van de 

huidige situatie, en vervolgens een tekening van de toekomstige situatie. 

 

Luchtfoto plangebied – huidige situatie 

 
Tekening planvoornemen – toekomstige situatie 
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Op 19 mei 2020 heeft het college de onderstaande besluiten genomen over het voorontwerp 

bestemmingsplan. Het college verbindt de volgende voorwaarden aan de uitbreiding van de haven: 

▪ Een containerhaven is niet toegestaan. 

▪ Onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de hinder van onderwatergeluiden voor de 

woonarken. De aanleg van een onderwaterdepot is afhankelijk van de resultaten van dat 

onderzoek. 

▪ Het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze wordt aangepakt. 

▪ Het fietspad langs de Hoofdstraat wordt heringericht. 

 

Cliënten kunnen zich met deze plannen niet verenigen en wel om de volgende redenen.  
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GRONDEN 

 

I Strijd met een goede ruimtelijke ordening – Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

A. Negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in algemene zin 

Vooropgesteld zij dat Hèjje Mojjer, opkomend voor het belang en de leefomgeving van Heijen, en 

omwonenden (inclusief de bewoners van de waterwoonwijk) willen benadrukken dat zij op 

voorhand niet gekant zijn tegen de uitbreiding van de haven i.v.m. werkgelegenheid. Wel wil Hèjje 

Mojjer dat de effecten op de leefbaarheid (lees: leefomgeving, verkeers- en waterveiligheid, 

overlast, volksgezondheid en milieu) worden geminimaliseerd. In voorwaardelijke sfeer zijn dat 

belangrijke zaken die vooraf helder moeten zijn. Sterker nog: de huidige overlast moet worden 

teruggebracht en niet worden verhoogd. 

 

De gemeente Gennep maakt zich al een tijd zorgen over de demografische ontwikkeling van de 

deelgemeente Heijen. De vergrijzing neemt toe. Heijen moet aantrekkelijk blijven om er te wonen. 

De jeugd heeft de toekomst is letterlijk van toepassing in Heijen, de jeugd moet de kans geboden 

kunnen worden om in Heijen een toekomst op te bouwen. Daar hoort dan wel bij dat daarvoor de 

juiste voorwaarden worden geschept. De leefbaarheid van Heijen staat echter al zeer lange tijd 

onder druk. Jongeren zullen steeds vaker ervoor kiezen om hun heil elders te zoeken, op plekken 

waar een goed woon- en leefklimaat wél wordt nagestreefd. Er is vrijwel geen plek meer voor 

broodnodige nieuwbouw. Dit is nodig om Heijen veerkracht te geven en vergroening van de 

bevolking te bevorderen. Uit twee enquêtes blijkt dat jongeren nog wel in Heijen wil wonen, maar 

door een foutieve ruimtelijke indeling ten gunste van bedrijventerreinen is nog maar 1 bouwlocaties 

(12 woningen) ter beschikking. 

 

De kern van Heijen is nagenoeg volledig omsloten door industrie. In alle windrichtingen zijn 

grootschalige industrieterreinen te vinden. De oppervlakte van de kern van Heijen bedraagt 136 ha, 

afgezet tegen de oppervlakte van de bedrijventerreinen (industrie) 109 ha is de belasting van 

industrie ten opzichte van de kern dus 80%, exclusief Center Parcs (80 ha) en een zonnepark (10 ha). 

Dat is nu al exponentieel veel meer dan de andere kernen van de gemeente Gennep! 

Daar komt de geplande uitbreiding van de haven met 27,3 ha nog bij. Zorgwekkend is ook dat de 

industriehaven steeds verder in de richting van Heijen opschuift. Door de nieuwe plannen zal het 

industrieterrein op 300 meter van de kern van Heijen komen te liggen. Ook is Heijen omsloten door 

drukke (Rijks)verkeerswegen, zoals de N271 en de A77.  

 

De toename van het vrachtverkeer (zowel over water als over de weg), al jaren een zorg van de 

inwoners van Heijen, wordt dusdanig dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Heijen 

in het geding komt. De luchtvervuiling, het lawaai door het toenemende verkeer wordt meer en 

meer. Tegelijkertijd zijn er inwoners van Heijen werkzaam bij deze bedrijven. De huidige 

voorgestelde plannen en de manier waarop door de gemeente het proces is ingeregeld zorgt voor 

‘polarisatie’ binnen de gemeenschap. Het gros van de burgers is fel gekant tegen deze 

uitbreidingsplannen, zoals ook is gebleken uit de uitslag van de enquête van mei 2020, welke 

hiernavolgend nog zal worden besproken en de gemeente is tot op heden hiervoor nog ongevoelig 

gebleken.  

 

Net als in het verleden dreigt de gemeente ook nu weer toestemming te verlenen voor meer 

industrie, zonder rekening te houden met de leefbaarheid voor de inwoners van Heijen en al 

helemaal niet voor de bewoners van de waterwoonwijk, die direct en nog harder getroffen zullen 

worden. En dat terwijl deze leefbaarheid wel als een speerpunt wordt genoemd in het 

coalitieakkoord, zie p. 4:  
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Gennep is een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Om te zorgen dat dat ook in 

de toekomst zo is, willen wij de komende vier jaar blijven investeren in de leefbaarheid van elk van onze 

vijf kernen. Van belang voor die leefbaarheid zijn de aanwezigheid van voorzieningen (zoals scholen 

en winkels), werkgelegenheid binnen handbereik, voldoende passende woningen, een prettig openbaar 

gebied en een bloeiend verenigingsleven ter bevordering van de sociale samenhang. Wij willen de 

randvoorwaarden scheppen voor de leefbare samenleving die ons voor ogen staat en samen met onze 

inwoners aan de slag gaan om dat ideaal een stukje dichter bij te brengen. 

 

Onder de bewoners van de kern Heijen leeft sterk het gevoel dat zij als "afvoerputje" van de 

gemeente Gennep worden beschouwd. Het wordt tijd om deze polarisatie tegen te gaan en werk te 

maken van uw doelstelling om samen met de inwoners van Heijen op zoek te gaan naar een naar 

een leefbare gemeenschap. Voor de huidige plannen ontbreekt echter het daarvoor benodigde 

maatschappelijke draagvlak. 

 

B. Maatschappelijk draagvlak ontbreekt 

Hoewel bij het startgesprek tussen de initiatiefnemers en Hèjje Mojjer 29 mrt. 2016 is genotuleerd 

dat er “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…” zou 

worden uitgevoerd, is er geen verkenning geweest van de maatschappelijk consequenties net 

betrekking tot de effecten op het dorp. Dat wil zeggen, er is geen peiling naar het draagvlak voor 

deze ontwikkeling geweest.  

Overigens is door Hèjje Mojjer toen al gewezen op de noodzaak tot een andere ontsluiting van de 

haven en zijn is de wens geuit om de gevolgen voor de leefbaarheid en bijkomende effecten voor 

het dorp in kaart te brengen. 

 

Vanuit de havengroep en gemeente is Heijen op een bewonersavond op 10 november 2016 

geïnformeerd over de plannen. Op deze avond zijn kritische vragen gesteld door de inwoners m.b.t. 

de effecten op verkeersveiligheid, milieu en leefomgeving van Heijen. Door de aanwezigen is ook 

gesteld dat de haven niet vlak bij het dorp ontsloten dient te worden. Een standpunt overigens dat 

door Hèjje Mojjer al in 2009 is verwoord, toen er sprake was van een mogelijk Regionaal Overslag 

Centrum. 

 

Vervolgens is er een klankbordgroep ingesteld met o.a. de heer Frits Basten als vertegenwoordiger 

van Hèjje Mojjer/Heijen en de heren Will Verwer en Anton van Dijk als vertegenwoordigers van de 

bewoners van de woonarken. Een aantal keer heeft overleg plaatsgevonden, maar de resultaten 

hiervan zijn, om bij monde van de vertegenwoordigers van Hejje Mojjer en de bewoners van de 

woonarken te spreken, “bedroevend” en “uitermate teleurstellend”. Een nader gesprek met de 

bedrijven tussen de vertegenwoordigers van Hejje Mojjer en de bewoners van de waterwoonwijk 

over een nieuw onderzoek op onderdelen was niet succesvol gebleken aangezien er geen nieuw 

onderzoek gedaan zou worden, maar enkel een beoordeling van de bestaande onderzoeken. De 

vertegenwoordigers moesten bij voorbaat al akkoord gaan met het resultaat, zonder verdere 

discussie daarover. Dat is besproken met de beide wethouders, die zich hebben verbaasd en 

opnieuw contact zouden opnemen met de bedrijven om toch nader onderzoek te laten doen. 

Daarna hebben de vertegenwoordigers niets meer gehoord van de beide wethouders. 

 

Ook op 19 februari 2020 heeft nog een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Heijen over de 

uitbreidingsplannen van het havengebied. Op deze zeer drukbezochte bijeenkomst (met circa 350 

personen), waar beperkte informatie werd gegeven door de bedrijven over de gevolgen van de 

havenuitbreiding, was de kritiek niet mals en wijdverspreid. Punten die telkenmale terugkwamen 

zijn dat geen sprake is van een dialoog en dat (vertegenwoordigers van) de omwonenden zich geen 

volwaardig gesprekspartner voelen. Er hebben wel bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij sprake 
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is geweest van het zenden van informatie door de initiatiefnemers en de gemeente. Niet gebleken 

is echter dat ook echt is geluisterd naar de input van (de vertegenwoordigers van de) omwonenden. 

 

Dit is in strijd met het uitgangspunt dat in het Provinciaal Omgevingsplan 2014 (geconsolideerde 

versie 2019) op p. 23 staat vermeld: 

 

Voor een goede maatschappelijke verankering is het belangrijk om vanaf het begin de dialoog aan te 

gaan met de omgeving. 

 

Wil er sprake zijn van een dialoog dan is daarvoor essentieel dat sprake is van een gesprek op basis 

van gelijkwaardigheid en waarbij er over en weer naar elkaar wordt geluisterd. Daarvan is geen 

sprake geweest. Een hoge opkomst en een grote hoeveelheid aan kritische opmerkingen zijn 

weliswaar indicaties voor het ontbreken van maatschappelijk draagvlak. Hèjje Mojjer heeft zich 

echter de inspanning getracht om hier onderzoek naar te doen. Onlangs (medio mei 2020) heeft 

Hèjje Mojjer daarom een enquête gehouden met vragen/stellingen over de uitbreiding van de 

haven van Heijen. Deze enquête is door 410 huishoudens uit de kern Heijen ingevuld. De resultaten 

zijn als bijlage 1 aangehecht.  

 

Uit deze enquête blijkt dat: 

▪ 85,7% van de ondervraagden aangeeft bezwaren te hebben tegen de uitbreiding van de 

industriehaven; 

▪ 74,9% geeft aan onvoldoende te zijn geïnformeerd door de gemeente en de 

initiatiefnemers; 

▪ 86,2% geeft aan dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met de inwoners van Heijen 

en Gennep-Zuid; 

▪ 81,8% geeft aan dat de initiatiefnemers onvoldoende rekening houdt met de inwoners van 

Heijen en Gennep-Zuid; 

▪ 74,1% geeft aan meer inspraak te wensen bij de plannen van de uitbreiding van de 

industriehaven. 

 

Met andere woorden: maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling ontbreekt. Een 

ontwikkeling die in zo’n sterke mate en door zo’n grote groep omwonenden wordt afgewezen kan 

door een bestuursorgaan dat op een behoorlijke, zorgvuldige en evenwichtige wijze wenst te 

besturen niet worden genegeerd.  

