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VRAGEN / OPMERKINGEN MBT VOORONTWERP 

VOORGENOMEN UITBREIDING HAVEN HEIJEN 

Opgesteld: ir. E.A.A. Basten       Heijen, definitief 22 juni 2020 

In de voorliggende notitie heb ik getracht om het voorontwerp, de voorlopige Milieu Effect 

Rapportage (MER) en het voorontwerp bestemmingsplan nader te analyseren.  

Per onderwerp staan vervolgens de diverse vragen in het groen tussen de regels. De teksten in het 

blauw zijn citaten uit het Rijks- en Provinciaal beleid en uit de MER van de initiatiefnemers.   

Vanuit mijn beroepsachtergrond heb ik ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en vanuit 

deze kennis heb ik naar de MER gekeken.  De MER bestaat echter uit zeer veel rapporten en het is 

als burger / vrijwilliger vrijwel onmogelijk om al deze rapporten te lezen. Ik heb me daarom 

beperkt tot het zo goed mogelijk analyseren van een aantal belangrijke hoofdthema’s.   

 

Uitgangspunten 
- Alle documenten, bijlagen, onderbouwing behorende bij het voorontwerp 

bestemmingsplan en zoals gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl 

- Op de website van de gemeente staan niet alle documenten. Met name de noodzakelijke 

bijlagen zijn voor de burger erg lastig te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

- De recente brieven van college van b&w, waarin ze aangeven geen containers toe te staan.  

- 1e planopzet voorjaar 2016 van de initiatiefnemers en de Notitie Rijkwijdte en detailniveau 

(NRD) zoals opgesteld door de initiatiefnemers (2016)   

- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014, geactualiseerd september 2019 

- Havennetwerkvisie Limburg 2030 (okt 2012) 

- Natuurvisie provincie Limburg (vastgesteld provinciale staten in 2017).  

- Diverse documenten Rijksbeleid (o.a. deltaplan waterbeheer, versterken 

natuurontwikkeling) en Europees (versterken van de ecologische hoofdstructuur).  

- De samenwerkingsovereenkomst Blueports (2015) tussen de havengemeenten en 

provincie Limburg en de notitie Blueports uit 2019.  

- Het huidige bestemmingsplan van het plangebied met daarin aan de noordzijde de 

bestemming natuur (circa 2/3)  en de zuidzijde agrarisch met natuurwaarden (circa 1/3). 

Aan de hand van de volgende thema’s heb ik de volgende vragen / opmerkingen:  

1. Vereiste maatschappelijk onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking.   

2. Economische nut en noodzaak van de uitbreiding van de haven.  

3. Ruimtelijke inrichting van het voorontwerp en bestemmingsplan.   

4. Veiligheid tegen hoogwater voor de omgeving.  

5. Verkeerstoename en toename geluidsoverlast 

6. Voorliggend natuuronderzoek.  

7. Compensatie berekening stikstofemissie.   

8. Beoordeling en planvorming in de geest van de nieuwe omgevingswet.  

9. Ruimtelijke alternatieven, gebaseerd op maatschappelijk draagvlak.  

10. Tot slot.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Samenvatting / conclusies / vragen 

 Binnen de noodzakelijke brede maatschappelijke afweging (Ladder duurzame 

verstedelijking van Provincie en Rijk) lijkt er geen zorgvuldig proces te zijn doorlopen.   

 

Het plangebied is namelijk steeds het startpunt geweest, waarbij de initiatiefnemers een zo 

groot mogelijk bedrijventerrein voor zichzelf willen realiseren met zowel watergebonden 

als niet watergebonden bedrijfsactiviteiten. Hierbij lijken ze vooral hun eigen toekomstige 

verdienmodel enorm te willen vergroten.  

 

Alvorens een locatie en een planomvang te kiezen is het echter binnen de Ladder 

duurzame verstedelijking (overheidsbeleid) nodig een brede maatschappelijke regionale 

afweging te maken met alle belanghebbenden.  

 

Er zijn geen varianten onderzocht met een veel kleiner nieuw haventerrein binnen de 

bestaande contouren van het bestemmingsplan Hoogveld in combinatie met het 

optimaliseren van het huidige bedrijven- en haventerrein.  In deze variant is het mogelijk 

om veel beter te voldoen aan de benodigde balans tussen “people, planet en profit” en is 

het mogelijk om veel meer maatschappelijk draagvlak te realiseren.  

 

Waarom heeft dit proces niet of onvoldoende plaatsgevonden? Waarom zijn er niet meer 

varianten onderzocht met een veel kleinere haventerrein, waarbij de huidige 

havencapaciteit toch ook al snel met 60% kan worden vergroot?  

 

 Het voorliggende plan is door mij niet terug te vinden in de diverse provinciale 

beleidstukken zoals het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, Havennetwerkvisie Limburg 

2030, Natuurvisie Limburg en de intentieovereenkomsten Blueports tussen gemeenten en 

provincie.  

