
       

Heijen, 02-02-2021 

Onderwerp:   

Verzoek aan college van Burgemeester & Wethouders om de procedure uitbreidingsplan haven Heijen voorlopig 

stil te leggen.  

Kopie:    

Gemeenteraad van de gemeente Gennep, diverse media.  

 

Geacht college van Burgemeester & Wethouders,  

 

Eind december 2020 heeft u in de gemeenterubriek van de Maasdriehoek en op de website van gemeente Gennep  

de verdere procedure omtrent de uitbreidingsplannen haven Heijen aangegeven. Hierin hebben wij vernomen dat u 

voornemens bent om in het 1e kwartaal van 2021 een besluit over het vervolg te nemen, het 2e kwartaal 

ontwerpbestemmingsplan en - vergunningen 6 weken ter inzage wilt stellen, en dat u verwacht dat de 

gemeenteraad in het 3e kwartaal van 2021 een besluit kan nemen.  

Via de politieke partijen in onze gemeente hebben wij de Raadsinformatiebrief d.d. 15 december 2020 mogen 

ontvangen. Hierin geeft u aan welke stappen er vanaf de informatieavond op 19 februari 2020 zijn genomen en 

welke stappen u wilt gaan nemen. Ook geeft u in deze brief aan dat de initiatiefnemers bezig zijn om de plannen aan 

te passen, mede op basis van de vele ingebrachte zienswijzen en het rapport van de commissie MER.   

Tijdens de druk bezochte informatieavond op 19 februari 2020 zijn er veel kritische vragen gesteld en hebben 

bewoners aangegeven zeer bezorgd te zijn. Na de publicatie van het voorontwerp 4 juni 2020 t/m 15 juli 2020 zijn er 

vervolgens veel zienswijzen ingediend. Ook tijdens de digitale bijeenkomsten op 18 en 24 juni zijn er ook veel vragen 

gesteld. De commissie MER heeft begin augustus een rapport opgesteld met ook weer veel kritische vragen.  

De informatiebijeenkomst in D’n Toomp is alweer bijna 1 jaar geleden. De vele zienswijzen en vragen op het 

voorontwerp zijn uiterlijk 15 juli ingediend. Tot op heden hebben we helaas geen reactie mogen ontvangen op de 

vele vragen, zorgen en zienswijzen die er leven.  Wij missen dan ook een actieve communicatie naar de bewoners 

van de gemeente Gennep en andere belanghebbenden.   

 

Verzoek om uitstel van de procedure 

De bevolking dient zorgvuldig te worden geïnformeerd en te worden geraadpleegd.  

 

Momenteel is het voor bewoners, door de Coronacrisis, en zeker in deze lock down, niet mogelijk om bij elkaar te 

komen. Voor veel bewoners is een digitaal overleg geen alternatief voor fysieke bijeenkomsten met grotere groepen 

mensen.  Een bewonersoverleg kan alleen fysiek. (Onze ervaringen m.b.t. de digitale inspraakronde in mei 2020 zijn 

niet heel positief.) 

Wij vinden het daarom van groot belang dat bewoners fysiek bij elkaar kunnen komen om te worden geïnformeerd 

en met elkaar van gedachten kunnen wisselen.  Te meer omdat de plannen m.b.t. de uitbreiding haven de 

leefomgeving van Heijen voor de komende generaties zullen raken  

De initiatiefnemers nemen ruim de tijd om hun plannen aan te passen en om een reactie te geven op de vele 

ingediende zienswijzen.  Het dossier uitbreidingsplan industriehaven is een complex dossier en voor de gemiddelde 

bewoner niet eenvoudig te duiden en te beoordelen. Wij vinden het dan ook van groot belang dat bewoners en 

andere belanghebbenden voldoende tijd krijgen om de aangepaste plannen te beoordelen en waar nodig 

deskundige hulp in te schakelen.  



Informatiebijeenkomsten voor de start van een eventuele procedure, zoals op 19 februari 2020, dragen naar onze 

mening bij aan een goede informatievoorziening.  Dit soort bijeenkomsten zijn nu echter niet mogelijk.  

Om de bovenstaande redenen vragen wij u dan ook om de procedure voorlopig stil te leggen en te wachten tot het 

moment dat grotere groepen mensen,  zoals in D’n Toomp 19 februari 2020, weer bij elkaar mogen komen.  

Wij willen daarbij met name de nadruk leggen op de zorgvuldigheid van communiceren naar en met de inwoners van 

Heijen en de gemeente oproepen om, juist in deze lastige corona-periode, de ruimte te nemen voor een gezond en 

open overleg.  Een grote meerderheid van de respondenten van de enquête van mei 2020 (in uw bezit) gaf een dat 

de informatie en communicatie vanuit gemeente en initiatiefnemers onvoldoende was. Het is daarom van extra 

belang om de informatie en communicatie goed gestalte te geven.  

Uiteraard willen wij graag meedenken en met u overleggen hoe de communicatie naar en van de inwoners van 

Heijen vorm gegeven kan worden.  

 

Overleg met de initiatiefnemers 

De wethouder heeft ons na herhaaldelijke verzoeken van onze zijde voor een overleg in het najaar naar de 

initiatiefnemers verwezen. Wij hebben vervolgens met de initiatiefnemers contact op genomen.  

Eind 2020 hebben er twee overleggen plaatsgevonden. We hebben hierbij ook een alternatief plan met naar onze 

verwachting een betere balans tussen natuur, mens en economie gepresenteerd.  

Helaas hebben wij tijdens deze bijeenkomsten niet het gevoel gekregen dat onze zorgen door de initiatiefnemers 

worden erkend en dat er de bereidheid is om tot substantiële planaanpassingen te komen. Nieuwe overleggen zijn 

fysiek op dit moment niet mogelijk.   

Ter aanvulling m.b.t. de gesprekken met de initiatiefnemers: De leden van Hèjje Mojjer spreken voor de bevolking 

van Heijen, d.w.z. behartigen de belangen van Heijen, maar kunnen niet beslissen namens de bevolking. Hèjje Mojjer 

is een vereniging met 440 leden, waarvan de ledenvergadering uiteindelijk besluit. Maar er zijn ook mensen geen lid 

van de vereniging. Een weloverwogen besluit dient te worden genomen door alle mensen van het dorp, uiteraard 

inclusief de waterwoonwijk,  met vooraf de mogelijkheid tot reageren en vragen stellen.  

 

Tot slot 

Een mogelijke uitbreiding met een industriehaven heeft een grote impact op de kwaliteit van onze leefomgeving en 

de natuur. De commissie MER vraagt de gemeente Gennep in haar rapportage, 6 augustus 2020, mede daarom ook 

meer de regierol te nemen.  Wij zouden dan ook graag zien dat de gemeente Gennep deze regierol voor de verdere 

planvorming, de communicatie en de procedure, meer op zich neemt.  

Ons inziens ontstaat er geen grote vertraging indien de inspraakprocedure met twee maanden wordt verlengd. 

 

In deze tijd waarbij we allemaal grote zorgen hebben rondom de gevolgen van het  Coronavirus, hopen wij dat u 

bereid bent om ons verzoek in overweging te nemen.  

Wij zijn uiteraard bereid om hierover met u van gedachten te wisselen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Werkgroep Hou Heijen Gezond 

 

 