Te meer omdat ‘nut en noodzaak’ van de voorgestelde uitbreiding voor de gemeenschap of voor 

gemeente Gennep niet afdoende is onderbouwd, met uitzondering van een geschat aantal van 30 

arbeidsplaatsen. In de rapporten wordt alleen ‘nut en noodzaak’ voor de initiatiefnemers 

aangegeven. 

 

De mening van veel Heijenaren laat zich als volgt samenvatten: “Zo’n ingreep op de omgeving en 

met zo veel negatieve effecten, alleen ten bate van het economisch gewin van voornamelijk twee 

ondernemers. Nauwelijks arbeidsplaatsen! Heijen heeft al genoeg op het bord. Genoeg is genoeg, 

geen uitbreiding haven.” 

 

II Strijd met een goede ruimtelijke ordening – Materiële toets 

 

1. Ladder duurzame verstedelijking  
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A. Algemeen 

De ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro). De Ladder stelt voorwaarden aan de toelichting bij een bestemmingsplan waarin 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Gemeenten moeten plannen die een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken motiveren volgens de Ladder voor duurzame 

verstedelijking. Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de 

toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. Het doel was om te bevorderen 

dat bij de ruimtelijke planning van bedrijventerreinen consequent nut en noodzaak van de 

ontwikkeling ofwel de ruimtebehoefte in kaart werd gebracht, rekening houdend met de 

mogelijkheden van herstructurering en intensief ruimtegebruik. In het kader van zorgvuldig 

ruimtegebruik dient daarbij ook rekening te worden gehouden met beschikbare alternatieven 

elders in de regio/provincie(s). 

 

B. Nut en noodzaak uitbreiding haven Heijen voor de initiatiefnemers 

Art. 3.1.6. lid 2 Bro schrijft voor dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt een beschrijving dient te bevatten van de behoefte aan die 

ontwikkeling.  

 

Dit houdt in dat deze behoefte nauwgezet en volledig, op basis van feiten en gegevens wordt 

beschreven. En dat vervolgens op basis van een evenwichtige belangenafweging, waarbij al die 

belangen ook in kaart worden gebracht en deze vervolgens op zorgvuldige wijze tegen elkaar 

worden afgewogen.   

 

In het onderhavig voorontwerp bestemmingsplan gaat het echter al mis bij de eerste stap. De 

behoefte van deze ontwikkeling is namelijk niet, althans onvoldoende in kaart gebracht.  

 

Je mag aannemen dat een bestemmingsplan dat de titel draagt: “Haven Heijen”, is opgesteld met 

als doel om meer mogelijkheden te creëren voor watergebonden bedrijven en/of watergebonden 

bedrijfsactiviteiten. Immers, als de locatie aan het water niet noodzakelijk is voor de uitoefening van 

die specifieke bedrijfsactiviteiten kan de terechte vraag worden gesteld of deze locatie wel geschikt 

is voor de uitbreiding en de aard van de bedrijfsactiviteiten die dit bestemmingsplan beoogt te 

realiseren.  

 

Op het eerste oog lijkt de bestemmingsomschrijving van de bestemming “Bedrijventerrein” uit 

artikel 3.1 ook enkel uit te gaan van watergebonden bedrijven en/of watergebonden 

bedrijfsactiviteiten in de milieucategorieën 3.1 t/m 5.2. Echter, vervolgens kennen de artikelen 3.4.2 

t/m 3.5.4 weer zeer ruime afwijkingsmogelijkheden toe aan het college van B&W. Deze 

afwijkingsmogelijkheden kunnen ertoe leiden dat (volumineuze) detailhandel, horeca, kantoren en 

buitenopslag kunnen worden gerealiseerd zonder al te strenge voorwaarden. Daarnaast betreft 

artikel 3.5.1. een zeer uitgebreide afwijkingsbepaling waarbij ieder willekeurig bedrijf ter plaatse kan 

worden toegestaan, mits de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan 

worden gesteld met een bedrijf in de betreffende categorie. 

 

Met andere woorden: iedere vorm van bedrijvigheid is straks toegestaan. Voor de onderbouwing 

van nut en noodzaak zal de behoefte van zowel watergebonden als niet-watergebonden bedrijven 

en/of bedrijfsactiviteiten en de winning van bouwgrondstoffen (zoals zand en grind) nader onder de 

loep worden genomen. 

 

Watergebonden bedrijven/bedrijfsactiviteiten 

De initiatiefnemers hebben momenteel circa 6 ha. aan watergebonden haventerrein voor overslag 

en opslag tot hun beschikking (gemeten vanaf kaart bestemmingsplan). Daarnaast beschikken ze 
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over circa 1 hectare (AVG) aan opslag aan de westzijde, niet zijnde een kade. De initiatiefnemers 

willen 12,6 hectare aan nieuwe watergebonden haventerrein, 3 hectare onderwaterdepot en een 

nieuwe haven met kade realiseren. Dit nieuwe bedrijventerrein  een vergroting van maar liefst 200% 

van de huidige watergebonden bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied. Deze vergroting van het 

watergebonden haventerrein lijkt niet in verhouding te staan met de mogelijke groeicijfers per jaar 

(volgens de initiatiefnemers 1% per jaar en volgens het Havennetwerkvisie 2030 van de provincie 

0,5% tot 1%), zeker niet als de effecten van de Covid-19-pandemie hierbij worden betrokken.  

 

In de havennetwerkvisie Limburg 2030 staan de volgende passages: 

 

Citaat uit Havennetwerkvisie (okt 2012) provincie Limburg 2030, p. 35 

 

2.2.2 Ontwikkelingen in de binnenvaartmarkt 10 

 

Schaalvergroting 

De binnenvaart is grofweg te onderscheiden in de droge bulkvaart, containervaart en tankvaart. De 

crisis die vanaf 2008 intrad heeft in de gehele sector tot een daling van het ladingaanbod geleid. Hoewel 

de economie zich in de 2e helft van 2010 heeft hersteld en het ladingaanbod weer op het oorspronkelijke 

niveau is, is er in de droge bulkvaart sprake van overcapaciteit en blijven de tarieven achter. Deze 

situatie kan nog een aantal jaren voortduren, naar verwachting tot 2016. 

 

In figuur 14 is goed te zien dat de crisis die vanaf 2008 intrad in de gehele sector tot een daling van het 

ladingaanbod heeft geleid. Het vervoersaandeel in de tank- en duwvaart was tot voor de crisis constant. 

De kleine binnenvaart, met schepen tussen de 350 -1500 ton laat een structurele afname zien. De 

binnenschepen groter dan 1500 ton laten een duidelijke groei zien tot 2006. Opvallend is dat de afname 

van grote schepen vanaf 2006, al voor de crisis plaatsvond. Dit duidt er op dat het verzadigingspunt in 

de opschaling van de binnenvaart al was bereikt. De banken  bevestigen dit beeld en zijn op dit moment 

terughoudender in hun financiering. Bij investeringen in nieuwbouwschepen wordt er bij voorkeur niet 

gekozen voor schepen groter dan 135 meter omdat daardoor de flexibiliteit van de inzet van de schepen 

afneemt door de beperkingen van het aantal vaargebieden. Deze ontwikkelingen zijn vooral van belang 

voor het gebruik van de Maasroute, die momenteel wordt opgewaardeerd tot vaarklasse Vb. 

 

Citaat uit Havennetwerkvisie 2030, p. 36: 

 

Ontwikkelingen 

Het bulkvervoer is een minder grote stijger dan de containersector, uitgaande van het scenario Strong 

Europe. Ook de trendlijn gaat uit van een toename van de gemiddelde bulkoverslag van ca. 0,5-1% per 

jaar. Aan de andere kant is er ook steeds meer sprake van een toename van de containerisatie van 

(bulk) goederen, zoals afval en schroot. 

 

De initiatiefnemers gaan in hun onderbouwing uit van een groei van 1%. Dit is dus tegenstrijdig 

met hetgeen heirover in de Havennetwerkvisie 2030 staat vermeld (0,5% - 1%). Verder gaat 

bulkvervoer vaak ook via containers. Het college van B&W heeft aangegeven dat het plaatsen van 

containers niet is toegestaan. Dit zorgt dan voor een nog verdere daling van de groeicapaciteit voor 

bulkgoederen. De onderbouwing lijkt hier dus een veel te rooskleurig beeld te geven van deze 

marktontwikkelingen.  

 

Daarnaast stevenen we, evenals in 2008,  vanwege de Covid-19-pandemie ook nu weer af op een 

economische crisis. Deze crisis is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek en het Centraal 

Planbureau zelfs nog vele malen groter dan de economische crisis in 2008. Volgens het CBS was 

bijvoorbeeld het volume van de goederenexport in april 2020 11,2% kleiner dan in april 2019. Dit is 

de grootste krimp na juni 2009. Het volume van de import was in april 2020 8% kleiner dan een jaar 
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eerder. Dit is de grootste krimp na oktober 2009. Ook de productie van de industrie daalde met 

circa 11%.1 Het is dan ook reëel om te verwachten dat er de komende jaren sprake zal zijn van een 

sterke daling van de behoefte aan vervoer over water. De onderbouwing uit bijlage 2 behorende bij 

het voorontwerp bestemmingsplan houdt ten onrechte geen rekening met deze gewijzigde 

omstandigheden en de aanstaande langdurige economische recessie.  

 

Opvallend is voorts dat de bijlage 2 van het voorontwerp bestemmingsplan (Ladderonderbouwing), 

met betrekking tot de onderbouwing van de behoefte van de havenuitbreiding uitgaat van cijfers 

uit 2010 en 2012. Dit zijn niet de meest recente cijfers. De vraag is gerechtvaardigd waarom geen 

gebruik is gemaakt van meer recentere cijfers. Zijn deze wellicht minder positief/gunstig? Dit is des 

te klemmender als men bedenkt dat havens elders in de regio in de afgelopen jaren (Venlo en 

Zevenellen) of zelfs zeer recent (Wanssum) fors zijn uitgebreid. Als elders in de behoefte van de 

overslag van bulk- en stukgoederen kan worden voorzien dan ontbreken nut en noodzaak voor de 

uitbreiding van de havenactiviteiten van Heijen.  

 

Daarnaast is in 2015 de “Samenwerkingsovereenkomst Blueports” gesloten tussen de 

havengemeenten van Limburg, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, Provincie Limburg en 

Rijkswaterstaat. Hierin is vermeld dat de partijen in de huidige havens in Limburg geen knelpunten 

zien wat betreft de verwerking van bulkoverslag, waarbij wordt verwezen naar de Havennetwerkvisie 

2030 van de provincie. De intentie van deze Samenwerkingsovereenkomst Blueports is vooral het 

verbeteren van de samenwerking, afstemming tussen de bestaande havens en het optimaliseren 

van het huidige ruimtegebruik in de bestaande havens. Nergens uit deze documenten kan worden 

geabstraheerd, dat de haven in Heijen met maar liefst 12,6 hectare nat bedrijventerrein en een 

nieuwe kade moet worden uitgebreid. De uitbreiding van de haven in Wanssum wordt wel vermeld. 

In Wanssum is, zeker gelet op de recente grootschalige uitbreiding, nog meer dan voldoende ruimte 

om te kunnen groeien. 