 

Waar kan ik vinden dat de provincie Limburg voorstander is van een industriële haven met 

deze enorme omvang in dit plangebied?  

 

 Er lijkt onvoldoende te zijn gekeken naar ook de huidige en toekomstige capaciteit in de 

bestaande havenvoorraad zoals in Wanssum, Venlo, Cuijk.  

Waar kan ik de binnen de Ladder benodigde regionale afstemming terugvinden?  

 In het ontwerp bestemmingsplan is allerlei vormen van industrie toegestaan met een 

bebouwingspercentage van maar liefst 80% en een gebouwhoogte van maar liefst 20 m1. 

Daarnaast zijn lichtmasten tot 10 m1 toegestaan.  Dit mogelijke volume is vele malen 

groter dan het stapelen van containers.  

Waarom stelt de gemeente een bestemmingsplan voor met zo’n hoge bebouwings-

capaciteit?  Waarom zijn allerlei vormen van bedrijfsactiviteiten, waaronder ook niet 

havengebonden industrie, mogelijk?  
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 Naar mijn mening ontbreekt de economische nut en noodzaak van deze 

uitbreidingsplannen. De economische cijfers van de laatste jaren, de aankomende 

economische recessie, de stikstofcrisis, de pfas-crisis en de bouwcrisis kan ik niet in de 

onderbouwing vinden.    

 

 De groeicijfers voor bulk- en stukgoed van de Provincie (0,5% tot 1% per jaar) en het Rijk 

laten een veel lagere groeibehoefte zien dan door de initiatiefnemers wordt aangegeven. 

De provincie geeft in het Havennetwerkplan 2030 aan dat er tot 2030 nog zeker capaciteit 

is.  Bij deze cijfers uit 2012 is geen rekening gehouden met de aankomende economische 

recessie. Mogelijk dat er de komende jaren helemaal geen sprake van groei zal zijn.   

 

 De initiatiefnemers willen hun huidige haventerrein met circa 200% vergroten. Deze 

enorme toename staat naar mijn mening totaal niet in verhouding tot de diverse 

groeicijfers voor overslag in hun eigen onderbouwing.  Het lijkt er op dat de 

initiatiefnemers vooral veel bedrijventerrein willen realiseren en daarmee hun eigen 

verdiencapaciteit naar de toekomst toe sterk willen vergroten.   

 

Op basis van welke economische groei baseren de initiatiefnemers een haven met deze 

grote omvang?  Waarom heeft men de recente economische cijfers niet meegenomen?  

 

 In de diverse overeenkomsten Blueports tussen de gemeenten en de provincie, kan ik niets 

terugvinden over een uitbreiding van de haven in Gennep.  In de overeenkomst gaat het 

vooral over het optimaliseren en beter afstemmen van de bestaande havens in Limburg.   

 

Waar staat in de overeenkomst Blueports dat de haven in Heijen (overslagcapaciteit stuk- 

en bulkgoed) met 200% (12,6 hectare) en een nieuwe haven moet worden uitgebreid? 

 

 Door de realisatie van een hoge kade met daarop 80% aan gebouwen tot 20 meter hoog, 

bestaat er denk ik het risico dat er bij hoog water een opstuwende werking gaat ontstaan 

van het Maaswater aan de zuidzijde.  Circa 70% van de huidige doorstroom wordt in het 

plan namelijk geblokkeerd. Ik kan in de onderbouwing niet terugvinden welk effect dit kan 

hebben op de verkleining van de waterbescherming van Heijen.   

Wat is het effect van deze plannen op de kans op meer opstuwende water aan de dijkzijde 

van Heijen? Vergroot dit niet de kans op  toenemende wateroverlast / onveiligheid?  

 Door de realisatie van het bedrijventerrein en de haven, bestaat de kans dat er ook nieuwe 

waterstromingen gaan ontstaan.  

Wat is het effect van de plannen op de stromingen in het gebied, met name bij de 

woonboten en aan de zijde van het dorp Heijen? Ontstaat hier geen onveilige situatie?  

 Door de plannen ontstaat er een enorme dagelijkse toename van licht verkeer (1310), 

middelzwaar vrachtverkeer (96) en zwaar vrachtverkeer (273) op de Hoofdstraat.                  

De Hoofdstraat is nu al zwaar belast met o.a. vrachtverkeer. Dit geeft nu al een onveilige 

situatie en veel overlast voor de aanwonenden zoals stof, geluid en trillingen.  



4 
 

Waarom wordt een maximale bedrijvigheid in het bestemmingsplan toegestaan, met als 

resultaat nog meer verkeersbewegingen, stof, trillingen en onveiligheid?  

Ook bij de realisatie van een ander fietspad en een oplossing van de “fantasiekruising” blijft 

het denk ik een onveilige situatie voor de vele fietsers.  

 Het huidige gebied heeft voor 2/3 een natuurbestemming en voor 1/3 de bestemming 

agrarisch met waarden.  Het plangebied is ook onderdeel van de ecologische 

hoofdstructuur en van de brons-, zilver- en goudgroene landschapszones van de Provincie.   