 

Duurzaam ruimtegebruik en kwaliteitsbewustzijn zijn twee pijlers uit het Provinciaal Omgevingsplan 

2014 (geconsolideerde versie december 2019). Nieuwe terreinen of uitbreidingen van bestaande 

terreinen zijn enkel mogelijk indien er binnen de bestaande voorraad geen geschikte ruimte meer 

is én er tegelijkertijd elders in de regio bestaande voorraad of harde plannen (in vergelijkbare 

omvang) uit  de markt worden genomen (zie p. 86 van het POL 2014). In de volgende paragraaf C 

wordt daar nader op ingegaan. Voor dit onderdeel is echter van belang dat het ontbreken van een 

beschrijving en inzicht van de (toegenomen) bulk- en overslagcapaciteit van nabijgelegen havens 

een gebrek in de onderbouwing met zich meebrengt.  Zonder de meest recente cijfers kan een 

vergroting van de forse uitbreiding van de watergebonden activiteiten met 200% simpelweg niet 

worden verantwoord. De onderbouwing schiet op dit punt dan ook tekort.  

 

Bovendien wordt met de nieuwe haven beoogd dat naast de toename van het scheepvaartverkeer 

er ook vrachtschepen zullen komen die een stuk langer, groter en hoger zijn dan de vrachtschepen 

die in de huidige haven kunnen aanmeren voor bulk- en overslag activiteiten. De huidige haven is 

geschikt voor schepen van maximaal 1350 ton. De nieuwe haven zal geschikt worden voor schepen 

tot 3200 ton (klasse Vb, zelfs V10 4000 ton). De schepen in de nieuwe haven mogen maximaal 10 m 

hoog zijn. De havennetwerkvisie 2030 gaf aan dat de haven van Heijen prima uit de voeten kan met 

de klasse Va-schepen.  

 

Zie de Havennetwerkvisie 2030 provincie Limburg, p. 59: 

 

 
1 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-economische-gevolgen-van-corona-.  



 
 

Kvk-nummer: 78108721 
IBAN: NL86KNAB0402851676 

De haven van Gennep is voornamelijk voor klasse Va-schepen toegankelijk (1.500-3.000 ton, maximum 

110 m lang). De huidige bulkoverslag kan hier goed aan voldoen. Pas wanneer er sprake is van 

uitbreiding van de openbare overslagfunctie, zal de toegankelijkheid van Vb-schepen opportuun 

worden. 

 

Uit het bovenstaande citaat blijkt dat voor bulkoverslag je prima kunt volstaan met de huidige 

kleinere, meer flexibele, vrachtschepen. Vb-schepen zijn veel langer en vaak hoger. Ze worden o.a. 

ook voor de containeroverslag gebruikt. Containeroverslag is echter op het bedrijventerrein 

(voorlopig) niet toegestaan. Niet valt in te zien waarom in Heijen de haven dusdanig dient te worden 

aangepast en uitgebreid om de bulkoverslag via Vb-schepen mogelijk te maken.  

 

Voorts wordt op p. 26 van bijlage 2 (Ladderonderbouwing) een directe relatie gelegd voor de 

uitbreiding van de overslag van bulk- en stukgoederen in verband met de ontwikkeling van 

bedrijventerrein De Brem. Eerder is door de initiatiefnemers en de gemeente aangegeven dat deze 

koppeling er niet is. Containeroverslag wordt ook niet toegestaan in de uitbreiding haven. Op 

bedrijventerrein De Brem is een groot logistiek bedrijf gehuisvest. Dit bedrijf assembleert en 

vervoert volgens mij met name duurzame consumptiegoederen voor klanten die dit via internet 

bestellen. Het bedrijf is onderdeel van bol.com (Bertelsman OnLine). Het vervoer van de producten 

gaat via vrachtwagen of eventueel via containervervoer. Aangezien containervervoer niet is 

toegestaan, is een directe koppeling tussen de ruimtebehoefte in de haven en bedrijventerrein De 

Brem niet te maken. Dit is dus geen onderbouwing van de (economische) noodzaak voor de 

uitbreiding haven. Er zijn immers voldoende mogelijkheden voor containervervoer in de directe 

regio (o.a. haven Wanssum, Cuijk en Venlo). Volgens de Havennetwerkvisie 2030 heeft de haven in 

Wanssum in 2030 voor containers nog maar een bezettingsgraad van 54% (zie p. 63). Het is niet 

duidelijk in hoeverre bedrijventerrein De Brem gaat zorgen voor een groei van bulk- (zand, ertsen 

e.d.) en stukgoederen (vaten, kisten, auto’s e.d.) welke niet in een container zullen worden vervoerd. 

 

Er ontstaat dan ook vooral de indruk dat de initiatiefnemers, met als motivatie voor een 

watergebonden haventerrein, vooral als doel hebben om hun eigen toekomstige verdiencapaciteit 

maximaal te vergroten met mede ook vormen van andere (niet-watergebonden) bedrijfsactiviteiten. 

Opmerkelijk hierbij is dat de initiatiefnemers, reeds al voor de uitbraak van de coronacrisis, hebben 

aangegeven voor hun eigen activiteiten geen extra opslag nodig te zullen hebben.  

 

Winning van bouwgrondstoffen (zand en grind) 

In bijlage 2 (Ladderonderbouwing) wordt op p. 6 voor de behoefte naar de winning van 

bouwgrondstoffen in Limburg verwezen naar de Rapportage monitoring bouwgrondstoffen 2014, 

uit september 2015 en het rapport Versterking Marktobservatie Binnenvaart uit maart 2016. 

Wederom is geen sprake van recente gegevens.  

 

In de havennetwerkvisie 2030 staat op p. 39: 

 

Ontwikkeling zand- en grindvolumes  

De binnenvaart draagt zorg voor een groot deel van het transport van zand en grind. De totale 

vervoerprestatie van de binnenvaart in dit segment is vanaf het jaar 2001 echter wel aanzienlijk 

gedaald. 

 

In bijlage 2 (Ladderonderbouwing) proberen de initiatiefnemers de uitgangspunten uit de 

havennetwerkvisie 2030 te ontkrachten door te stellen dat deze is geschreven ten tijde van een 

economische recessie en dat sindsdien de omstandigheden in de bouwsector veel beter zijn 

geworden.  
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De initiatiefnemers gaan echter uit van cijfers uit 2015 en begin 2016. Ook deze zijn inmiddels 

verouderd. De vraag is zelfs gerechtvaardigd of deze cijfers überhaupt wel kloppen. In de 

“Rapportage monitoring bouwgrondstoffen 2015-2016” van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat van 22 december 2017, blijkt dat de winning van primaire bouwgrondstoffen in de 

periode 2015-2016 is afgenomen. Vermeld wordt dat ten opzichte van 2014 de reguliere winning 

met 17% is afgenomen van 71,5 naar 59 miljoen ton, vooral vanwege een daling van de reguliere 

ophoogzandproductie. De niet-reguliere winning van ophoogzand is ook sterk gedaald van 74,5 

naar 15,5 miljoen ton. Dit omdat er in het kader van het Deltaprogramma minder zeezand nodig was 

voor de kustverdediging. Dit rapport is als bijlage 2 aangehecht.  

 

Uit dit rapport blijkt dat in de periode 2002-2016 is sprake van een dalende trend van de winning 

van delfstoffen in Nederland: 

 

 
 

De initiatiefnemers gebruiken de opleving van de cijfers in 2014 ter verantwoording voor de 

toename van de behoefte voor de winning van bouwgrondstoffen. Uit het bijgevoegde rapport en 

de hierboven weergegeven grafieken blijkt deze opleving met name te zijn ingegeven door 

projecten in de kustverdediging in het kader van het Deltaplan. Deze werkzaamheden zijn inmiddels 

nagenoeg afgerond. De tijdelijke stijging in 2014 kan dan ook niet worden aangewend als 

verantwoording voor het bepalen van de toekomstige behoefte. Zeker niet gelet op de sterke daling 

van de cijfers in 2015 en 2016.  

 

Ook geven de initiatiefnemers aan dat voor de periode 2018-2021 een productiegroei van 4% in de 

bouwsector wordt verwacht. Dat is onjuist. Uit de meest recente economische cijfers dat de 

verwachting is dat de bouw in de komende jaren grote klappen gaat krijgen. Vanwege PFAS- en 

stikstofperikelen ligt de bouw al ruim een jaar op zijn gat. Daar is de Covid-19-pandemie nog eens 

bijgekomen. In vergelijking met september 2015 is er een veel lagere behoefte aan 

bouwgrondstoffen. Zo blijkt o.a. dat het ondernemersvertrouwen van de bouwondernemers aan het 

begin van het tweede kwartaal 2020 uit op -10,6 (minus), het laagste niveau sinds begin 2014. Voor 

het tweede kwartaal verwacht per saldo de helft van de bouwondernemers een lagere omzet te 

behalen en 20 procent verwacht een krimp van het personeelsbestand.2 Dat zal de vraag naar zand 

en grind nog verder doen afnemen. Het slechte economische vooruitzicht in de bouw wordt naast 

de PFAS- en stikstofcrisis ook veroorzaakt door het ontbreken van voldoende bouwgronden, trage 

procedures en tot slot het ontbreken van voldoende geschoolde arbeidskrachten (bron recente 

studie CBS). 

Op basis van de bovenstaande gegevens kun je concluderen dat het vervoer van zand en grind 

over water via de binnenvaart, verder zal afnemen. Het aantal vergunningen voor de winning uit 

landgroeves zal naar verwachting ook afnemen.  

 

 
2 Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/21/meer-omzet-bouwsector-meer-verleende-
bouwvergunningen-in-eerste-kwartaal.  
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De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de onderbouwing voor de uitbreiding van 

havencapaciteit voor zand- en grindwinning(activiteiten) gelet op het voorgaande dan ook danig 

tekort schiet. 

 

Niet-watergebonden activiteiten 

Zoals hiervoor al reeds aangegeven valt op dat het bestemmingsplan zeer ruime, haast 

ongebreidelde mogelijkheden verschaft tot het benutten van de extra gecreëerde hectaren van het 

bedrijventerrein voor niet-watergebonden bedrijfsactiviteiten, zoals (volumineuze) detailhandel 

(artikel 3.4.2 en 3.5.4), kantoren (art.3.4.2) , horeca (3.4.4), buitenopslag (3.4.4 en 3.5.2) en alle 

overige met categorie 3.1 t/m 5.2 gelijk te stellen type bedrijven (art. 3.5.1). Eigenlijk zijn alleen de 

allerzwaarste categorieën, als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, inrichtingen die vallen 

onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen en vuurwerkbedrijven, uitgezonderd (art. 3.4.1). 

 

Een eerste opmerking is dat een dergelijke vorm van het opstellen van een bestemmingsplan 

misleidend is en in strijd met de rechtszekerheid dient te worden geacht.  

 

Daarnaast is dit natuurlijk ook bijzonder opmerkelijk vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 

ordening. Als daadwerkelijk zo’n dringende behoefte en noodzaak bestaat tot de forse uitbreiding 

van 12,6 ha aan watergebonden activiteiten, waarom dient het bestemmingsplan dan zulke ruime 

(lees: ongebreidelde) mogelijkheden te laten tot het naar believen en hartenlust invullen van deze 

ruimte met niet-watergebonden activiteiten? Een onderbouwing naar nut en noodzaak van dit type 

bedrijvigheid ontbreekt volledig. Hierbij verdient opmerking dat aan ruimte op bedrijventerreinen 

in de regio voor andersoortige dan watergebonden activiteiten meer dan afdoende ruimte 

beschikbaar is.  

 

Waarschijnlijk is deze flexibiliteit ingegeven door hoofdzakelijk economische motieven. Het primaire 

doel van een havenuitbreiding mag echter nimmer louter zijn gebaseerd op de omzetstijging van 

een tweetal bedrijven. Een herinrichting van een gebied behoort conform de uitgangspunten 

Ladder duurzame ontwikkeling uit te gaan van de maatschappelijke brede nut en noodzaak. Dat 

betreft naast economische belangen ook andere belangen, zoals natuurbelangen, leefbaarheid, 

water- en verkeersveiligheid, de volksgezondheid, milieu e.d.  

 

Tussenconclusie 

De (economische) nut en noodzaak van de uitbreiding haven voor haven- of watergebonden 

activiteiten is door de initiatiefnemers niet afdoende onderbouwd. Er is overwegend gebruik 

gemaakt van verouderde gegevens en ook zijn nieuwe ontwikkelingen bij nabijgelegen havens niet 

meegenomen.   

 

De initiatiefnemers willen het huidige haventerrein in Heijen met circa 200% vergroten. Dit komt niet 

overeen met de door hen zelf genoemde groeicijfers aan havenactiviteiten en al helemaal niet met 

de cijfers uit het Havennetwerkvisie 2030 van de provincie. 

 

Dit geeft de indruk dat het de initiatiefnemers vooral te doen is om het realiseren van een nieuw 

bedrijventerrein voor allerlei soorten bedrijfsactiviteiten (industrie), waaronder havenactiviteiten. 

Het voorontwerp bestemmingsplan, zoals nu in concept opgesteld door de gemeente Gennep, 

maakt allerlei soorten bedrijfsactiviteiten ook mogelijk en lijkt hiermee dit beeld te bevestigen. 

 

Dit dient in strijd te worden geacht me de Ladder voor duurzame verstedelijking en het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg, waarin een aantal van de componenten van de Ladder nader zijn 

uitgewerkt.  
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C. POL 2014 - Kwaliteitsbewustzijn en duurzaam ruimtegebruik 

 

Voorzover er al gesproken kan worden van een (economische) behoefte aan uitbreiding van de 

haven van Heijen, is de vraag of middels dit voornemen wel tegemoet wordt gekomen aan de eisen 

van kwaliteitsbewustzijn en een duurzaam ruimtegebruik.  

 

Zie POL 2014, p.22: 

 

3.1.3 Inspiratie door kwaliteitsbewustzijn 

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de leefomgeving: milieu, kwaliteit openbare 

ruimte en gebouwen, architectuur, stedenbouw en specifieke eisen aan natuur en water. 

We willen keuzes maken die duurzaam zijn: waarmee we problemen niet vooruitschuiven naar 

toekomstige generaties of verplaatsen naar elders. Met een goede balans tussen mens, omgeving en 

economie. We willen stimuleren dat vanaf het begin gekoerst wordt op intrinsiek duurzame oplossingen. 

 

Veel keuzes die samen de kwaliteit van Limburg bepalen, worden niet alleen in het POL gemaakt, maar 

vooral in afwegingsprocessen over concrete projecten of uitbreidingsplannen. Een goede kwaliteit van 

die processen is dan ook cruciaal. We vinden dat in dat soort processen in een vroeg stadium, liefst 

nog voor de definitieve keuze voor een locatie, volwaardig rekening gehouden moet worden met: 

 - ruimtelijke en milieukwaliteit 

 - de randvoorwaarden voor een duurzaam en veerkrachtig watersysteem (water als mede-ordenend 

   principe) 

 - de consequenties voor verkeer (ontsluiting, openbaar vervoer en multimodaliteitsambities) 

 - duurzaamheid in brede zin (people, planet, profit). 

Dit bovenop de zaken waarvoor wettelijke normen bestaan zoals natuur, water en milieu. 

 

Volgens het POL 2014 dient dus vooraf, bij voorkeur nog voordat voor een locatie is gekozen, een 

zorgvuldig proces te worden doorlopen met alle belanghebbenden, waaronder ook de bewoners, 

milieu- en natuurgroeperingen, waarin alle relevante aspecten (zoals ruimtelijke en milieukwaliteit, 

de randvoorwaarden voor een duurzaam en veerkrachtig watersysteem, de consequenties voor 

verkeer, natuur en economische belangen) tegen elkaar worden afgewogen. Een dergelijk proces, 

waarbij de gemeente de regie neemt, heeft niet plaatsgevonden.  

 

Het proces is echter vanaf het begin gestart met een voorkeurslocatie van de twee initiatiefnemers 

en een bijbehorend plan. Alle rapporten, onderbouwingen zijn steeds enkel en alleen in die richting 

geschreven, waarbij het maximaliseren van het verdienmodel van de twee initiatiefnemers vooral 

het doel lijkt te zijn. Dat is vanuit ondernemerschap hun goed recht en uiteraard goed te begrijpen. 

De toets die de gemeente dient te maken is echter een stuk breder dan dat. De behoeften van een 

tweetal bedrijven en de (onderbouwde?) toename van werkgelegenheid dient zorgvuldig te worden 

afgewogen tegen andere hiervoor genoemde en minstens evenzo belangrijke aspecten.  

 

Door (vertegenwoordigers van) omwonenden is steeds onderbouwd benadrukt dat de plannen ten 

koste gaan van de leefbaarheid van omwonenden (inclusief de woonbooteigenaren), de 

volksgezondheid en de aanwezige natuur. Deze onderdelen komen op een later moment nog 

uitvoeriger aan bod. Belangrijk is echter de constatering dat het besluitvormingsproces van begin 

af aan op een verkeerde manier is ingestoken.  

 

Uit de ruimtelijke onderbouwing, waartoe de bijlage “Onderbouwing Ladder voor duurzame 

verstedelijking” d.d. 7 december 2018 dient te worden gerekend, blijkt niet dat sprake is van een 

duurzaam ruimtegebruik, zoals bedoeld is in het POL 2014. Gewezen zij op p. 86 uit het POL 2014: 
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Nieuwe ontwikkelingen alleen in combinatie met schrappen capaciteit elders 

Dit POL legt een aantal basisprincipes vast voor de toevoeging van nieuwe terreinen of uitbreiding van 

bestaande terreinen. Ze moeten, in lijn met de gedachte achter het dynamisch voorraadbeheer, zorgen 

voor flexibiliteit: goede nieuwe plannen blijven mogelijk maar moeten wel gekoppeld zijn aan het 

schrappen van capaciteit elders in de regio. 

Nieuwe terreinen of uitbreidingen van bestaande terreinen zijn mogelijk als: 

 - er binnen de bestaande voorraad geen geschikte ruimte meer is; 

 - deze toevoeging additionele kwaliteit toevoegt aan het regionale aanbod. In de regionale visies      

   moet hier uitwerking aan gegeven worden. Dit geldt voor nieuwe terreinen en grotere uitbreidingen  

   van bestaande bedrijventerreinen; 

 - beperkte uitbreiding van bestaande terreinen (kavelniveau) voor reeds op het terrein gevestigde  

   bedrijven of lokale, solitair gevestigde bedrijven is onder voorwaarden mogelijk, via maatwerk en  

   met een goede onderbouwing; 

 - de ontwikkeling past binnen de geformuleerde algemene verstedelijkingsprincipes (zie hoofdstuk 3), 

   waaronder de ladder van duurzame verstedelijking en de voorkeur voor gebruik van leegstaande 

   (beeldbepalende en monumentale) panden; 

 - er tegelijkertijd elders in de regio bestaande voorraad of harde plannen (in vergelijkbare omvang) uit    

   de markt worden genomen; 

- hierover overeenstemming is bereikt in het regionaal programmeringsoverleg werklocaties. 

 

Immers, zoals ook in onderdeel “D. Alternatieven” nog nader aan bod zal komen, is in de regio 

sprake van forse toename van havencapaciteit (in de zin van op- en overslag van goederen). De 

haven van Wanssum is recentelijk met 21 ha uitgebreid. Dat is 6 tot 11 meer dan wordt vermeld in 

de notitie Havennetwerkvisie 2030, welke in 2012 door de provincie is opgesteld. Ook met 

betrekking tot de haven in Venlo geldt dat er mogelijkheden zijn voor barge uitbreiding van 1 ha. 

Daarnaast is door herstructurering ca. 18 ha uitbreiding mogelijk in overig havengebied aldaar.  

Deze gegevens zijn niet in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Dit brengt met zich mee dat 

de bijlage “Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking” d.d. 7 december 2018 dus 

uitgaat van (sterk) verouderde gegevens. 

 

Gelet op de (geplande en) gerealiseerde uitbreidingen van de havens van Wanssum, Venlo en 

Zevenellen (Leudal) dient te worden geconcludeerd dat de behoefte naar de uitbreiding van de op- 

en overslagcapaciteit van de haven in Heijen, mede gelet op de doelstellingen van een duurzaam 

ruimtegebruik, niet is gerechtvaardigd. Laat staan dat de uitbreiding van deze havenfunctie met 

maar liefst 12,6 ha in afdoende mate is onderbouwd.  

Immers, het voorliggende bestemmingsplan maakt mogelijk om een breed scala aan, ook niet 

watergebonden, bedrijven aldaar te vestigen/uit te breiden. In bijlage A (lijst met bedrijfsactiviteiten) 

staan ook typen bedrijven opgenomen die geheel niet, of nauwelijks afhankelijk zijn van transport 

over water.  Het voorontwerp bestemmingsplan maakt mogelijk dat maar liefst 80% van het nieuwe 

haventerrein kan worden bebouwd met bedrijven in de categorieën 3, 4 en 5 (tot maximaal 5.2) met 

een maximale bouwhoogte van 20 m.  

 

Voor niet-watergebonden bedrijven is echter meer dan afdoende ruimte voorhanden, zowel binnen 

de gemeente Gennep als de gehele regio. Daarnaast kan het, mede met het oog op het 

voorgaande, niet de bedoeling zijn van een bedrijventerrein dat gecombineerd is met een 

havenfunctie, ruimte biedt voor niet-watergebonden bedrijven.   

 

Gelet op deze (reeds gerealiseerde) uitbreidingen en de geformuleerde doelstellingen van de 

provincie zou logischer zijn om de bedrijven van initiatiefnemers AVG en Teunessen naar deze 

locaties te verplaatsen en de capaciteit van haven Heijen in volledigheid te schrappen. Op de 

havenlocaties van Wanssum, Venlo en Zevenellen (Leudal) lijkt meer dan afdoende ruimte 

beschikbaar te zijn voor de uitbreidingsplannen en de behoefte van extra op- en overslagcapaciteit 
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van de initiatiefnemers. Een andere uitleg of invulling is regelrecht in strijd met de geformuleerde 

doelstellingen uit o.a. het POL 2014.  

 

D. Alternatieven 

Het bestreden plan toont geen blijk van een beschrijving van mogelijke alternatieven, laat staan van 

een zorgvuldige afweging waarbij voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen op basis 

waarvan uiteindelijk een bepaald voorkeursalternatief wordt gekozen.  

 

Jurisprudentie van de Raad van State schrijft voor dat als er alternatieven voorhanden zijn welke een 

vergelijkbaar resultaat kunnen bereiken, maar met aanmerkelijk minder bezwaren, dat alternatief 

dient te prevaleren. Om een dergelijke afweging te kunnen maken dienen de alternatieven eerst in 

kaart te worden gebracht.  

 

Gewezen zij op vergelijkbare havens in Wanssum, Zevenellen en Venlo. De haven van Wanssen is 

recent uitgebreid met 21 ha. Dit havenproject is onderdeel van de gebiedsontwikkleling Ooijen-

Wanssum, de grootste in Nederland. Daarnaast wordt de komende periode door Blueports Limburg 

(het samenwerkingsverband van de havengemeenten, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-

Limburg, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat)  ingezet op het verdubbelen van de bargeterminal 

in Venlo en het realiseren van de nieuwe haven in Zevenellen (Leudal).  

 

Hèjje Mojjer en omwonenden vragen zich af of de hierboven genoemde havens van Venlo, 

Wanssum en/of Zevenellen (Leudal) niet beter zijn toegerust om de voorgenomen uitbreiding te 

realiseren. Een alternatievenonderzoek dient onderdeel te vormen van de ruimtelijke 

onderbouwing. Deze ontbreekt.  

 

Foto haven Wanssum 

 
 

In het alternatievenonderzoek als onderdeel van de milieueffectrapportage (MER) zijn enkel 

alternatieven opgenomen met betrekking tot een andere indeling van het plangebied van de haven 

van en de aangrenzende landtong (met de bestemming “Natuur”). Hierbij zijn enkel keuzes 

voorgesteld betreffende verschillen in oppervlakte (watergebonden) bedrijventerrein en 

kadelengte. Dit geldt als een onvolledig alternatievenonderzoek. 
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Andere opties voor een alternatieve inrichting van het bedrijventerrein zijn namelijk niet onderzocht. 

Zo ontbreekt de optie voor een veel kleiner bedrijventerrein in combinatie met waterberging, 

waterdoorstroom, natuurontwikkeling en recreatie als mogelijke inrichting voor dit gebied. Zo is er 

ook een alternatief denkbaar waarbij alleen aan de westzijde van de huidige haven een veel kleiner 

haventerrein wordt gerealiseerd. Hierbij kan het wel al snel gaan om een vergroting van circa 3 tot 

4 hectare van de huidige overslagcapaciteit van circa 6.5 hectare. Deze vergroting is nog altijd ruim 

groter dan de economische groei (waaronder de behoefte aan overslag) voor de komende 

decennia. Deze vergroting maakt ook uitbreiding van lokale bedrijven mogelijk. De huidige haven 

kan hierbij ook nog, net als bij de haven in Wanssum, smaller worden gemaakt waardoor het huidige 

plangebied beter kan worden benut. Bij deze variant is er sprake van een optimalisatie en 

gedeeltelijke uitbreiding van de huidige haven, binnen de bebouwingscontouren van het huidige 

bedrijventerrein Hoogveld. Bij deze variant kan het huidige plangebied vrijwel geheel worden 

ingericht voor natuurontwikkeling, versterken van het cultuurlandschap, realiseren van een 

doorsteek voor dieren, recreatie en ruimte voor de rivier. 

Deze variant sluit aan op het Europees, Provinciaal (o.a. POL2014 en Natuurvisie 2016) en Rijksbeleid 

en levert voor veel belanghebbenden voordelen op. Deze variant levert ook een betere balans op 

tussen hetgeen in het POL 2014 omschreven wordt als: people, planet, profit. Wellicht zijn er ook 

andere varianten mogelijk. 

 

Zo ontbreekt bijvoorbeeld de variant waarbij het haventerrein in noordelijke richting uitbreidt, 

verder van de kern van Heijen af. In dat geval zouden de woonarken verplaatst dienen te worden 

naar Milsbeek, hetgeen meermaals met de wethouders Peperzak en Van Hulsteijn is besproken. De 

woonbooteigenaren zijn hier niet op tegen. Deze variant omvat mogelijkheden voor een duurzame 

oplossing voor meerdere problemen: 

1. Het woon- en leefklimaat van de woonarken wordt nu in ernstige mate bedreigd. Bij 

verplaatsing naar Milsbeek is er geen bedreiging door industriële activiteiten. 

2. Dit biedt ruimte voor een betere oplossing voor de verkeersafwikkeling. Gezien de 

scenario's van grote groei en aanzuigende werking van transportmogelijkheden over water 

voor bedrijven uit Heijen, Limburg, Brabant, Kleef Goch e.v., zoals geschetst door de 

initiatiefnemers is er een betere verkeersontsluiting nodig. Als er ruimte is geboden door 

het verplaatsen van de waterwoonwijk is er ook meer ruimte om een degelijke en duurzame 

ontsluiting dichtbij de N271 te maken, verder weg van de kern van Heijen. 

3. Het verplaatsen van de waterwoonwijk zou ook een andere indeling van de haven 

bevorderen, minder belastend voor de kern van Heijen. 

Tot nu toe zijn er m.b.t. het voorstel tot verplaatsing van de woonarken wel verkennende gesprekken 

door wethouder Peperzak geweest met bewoners in Milsbeek en een bedrijf. Maar hier is de 

ontwikkeling van dit plan gestopt. 

 

Deze varianten zijn echter door de initiatiefnemers, c.q. de gemeente niet onderzocht, omdat men 

in alle onderzochte varianten alleen uitgaat van een zo groot mogelijk bedrijventerrein en niet tevens 

de omliggende gronden in haar beoordeling heeft betrokken. Deze werkwijze is niet conform de 

Ladder Duurzame Verstedelijking van het Rijk en de provincie Limburg. 

 

2. Veiligheid - hoogwater 

 

In de onderbouwing van de initiatiefnemers ontbreekt een onderbouwing die specifiek gericht is op 

de gevolgen voor de hoogwaterveiligheid voor het dorp Heijen, de bewoners van de woonarken en 

de gebieden die aan de Brabantse zijde van de Maas liggen.  
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Bij hoogwater blokkeert immers het nieuwe bedrijventerrein het huidige doorstroomgebied. Het 

bestaande doorstroomgebied wordt namelijk enorm verkleind. De kans bestaat dat hierdoor aan de 

zijde van Heijen onverwachte nieuwe stromingen gaan ontstaan en het water sneller kan gaan 

opstuwen (sneller stijgt). Een berekening over de stijging van de Maas als geheel, zoals opgenomen 

in de planvorming, is voor de directe omgeving dan ook veel minder van belang. Hiervoor is veel 

meer specifieker onderzoek nodig in de directe omgeving, waaronder aan de zijde van Heijen. 

 

A. Woonarken 

Woonarken zijn bouwwerken in de zin van de Woningwet. Ten gevolge van het wetsvoorstel 

‘Verduidelijking voorschriften woonarken en hangende de implementatie daarvan is verklaard dat 

voor bestaande woonarken de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet als vangnet geldt. Art. 1a 

Woningwet schrijft voor dat de eigenaar van een open erf of terrein er zorg voor dient te dragen dat 

dat als gevolg van de staat van dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of de 

veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. De huidige plannen zijn regelrecht in strijd met deze 

zorgplicht. Daarnaast zij in dit kader expliciet gewezen op het beleidsplan woonboten 2010 van de 

gemeente Gennep.  

 

Naast het havengebied liggen al decennialang een 18-tal woonarken, gelegen aan de 

Rijksvluchthaven te Heijen. Deze woonarken lagen hier al voordat het industrieterrein Hoogveld 

werd gerealiseerd. Ze liggen aan een prachtige plas, het uitzicht is overweldigend. Er ligt meer dan 

600 meter water voor de arken voordat de Maas begint. Harde wind levert vaak nu al hoge golven 

op. Hoge golven zorgen voor instabiliteit en onveilige situaties voor de woonarken.   

 

Momenteel ligt er een brede oever tussen de Maas en de Paesplas (ook een plek voor vissers). Dit 

gebied fungeert als “windbreker” doordat er bomen en struiken staan. Die hele oever wordt bijna 

helemaal weggehaald, omdat er een nieuwe brede vaargeul met draaikom gegraven wordt. Het 

gevolg daarvan is dat de wind en de windstoten vrij spel krijgen, er zullen nog hogere golven 

ontstaan. De veiligheid van de woonarken komt hiermee onder grote druk te staan. De instabiliteit  

van woonarken zal toenemen, gevolgschades zijn aannemelijk  De voorgenomen verbreding van de 

ingang van de Rijksvluchthaven vanuit de Maas, gepland door Rijkswaterstaat, zal deze effecten 

alleen nog maar versterken. Ook de  toenemende verandering van het klimaat is  nu al merkbaar en 

kenmerkt zich door steeds meer en langere periodes met zwaardere windbelasting en hevige 

regenval.  

 

Doordat nu  in Heijen de grootste en de zwaarst belaste haven van Limburg gepland wordt zullen  

er steeds meer vrachtschepen komen. Grote vrachtschepen die zoals we weten onder de meest 

vervuilende categorie vervoersmiddelen vallen. De toename van vrachtschepen voortgedreven 

door grote schroeven heeft als gevolg dat er steeds meer zand zal worden verplaatst richting de 

woonarken, nog meer dan  nu  al geval is.  

 Doordat er een nieuwe geul gegraven gaat worden verandert de stroming in de Rijksvluchthaven, 

stroming die een versterkend het effect heeft op meer zandverplaatsing richting de woonarken. De 

gevolgen van de wijziging van de stroming en toenemende scheepvaartverkeer zijn dat het 

waterniveau onder de woonarken steeds lager wordt en bij laag water komen de arken dan “op de 

grond” te liggen. Daar kan een ark niet tegen deze is gebouwd om te drijven. Het gevaar is dat 

schade optreedt aan de woonarken en dat de veiligheid van de bewoners van de woonarken niet 

langer kan worden geborgd.  

  

B. Bescherming dorpskern tegen hoogwater 

Op de volgende kaart staat het doorstroomgebied Deltaprogramma Maasvallei. De roze zone geeft 

het doorstroomgebied aan. De uitbreiding van de haven valt midden in dit gebied. Een hoge kade 

met bedrijfsgebouwen is zeker een belemmering van deze doorstroom. Circa 70% van de huidige 
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doorstroom lijkt in de plannen door een hoge kademuur en een dijklichaam (“natuurzone”) te 

worden belemmerd. Er blijft in de plannen maar een smalle haven over om de doorstroom op te 

vangen. 

 
 

In werkelijkheid staat regelmatig het hele gebied (ook dit jaar weer) tot aan de dijk 

(bebouwingsgrens) onder water. Dit gebied is in de bovenstaande kaart in het blauw gemarkeerd. 

Bij hoogwater in de Maas stromen verschillende gebieden achter de dijk en de Hoofdstraat nu al 

onder water. Dit komt door het stijgende grondwater en doordat de sloten het water niet kwijt 

kunnen. In het verleden hebben daardoor ook woningen midden in het dorp last van water 

gekregen. Ook de woningen achter de dijk, zijn kwetsbaar bij hoogwater. 

 

Via een tweetal tekeningen wordt dit effect in kaart gebracht: 
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In de stukken behorende bij de ruimtelijke onderbouwing ontbreekt een studie naar de stijging van 

de waterstand, stroomopwaarts in de Maas. Men kijkt voornamelijk naar een groot gebied. Er is in 

de onderbouwing van de initiatiefnemers geen studie terugvinden die specifiek gericht is op de 

veiligheidsgevolgen voor de directe omgeving. Met de directe omgeving gaat het o.a. om de 

gevolgen voor de veiligheid voor het dorp Heijen, de bewoners van de woonarken en de gebieden 

die aan de Brabantse zijde van de Maas liggen. 

 

Bij hoogwater blokkeert immers het nieuwe bedrijventerrein het huidige doorstroomgebied. Het 

bestaande doorstroomgebied wordt namelijk enorm verkleind. De kans bestaat dat hierdoor aan 

de zijde van Heijen onverwachte nieuwe stromingen gaan ontstaan en het water sneller kan gaan 

opstuwen. Dat dit effect op kan treden blijkt ook uit par. 6.2 van de Watertoets. Hierin is 

weergegeven dat bij extreme afvoer (T1250) de hoogwaterstand hoger zal zijn dan de geplande 
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aanleghoogte van de kade/bedrijventerrein. Hierdoor kan wateroverlast op het bedrijventerrein 

optreden.  

 

Hierbij verdient opmerking dat vanwege de globale klimaatverandering extreme 

weersomstandigheden steeds vaker voor zullen komen. In algemene zin wordt de aarde warmer en 

krijgen wij in Nederland steeds vaker te maken met (langdurige) perioden van droogte. Daar staat 

tegenover dat wanneer er sprake is van een bui, de kans op piekbelasting en extreme 

weersomstandigheden toeneemt. In Nederland krijgen we steeds hevigere zomerbuien, en ook in 

de winter regent het harder. Die trend naar intensere buien zie je in grote delen van de wereld en 

komt doordat warmere lucht meer waterdamp kan vasthouden en dat regent er in een bui in één 

keer uit. Ook leidt de opwarming van de aarde tot stijging van de zeespiegel. Hierbij neemt ook het 

risico op overstromende rivieren, zoals de Maas toe.  

 

Een berekening over de stijging van de Maas als geheel, zoals opgenomen in de planvorming, is 

voor de directe omgeving dan ook veel minder van belang. Hiervoor is veel meer specifieker 

onderzoek nodig in de directe omgeving, waaronder aan de zijde van Heijen. 

 

3. Gevolgen voor woon-en leefklimaat 

 

Zoals hiervoor reeds aangehaald is de leefbaarheid van elk van de vijf kernen van de gemeente 

Gennep een speerpunt in het coalitieakkoord. Daarvan ontbreekt ieder spoor in het huidige 

planvoorstel strekkende tot uitbreiding van de haven van Heijen. Hiernavolgend worden een aantal 

onderdelen besproken die aantonen dat de leefbaarheid van de inwoners van Heijen, die al onder 

druk staat, nog verder en op ontoelaatbare wijze onder druk wordt gezet.  

 

Toename vrachtverkeer - water 

 

▪ Geluidsoverlast 

Voor woningen gelden grenswaarden op het gebied van geluid. Een woonboot is in het Besluit 

geluidhinder aangewezen als een geluidsgevoelig terrein, als bedoeld in artikel 1 van de Wet 

Geluidhinder. 

 

Uit de MER volgt dat voor enkele woningen/woonschepen de GES-score voor geluid verslechtert. 

Deze schuift zelfs twee categorieën op, van redelijk naar matig. Daarnaast zitten een aantal 

woningen/woonschepen in de categorie onvoldoende. Dit is onacceptabel.  

 

 
 

▪ Trillingen/waterverstoring 



 
 

Kvk-nummer: 78108721 
IBAN: NL86KNAB0402851676 

Zoals hiervoor reeds aangegeven zullen de plannen leiden tot hogere golven, welke zullen leiden 

tot instabiliteit van de woonarken. 

 

Momenteel ligt er een brede oever tussen de Maas en de Paesplas (ook een plek voor vissers). Dit 

gebied fungeert als “windbreker” doordat er bomen en struiken staan. Die hele oever wordt bijna 

helemaal weggehaald, omdat er een nieuwe brede vaargeul met draaikom gegraven wordt. Het 

gevolg daarvan is dat de wind en de windstoten vrij spel krijgen, er zullen nog hogere golven 

ontstaan. De veiligheid van de woonarken komt hiermee onder grote druk te staan. 

 

Doordat in Heijen de grootste haven van Limburg komt zullen er steeds meer vrachtschepen komen. 

Grote vrachtschepen die zoals we weten onder de meest vervuilende categorie vervoersmiddelen 

vallen. Doordat de vrachtschepen voortgedreven worden door grote schroeven en doordat er een 

nieuwe geul gegraven gaat worden, waardoor de stroming verandert, zal er steeds meer grond 

richting de woonarken verplaatst worden. Het gevolg hiervan is dat het waterniveau onder de 

woonarken steeds lager wordt en bij laag water komen de arken dan “op de grond” te liggen. Daar 

kan een ark niet tegen deze is gebouwd om te drijven. Het gevaar is dat schade optreedt aan de 

woonarken en dat de veiligheid van de bewoners van de woonarken niet langer kan worden 

geborgd.  

 

▪ Luchtkwaliteit en gezondheid 

Uit de MER volgt dat deze ontwikkeling voor de woonschepen en de meest nabijgelegen woningen 

voor een aanzienlijke verslechtering van de luchtkwaliteit zal zorgen (zie p. 145-147). Deze 

achteruitgang is onacceptabel. Daarnaast worden grote vraagtekens gezet bij de stelling dat de 

lucht “autonoom schoner” zal gaan worden in het studiegebied. Niet valt te achterhalen waar deze 

stelling op is gebaseerd. Immers, in de nabije toekomst is niet te verwachten dat (de zwaar 

vervuilende) vrachtschepen schoner zullen gaan worden.  

 

Op zowel het gebied van stikstofdioxide (NO2) als fijn stof (PM10/PM2,5) levert deze ontwikkeling 

een verslechtering op. De classificatie per luchtkwaliteitsklasse NO2 is redelijk tot vrij matig. Voor de 

luchtkwaliteitsklasse PM10 zeer matig en voor PM2,5 zelfs onvoldoende. Dit brengt met zich mee 

dat op het gebied van PM2,5 geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Daarnaast 

is geen onderzoek gedaan naar ultrafijn stof. Ultrafijn stof bestaat uit deeltjes in de lucht die kleiner 

zijn dan 0,1 µm, meestal afkomstig van industrie, weg- en vliegverkeer en scheepvaart. Dat dit zeer 

schadelijke effecten kan hebben voor de volksgezondheid wordt door menig gezaghebbend 

deskundige onderschreven. Fijn stof lager dan PM10 is schadelijk omdat dit in de longen terecht 

komt. Toxicologen maken zich ernstig zorgen over ultrafijn stof.  

Recentelijk heeft de RIVM haar onderzoek, in opdracht van de provincie Noord-Holland, naar de 

uitstoot van ultrafijn stof in het IJmondgebied afgerond.3 Omwonenden vragen zich af of de 

gemeente (en/of de provincie) opdracht gaat geven voor een vergelijkbaar onderzoek.    

 

Naast stikstofdioxide en (ultra)fijn stof kan ook nog gewezen worden op de uitstoot van 

(carcogene/kankerverwekkende) zwaveloxiden. Scheepsdiesels gebruiken namelijk geen gewone 

diesel, maar zware stookolie. Hierin is zwavel verwerkt, dat in verbinding met zuurstof leidt tot 

zwaveldioxide.  

 

Een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt en verergert longziekten, en kan op den duur zelfs tot 

longkanker leiden. Naar schatting overlijden er jaarlijks 8000 mensen aan de gevolgen van fijnstof 

in Nederland.  

 

 
3 Zie: https://www.rivm.nl/publicaties/verkennende-metingen-aan-ultrafijn-stof-in-ijmondgebied.  
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Toename (vracht)verkeer – weg 

 

▪ Geluidsoverlast 

In de huidige situatie is er al sprake van een enorme hoeveelheid aan dagelijks vrachtverkeer, o.a. 

veel wagens met delfstoffen. Dit geeft nu al een enorme overlast (o.a. geluid, trillingen, stof) voor 

de directe bewoners van de Hoofdstraat. Uit het verkeersrapport blijkt dat de uitbreiding van de 

Haven Heijen tot een forse toename zal leiden van het verkeer.  

 

Tabel 6.3 Verkeersgeneratie uitbreiding Haven Heijen 

Categorie Toename aantal verkeersbewegingen (mvt/etmaal) 

Licht verkeer 1310 

Middelzwaar vrachtverkeer 96 

Zwaar vrachtverkeer 273 

 

Uit de MER volgt dat voor enkele woningen/woonschepen de GES-score voor geluid verslechtert. 

Deze schuift zelfs twee categorieën op, van redelijk naar matig. Daarnaast zitten een aantal 

woningen/woonschepen in de categorie onvoldoende. Dit is onacceptabel.  

 

 
 

▪ Luchtkwaliteit en gezondheid 

In een groot aantal grote studies zijn verbanden tussen gezondheidseffecten als hart- en vaatziekten 

en luchtwegaandoeningen en blootstelling aan verkeer-gerelateerde luchtverontreiniging 

aangetoond. Afstand tot de weg en intensiteit van het wegverkeer spelen een belangrijke rol als het 

gaat om gezondheidseffecten veroorzaakt door langdurige blootstelling aan verkeer-gerelateerde 

luchtverontreiniging. Door het verkeer wordt een complex mengsel van stoffen uitgestoten. Roet en 

stikstofdioxide geven een goede indicatie van de lokale gezondheidseffecten van dit mengsel. 

 

Iedereen die langdurig is blootgesteld aan luchtverontreiniging loopt een risico op 

gezondheidseffecten. Een aantal groepen is extra kwetsbaar. Deze groepen worden de 

hooggevoeligen genoemd, denk aan ouderen, kinderen, en mensen met aandoeningen aan hart, 

bloedvaten of luchtwegen.4 

 

Uit de MER volgt dat deze ontwikkeling voor de woonschepen en de meest nabijgelegen woningen 

voor een aanzienlijke verslechtering van de luchtkwaliteit zal zorgen (zie p. 145-147). Deze 

achteruitgang is onacceptabel. Daarnaast worden grote vraagtekens gezet bij de stelling dat de 

lucht “autonoom schoner” zal gaan worden in het studiegebied. Niet valt te achterhalen waar deze 

 
4 Zie RIVM rapport 2018-0016, GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid, 11 juni 2018. 
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stelling op gebaseerd is. Immers, in de nabije toekomst is niet te verwachten dat (de zwaar 

vervuilende) vrachtschepen schoner zullen gaan worden.  

 

Op zowel het gebied van stikstofdioxide (NO2) als fijn stof (PM10/PM2,5) levert deze ontwikkeling 

een verslechtering op. De classificatie per luchtkwaliteitsklasse NO2 is redelijk tot vrij matig. Voor de 

luchtkwaliteitsklasse PM10 zeer matig en voor PM2,5 zelfs onvoldoende. Dit brengt met zich mee 

dat op het gebied van PM2,5 geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Hetgeen 

hiervoor over ultrafijn stof is opgenomen geldt ook voor het wegverkeer.  

 

Een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt en verergert longziekten, en kan op den duur zelfs tot 

longkanker leiden.  

 

▪ Verkeersveiligheid 

Voor de vele fietsers is het nu al vaak een gevaarlijke situatie en ook met een aanpassing van het 

fietspad blijft deze situatie. Met de uitbreiding van de haven neemt deze overlast en onveiligheid 

alleen nog maar verder toe. 

Uit bijlage 14 “Achtergrondrapportage Verkeer” blijkt dat in alle drie de onderzochte alternatieven 

het verkeer van motorvoertuigen en vrachtvoertuigen exponentieel zal gaan toenemen. De toename 

van het motor- en vrachtverkeer via de ontsluitingsroute Hoogveld-Hoofdstraat-Rijksweg N271 

varieert van een verdriedubbeling tot ca. 25-30%.  

 

Hèjje Mojjer en omwonenden stellen dat in het onderzoek uitkomsten worden gegenereerd die 

sterk vanuit de optiek van de ondernemers lijken te zijn geschreven. 

 

Met de focus op de verkeersveiligheid wensen zij enkele punten naar voren te halen waar zij grote 

vraagtekens bij hebben. Naar de overtuiging van cliënten wordt Heijen door de geplande toename 

van het vrachtverkeer ernstig belast. De verkeersveiligheid komt hierdoor in het geding. 

 

In het algemeen zijn twee scenario’s te onderscheiden: 
1. De economie en het aantal transporten groeit: dus veel meer effecten! 
2. De economie en het aantal transporten krimpt: waarom dan uitbreiding haven? Niet 

effectief. Niet nodig! 
 

In de  MER  29 maart 2019  en het voorontwerp Bestemmingsplan van 24-04-2020 wordt uitgegaan 

van scenario 1. Hèjje Mojjer voorziet  een sterke toename en overlast van het (vracht)verkeer op 

grond van het onderstaande: 

• De prognose in de MER en het bestemmingsplan noemen voor de Hoofdstraat 9000 

mtv/etmaal 

o 9000 vr/etmaal= 6 vrachtwagens per minuut (375 per uur= 6,25 per minuut=1 per 

10 seconden), een enorme belasting voor het dorp, verkeersdeelname andere 

automobilisten (zie er maar tussen te komen), en dus een sterk vergrote kans op 

ongelukken + risico toename voor net name de oudere verkeersdeelnemers!! 

o De verdeling is niet gelijk over de 24 uren. De piekbelasting zal m.n. tussen 7.00 u. 

en 18.00 u. zijn; 

• De opgave van 9000 mtv/etm zoals gesteld in de MER en Bestemmingsplan is echter te laag. 

o Blz. 43: Bij de berekening verkeersgeneratie is geen rekening gehouden met de 

invloed van scheepvaart “…. heeft naar verwachting een positief effect voor 

wegverkeer… minder vrachtauto’s ..” Wij stellen dat de effecten juist negatief zijn: 

overslag vindt immers plaats in de haven Heijen! 

o Arvato op bedrijventerrein De Brem breidt uit: het bedrijf wordt verdubbeld. In de 

MER 29 maart 2019 wordt verwacht dat Arvato ook de haven zal gebruiken, maar 
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deze te verwachten verkeersbewegingen zijn niet meegenomen in de 

berekeningen;  

o In het voorontwerp bestemmingsplan van 24-04-2020 wordt op blz. 35 benoemd 

dat er 5 V10 schepen (4000 ton) per etmaal in de haven aanmeren. (5 V10 schepen 

per etmaal van 4000 ton = 20.000 ton per etmaal = 500 vrachtwagenritten x 2 extra. 

Tot 1000 ritten in 8 uren= 125 ritten/uur = < 2  vrachtauto’s per minuut.) Niet 

meegerekend; 

o Te verwachten toename van verkeersbewegingen achterland, vrachtwagens van 

Duitse bedrijven door een de initiatiefnemers gehoopte en verwachte “aanzuigende 

werking” van de haven.  Niet meegerekend. 

MER 29 maart 2019: 

Haven Heijen is een belangrijke regionale haven in Noord-Limburg en heeft een 

relevante distributiefunctie voor stuk- en bulkgoederen. Het verzorgingsgebied 

bevat met name noord-oostelijk-Noord-Brabant, Noord-Limburg en de Duitse regio, 

… Goch, Weeze en Kleef.   

Bestemmingsplan Uitbreiding Haven Heijen 24-04-2020  

blz. 14: ….. dient reeds als verbinding voor transport over de weg (A73 en A77) en 

het water (De Maas). De haven is bovendien gelegen in de regio Noord-Limburg, die 

als logistieke hotspot van Europa bekend staat. Haven Heijen ligt in het uiterste 

noorden van de Provincie Limburg, vrijwel direct op de provinciegrens met Noord-

Brabant en Gelderland, op een strategische plek aan de A77 nabij de Duitse grens. 

Via de 57 is er bovendien een rechtstreekse verbinding met het nabije Keulen en het 

Ruhrgebied. 

o Zie bovendien ook de eerder genoemde Tabel 6.3 Verkeersgeneratie uitbreiding 

Haven Heijen; 

o In de verkeerstellingen zijn het aantal fietsbewegingen (500 per etm. : 300  

leerlingen VO + woon-werkverkeer en recreanten)  en de voetgangers niet 

meegenomen. 

 

De verbetering van de ‘fantasiekruising’ en Hoofdstraat wordt nu als argument gebruikt voor het 

handhaven van de ontsluiting van de haven via de Hoofdstraat. Dit is een oneigenlijke menging van 

twee dossiers. De gemeente dient sowieso de onduidelijke kruising en de onveilige Hoofdstraat te 

verbeteren. Het huidige college heeft immers in haar coalitieakkoord 2018-2022 expliciet 

opgenomen:  

* Haven Heijen: "...Wij zullen bevorderen dat er een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein 

op de Hoofdstraat wordt gerealiseerd.." 

* Kruispunt Heijen: Het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze -Hoofdstraat moet worden aangepakt 

zodat het veiliger wordt voor voetgangers, fietsers (en ook automobilisten), met daarbij inachtneming 

van de plannen van de haven in Heijen." 

 

Alternatieven ontsluiting haven 

De getoonde onderzoeken m.b.t. de alternatieven verkeersafwikkeling zijn inhoudelijk NIET 

duidelijk gemaakt aan de inwoners.  

 

▪ Alternatief 1: gewoon Hoogveld- Hoofdstraat 

▪ Alternatief 2: Over terrein Teunesen/AVG  

o 2a: Niet gewenst i.v.m. bedrijfsvoering Teunesen 

o 2b: Niet mogelijk doorsteek te maken zonder daarbij woningen te saneren. 

Toename van 600 naar 2400 tot 3200 mtv/etm niet gewenst voor bedrijventerrein 

Hoogveld (veel erfaansluitingen).  
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▪ Alternatief 3: over Groote Heeze: te bochtig; wordt te druk; omrijdafstand 350 m= 1 min. 

Leidt tot meer uitstoot en economisch tijdverlies. 

 

De genoemde alternatieven vallen volgens het verkeerrapport met name af op basis van 

argumenten uitgaande van de bedrijfsvoering/belang initiatiefnemers. Verkeersafwikkeling en 

doorstroming worden niet als probleem gezien, maar het belang Heijen (leefbaarheid) wordt niet 

genoemd. Er zijn alternatieven die minder belastend zullen zijn voor de kern van Heijen, zoals 

alternatief 2a. Het is stuitend dat deze hoofdzakelijk wordt afgedaan enkel vanwege het feit dat dit 

niet gewenst zou zijn in verband met de bedrijfsvoering van het bedrijf Teunessen. Dit wordt 

overigens ook niet nader onderbouwd, waarmee niet voldaan wordt aan een deugdelijke 

motivering op grond van art. 3:46 Awb.  

 

Voorts zij nog gewezen op het eerder genoemde alternatief om de woonarken te verplaatsen naar 

Milsbeek. Dit opent de mogelijkheid om het verkeer op een nog betere en toekomstbestendigere 

wijze te ontsluiten in de richting van de N271 en andere grote ontsluitingsroutes.  

 

Grindstort in onderwaterdepot, puinbrekerinstallatie en grindwasinstallatie 

Er wordt een puinbreker-installatie geplaatst, die samen met de benodigde aggregaten net als 

vorige installaties heel veel geluidsoverlast met zich meebrengen. Er komt een grindwasinstallatie 

en er zal een classificatie van grind plaatsvinden, deze werkzaamheden leveren heel veel 

geluidsoverlast voor de bewoners van de Waterwoonwijk veel geluidsoverlast.   

Er is een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de effecten van het onderwaterdepot. Er 

wordt uitsluitend gesproken over geluid onder water. Met de initiatiefnemers is eerder uitgebreid 

gesproken over het bovenwatergeluid. De uitspraak was dat vanwege deze geluidoverlast het depot 

niet in de draaikom geplaatst worden omdat de kern van Heijen er last van krijgt. De geluidsoverlast 

boven water moet zeker meegenomen worden. Het vullen en leeghalen van dit depot vraagt een 

periode van maanden per jaar, 18 weken zelfs. Deze activiteit lijkt in het geluidsrapport te 

ontbreken, evenals de gecumuleerde effecten van deze bedrijfsactiviteiten.  

 

Onder water draagt geluid veel verder dan boven water. Het geluid van de schroeven van (grote) 

vrachtschepen wordt door de woonbooteigenaren al als zeer hinderlijk ervaren. Door de realisatie 

van een onderwaterdepot (ten behoeve van grindstort) zal ter plaatse een goed of acceptabel woon- 

en leefklimaat niet meer worden gegarandeerd. Onderzoek naar de effecten van deze mogelijke 

voorziening ontbreken ook nog. . Ook zullen de flora en fauna in de Rijksvluchthaven sterk worden 

aangetast door het vullen en leeghalen van het onderwaterdepot, onwenselijk voor de natuur en de 

vissers. Dit onderdeel dient uit het plan te worden geschrapt.  

 

4. Natuur 

 

Het huidige plangebied kent een landtong met een groot oppervlak aan bestemde natuurgronden 

(ca. 21 ha) met aansluitend gronden met de bestemming agrarisch met waarden (ca. 9 ha). Zie 

bijgevoegde luchtfoto: 
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Plankaart bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoogveld – De Groote Heeze 2012 

 
 

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van natuurwaarden; 

b. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 

c. extensieve dagrecreatie; 
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d. ontgrondingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur-

ontgrondingen'; 

 

Binnen de bestemming "Agrarisch met waarden" is het beleid gericht op het beschermen en 

verder ontwikkelen van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede op 

het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor een duurzame en concurrerende landbouw en 

behoud van de bedrijfsvoering van de aanwezige landbouw. 

 

De provincie heeft het plangebied als een bronsgroene landschapszone aangemerkt. Het 

plangebied is ook een cruciale schakel in de ecologische hoofdstructuur. Direct ten noorden van 

het plangebied ligt een goudgroene landschapszone en direct ten zuiden een zilvergroene 

landschapszone. Aan de andere zijde van de Maas ligt het Unesco beschermde natuurgebied De 

Maasheggen. Dit is een strook dit loopt vanaf Cuijk, Natura 2000 Oeffeltse Meent (dicht bij het 

plangebied), via Boxmeer naar Maashees. Het is een aaneengesloten uniek gebied met natuur en 

Maasheggen. 

 

 
 

De huidige bestemming natuur past ook binnen de ecologische hoofdstructuur en de goud- zilver- 

en bronsgroene landschapszones van de provincie Limburg. Het plangebied is een cruciale 

verbindingsschakel tussen de diverse omliggende natuurzones, waaronder ook het 

Maasheggengebied aan de overzijde van de Maas en een belangrijke oversteekplaats voor dieren. 

 

Zie onderstaand ook een luchtfoto met een aanduiding van de verschillende landschapszones en 

beschermde natuur: 
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Dat deze landschapszones belangrijke onderdelen van het natuurnetwerk vormen en beschermd 

dienen te worden blijkt uit de volgende passages van het POL 2014: 

 

p. 146-147: 

Het belang van een robuust natuurnetwerk  

Voor het in stand houden van de voor ons land kenmerkende natuurwaarden is en blijft het tot stand 

brengen van een robuust nationaal natuurnetwerk - het Limburgse deel wordt gevormd door de 

goudgroene natuurzones - van cruciaal belang. Het realiseren van een ecologisch functionerend 

netwerk is en blijft een centraal onderdeel van het nationale natuurbeleid. Doel is in de eerste plaats 

om de Natura2000-gebieden te versterken, goed in te richten en te vrijwaren van negatieve invloeden 

van buitenaf. Ook het pro-actief beschermen van soorten ten behoeve van behoud van de biodiversiteit 

is hierbij essentieel. Daarnaast blijft ook verbetering van de onderlinge samenhang en verbinding van 

gebieden belangrijk door middel van verbeterde inrichting, aanpassing van de waterhuishouding, 

verbetering van de waterkwaliteit en vermindering van de stikstofdepositie. 

 

Het verbinden van natuurgebieden kan doorgaans ook gerealiseerd worden door beekherstelprojecten, 

door het in stand houden en/of herstellen van netwerken van kleine landschapselementen in combinatie 

met agrarisch natuur en landschapsbeheer. 

 

Herstel biodiversiteit in het landelijk gebied buiten de goudgroene natuurzones 

Herstel van biodiversiteit buiten goudgroen zal plaatsvinden via aanleg van zilvergroene natuur en 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer in zilvergroen en bronsgroen. Aan de andere kant vindt herstel 

plaats via verbetering van leefgebieden voor (groepen van) bijzondere soorten; onder meer door de 

abiotische omstandigheden te verbeteren voor die soorten(groepen). Prioriteit wordt gegeven aan het 

realiseren van een goede basis voor instandhouding van Europees beschermde soorten. 

Soortenbeschermingsprojecten blijven niet beperkt tot gebieden in de goudgroene, zilvergroene of 

bronsgroene zones, maar zijn ook mogelijk op objecten en locaties daarbuiten, bijvoorbeeld in stedelijke 

gebieden. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zal nog sterker dan tot nu toe gericht worden op 

de in de EU-verband beschermde soorten voorkomend in landbouwgebieden; met name in zilvergroen 

en bronsgroen. 
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Daarnaast heeft de provincie in 2016 een natuurvisie opgesteld. Een verwijzing naar deze natuurvisie 

ontbreekt. In de natuurvisie staan o.a. de volgende citaten: 

 

p. 42: 

6.3 Bronsgroene landschapszone 

• agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

De bronsgroene landschapszone omvat landschappelijke waardevolle beekdalen – voor zover niet 

gelegen in goud- of zilvergroen – hellingen en bufferzones rond bestaande natuurgebieden met de 

daarin gelegen (extensievere) landbouwgebieden, monumenten, kleinere landschapselementen, 

waterlopen en dergelijke. 

 

p. 43:  

Voor de bronsgroene landschapszones is behoud, beheer, ontwikkeling en beleving van de 

landschappelijke en waterhuishoudkundige kernkwaliteiten in samenhang met versterking van 

natuurkwaliteiten het hoofddoel. De opzet is om nieuwe opgaven en functies te koppelen ter versterking 

van deze kernkwaliteiten. Dit is belangrijk voor de vitaliteit en duurzaamheid van het landschap en het 

versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het landschapsbeheer richten we in hoofdzaak op de gebieden 

met de hoogste concentraties aan landschappelijke waarden en die gebieden waar het 

landschapsbeleid ondersteunend werkt voor natuurbeleid, waterbeleid, beleid gericht op het herstel van 

cultuurhistorische waarden en op de instandhouding en het herstel van de voor het landschap 

karakteristieke soorten. 

 

p. 44: 

Onze visie 

Bij de ontwikkeling van de bronsgroene landschapszone staat de verweving van natuur en andere 

functies, met name landbouw en de ontwikkeling van een veerkrachtig watersysteem, centraal. Het 

doel is de realisatie van een recreatief aantrekkelijke landschapszone met tegelijkertijd een verbetering 

van het watervasthoudend vermogen en het herstel van cultuurhistorische elementen, karakteristieken 

en natuurwaarden. Hierbij hoort het herstel van de bij de bronsgroene landschapszone behorende 

soorten van het (agrarische) cultuurlandschap. 

 

p. 44 / 45:  

We bieden de bronsgroene zones kansen voor verweving van natuur en landschap met landbouw en 

economie. Het behoud van de (grondgebonden) landbouw in deze gebieden is belangrijk voor het 

behoud van het agrarisch cultuurlandschap. De uitdaging is dit landschap te behouden bij een 

verdergaande schaalvergroting en intensivering. Natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer 

kunnen hier bijdragen aan de verhoging van de natuur- en de landschapswaarden 

 

Hoogstamfruitbomen, kruidenrijke graslanden, graften, heggen, extensieve landbouw en 

landschapselementen vormen een aantrekkelijke combinatie voor mensen en natuur. Het Nationaal 

Landschap Zuid-Limburg is hier een goed voorbeeld van. 

 

De bronsgroene gebieden met hun landschapselementen, verweving tussen landbouw en natuur en 

hun kleinschaligheid zijn een thuis voor agrarische natuursoorten en voor soorten die afhankelijk zijn 

van landschapselementen. Ze hebben ook een functie in de verbinding tussen de natuurgebieden. Een 

belangrijke functie is de doorlaatbaarheid voor soorten die van het ene natuurgebied naar het andere 

gaan. 

 

Ook agrarisch natuurbeheer kan in deze zone een grote bijdrage leveren aan een goed samengaan 

van landbouw en natuur. In de bronsgroene landschapszone gebruiken we de inzet van het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer om de voor deze gebieden karakteristieke soorten te behouden en te 

herstellen. De landschapselementen van de bronsgroene zones kunnen samen met het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer en eventuele specifieke maatregelen zorgen voor een goede 
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‘doorsteekbaarheid’ van dit gebied voor soorten en zo de verbinding verzorgen tussen verschillende 

natuurgebieden. Waar dit van toepassing is vragen we gemeenten om in ruimtelijke plannen voor het 

onderdeel bronsgroene landschapszone aan te geven hoe met de bescherming en versterking van 

kernkwaliteiten in het betreffende gebied zal worden omgegaan. 

 

Mt name de laatste passage is zeer relevant. Bij de gemeenten rust aldus de verantwoordelijkheid 

om in ruimtelijke plannen voor het onderdeel bronsgroene landschapszone aan te geven hoe met 

de bescherming én versterking van kernkwaliteiten in het betreffende gebied zal worden 

omgegaan. Opmerkelijk is dat de initiatiefnemers in hun onderbouwing aangeven dat de 

uitbreiding “niet volledig” past in de natuur- en landschapsdoelen van de provincie Limburg (zie p. 

33 MER). 

 

Cliënten zouden het scherper formuleren. De plannen passen geheel niet binnen de visie van de 

provincie ten aanzien van natuurontwikkeling en -beheer.  

 

Vrijwel het gehele plangebied is namelijk door de initiatiefnemers als 

watergebondenbedrijventerrein ingevuld, namelijk een bedrijfsterrein van 12,6 hectare waar 

mogelijk 80% bebouwing, waaronder fabrieken, tot een maximale hoogte van 20 m1 staan, en een 

smalle haven van 14,6 hectare waar iedere dag 3 grote schepen van 3200 ton, met een maximale 

hoogte van 10 m1, bezig zijn met laden en lossen. In het plan is namelijk enkel nog een minimale 

strook “natuur” van 11,9 hectare in de vorm van een lang en smal dijklichaam. Daarnaast is er nog 

een klein deel “natuur” in het zuiden rondom het keerpunt voor de boten. Het is niet duidelijk op 

welke wijze de initiatiefnemers dit als een vorm van natuur zien. Natuur is meer dan alleen een strook 

groen en hangt ook samen met begroeiing, rust, geen lichtverstoring, geen geluid etc. Op een 

bedrijventerrein met mogelijk fabrieken zal het niet rustig, donker en stil zijn. 

 

Met dit voorgenomen plan wordt dan ook een belangrijke schakel in de aaneengesloten 

natuurstructuur weggenomen. De aansluiting op de ecologische hoofdstructuur, de brons- zilver- 

goudgroene zones van de Provincie en het Maasheggengebied wordt volgens mij sterk 

doorbroken.  

 

Daarnaast zijn er volgens het natuuronderzoek (bijlage 15) van de initiatiefnemers zijn er in het 

gebied ook dassen en bevers gesignaleerd en is het een belangrijk oversteekgebied voor (water) 

vogels. Dit onderzoek geeft ook aan dat de uitbreiding van de haven nadelige gevolgen heeft voor 

de dassen en dat hier nog een oplossing voor moet worden gevonden. Daarnaast zal de toename 

van (zwaar) vrachtscheepverkeer en een onderwaterdepot het ecologische watersysteem verstoren. 

Aannemelijk is dat de toename van onderwatergeluid een negatief effect zal hebben op de 

aanwezige bever-, dassen- en vispopulatie.  

 

Tot slot zij nog gewezen op het stikstofonderzoek door bureau Peutz op onjuiste wijze is uitgevoerd. 

Cliënten hebben het rapport van Peutz ter toetsing voorgelegd aan deskundige drs. ir. J.W.F. ter 

Laak. In zijn rapport van 12 juli 2020 komt o.a. naar voren dat belangrijke componenten, zoals de 

toename van het scheepsvrachtverkeer en het wegverkeer in het rapport van Peutz ontbreken. Ook 

is er te weinig rekening gehouden met cumulatieve effecten van andere ontwikkelingen. Dit 

toetsingsrapport is aangehecht als bijlage 3. Hiernaar zij integraal verwezen en het is uitdrukkelijk 

de bedoeling dat de inhoud van dit rapport aan toetsing (van o.a. de commissie MER) wordt 

voorgelegd.  

 

Recent is ook gebleken dat voor wegverkeer lange tijd is gerekend met veel mildere 

stikstofberekeningen dan voor andere sectoren geldt. In het rekenmodel dat voor wegverkeer wordt 

toegepast worden alléén de stikstofoxiden meegeteld die binnen 5 kilometer van de weg neerdalen. 
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Dat stelt de commissie Hordijk in een onlangs verschenen rapport.5 Dit adviescollege is van mening 

dat het rekenhart van Aerius gelijkwaardiger, robuuster, eenvoudiger en transparanter moet worden 

gemaakt. Gelijkwaardiger door voor verkeer op eenzelfde manier te rekenen als voor andere 

bronnen en dus de depositie na 5 kilometer ook mee te nemen. 

 

III Strijd met een goede ruimtelijke ordening – Economische uitvoerbaarheid 

 

Investeringen in woningen en leefbaarheid 

Ongewijzigde vaststelling van de plannen zal leiden tot toenemende geluidsoverlast bij zowel huis- 

als woonbooteigenaren. Voorstelbaar is dat wettelijke grenswaarden en/of de zorgplicht uit art. 1a 

van de Woningwet hierbij zullen worden overschreden/overtreden, hetgeen tot gevolg heeft dat 

woningen/woonarken extra geïsoleerd dienen te worden, danwel dat andere geluidsbeperkende 

maatregelen dienen te worden bekostigd. Naar verwachting zal dit een flinke kostenpost met zich 

meebrengen. Deze kosten zijn niet vooraf inzichtelijk gemaakt. Cliënten verzoeken u om hier 

onderzoek naar te doen. Bij voorkeur verwerkt in een onafhankelijke maatschappelijke kosten-

batenanalyse welke de economische gevolgen van alle positieve (werkgelegenheid, hogere 

(belasting)inkomsten) en negatieve effecten (leefbaarheid, natuur en milieu, volksgezondheid e.d.) 

waardeert.  

 

Planschade 

Het ongewijzigd uitvoeren van de plannen zal tot grote vermogensschade leiden bij omwonenden. 

Huizen- en woonbooteigenaren zullen geconfronteerd worden met eigendommen die (fors) in 

waarde zullen gaan dalen. Deze schade, welke bekend staat als planschade, zal op de gemeente, 

c.q. de initiatiefnemers worden verhaald.  

 

Verzoek 

 

Cliënten stellen zich primair op het standpunt dat de voorgestelde uitbreidingsplannen van het 

havengebied in Heijen in strijd zijn met thans geldende wet- en regelgeving. Zij verzoeken u dan 

ook om tot inkeer te komen en de het bestemmingsplan niet definitief vast te stellen. Daarnaast raad 

ik u aan om met omwonenden en de vereniging Hèije Mojjer in gesprek te gaan en om de bezwaren 

betreffende de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van dit project en andere (reeds 

gerealiseerde) projecten serieus te nemen.  

 

Gelet op al het voorgaande verzoek ik u, namens cliënten, om: 

▪ De zienswijze gegrond te verklaren; 

▪ Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de haven van Heijen niet verder in procedure 

te brengen; 

▪ De proceskosten te vergoeden. 

 

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mr. P.R. Botman 

Advocaat 

 

 
5 Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof 15 juni 2020, “Meer meten, robuuster rekenen”.  
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