In het huidige bestemmingsplan staat dat het plangebied, volgens de bestemming natuur,  

moet worden behouden en versterkt.  De laatste jaren is het gebied echter steeds meer 

omgezet naar akkerbouw. De gemeente heeft, voor zover ik kan zien, niet gehandhaafd.  

De initiatiefnemers geven vervolgens aan dat de huidige uitstoot stikstof door mest op de 

huidige akkers, vergelijkbaar is met die van de nieuwe haven. Ze gebruiken het huidige 

gebruik, dat dus niet overeenkomt met de bestemming natuur, als argument voor de 

compensatie stikstof.  

Volgens de eigen onderbouwing van de initiatiefnemers is het alleen toegestaan om een 

compensatie voor stikstof mee te nemen indien er sprake is van een legaal planologisch 

gebruik van een gebied.  Met het gebruik als akkerbouw is er in het plangebied volgens mij 

geen sprake van een legaal planologische gebruik. Het had immers natuur moeten zijn.  

Deze berekening van de compensatie stikstof lijkt me dan ook niet juist.  

Mag wettelijk de huidige berekening compensatie stikstof en waarom heeft de gemeente 

de afgelopen jaren het gebruik volgens de huidige bestemming natuur niet gehandhaafd?  

Waarom is in de berekening stikstofemissie het naastgelegen Unesco beschermde 

natuurgebied de Maasheggen niet meegenomen?  

 De provincie Limburg geeft in diverse beleidsstukken aan dat ze de brons-, zilver- en 

goudgroene natuurzones wil versterken. Dit is ook landelijk en internationaal beleid.  

Het plangebied is een zogenaamde bronsgroene natuurzone met belangrijke natuur-, 

culturele en landschappelijke waarden.  Het gebied is een cruciale schakel tussen de 

diverse in de omgeving gelegen natuurgebieden en daarmee ook een belangrijk doorsteek 

voor diverse dieren.  

Op welke wijze zien de initiatiefnemers de huidige mogelijke invulling met 80% bebouwing, 

20 m hoge industrie, lichtmasten, geluidsoverlast en een haven met grote boten als een 

vorm van natuur? Op welke wijze zien de initiatiefnemers de smalle groenstrook tussen de 

haven en de Maas als natuur?  

 Vanaf 2022 gaat de nieuwe omgevingswet in. De ingang is met een jaar uitgesteld.  Het is 

echter volgens mij wel van belang dat de planvorming in de geest van deze wet wordt 

opgezet en beoordeeld.  Ik zie dit echter op veel terreinen niet terug. Zo wordt volgens mij 

het begrip natuur binnen de omgevingswet veel ruimer gesteld. Ook de natuur in het 

naastgelegen Maasheggengebied is dan van belang.  

Waarom wordt er niet gewacht op de ingang van de nieuwe omgevingswet?  
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 Voor een goed proces is het belangrijk dat alle belanghebbenden, waaronder ook de 

bewoners, de tijd krijgen om deel te nemen aan het proces. Hierbij is een onafhankelijke, 

transparante, regierol van de gemeente van groot belang.  Het gaat om het wegen van alle 

belangen binnen de kaders  people, planet, profit. Varianten met minder economie en 

meer natuur, leefbaarheid, klimaat en veiligheid, zijn daarbij ook varianten. Deze varianten 

zijn helaas niet onderzocht.  

Tijdens de bijeenkomst in februari hebben de bewoners duidelijk aangegeven dat er veel 

zorgen, bezwaren en vragen zijn rondom deze voorgenomen uitbreiding. Bewoners willen 

graag worden meegenomen in de vragen rondom de mogelijke invulling van dit gebied.   

Op dit moment mogen bewoners echter alleen maar reageren op een plan dat er al is.  

Dat is niet de vorm van inspraak die naar mijn mening hoort binnen de intenties van de 

“ladder duurzame verstedelijking”.   

Binnen deze ladder is het van groot belang dat meerdere varianten (ook met minder 

economie en meer natuur) met alle belanghebbenden  op een transparante wijze worden 

besproken en gewogen.  

Door de Coronacrisis is goed en transparant overleg met alle belanghebbenden, waaronder 

de bewoners, vrijwel niet mogelijk. Daarnaast spelen er actueel maatschappelijke 

belangrijke vraagstukken zoals het klimaatvraagstuk, stikstofcrisis en een aankomende 

economische recessie. Deze actuele en toekomstige vraagstukken zijn naar mijn mening 

onvoldoende in het plan meegenomen.  

Mijn advies is dan ook om in dit proces een pas op de plaats te maken en de tijd te nemen 

om gezamenlijk met alle belanghebbenden in goed overleg te kijken naar mogelijke 

alternatieven voor de invulling van dit plangebied.  Een invulling die gebaseerd is op een zo 

groot mogelijk maatschappelijk draagvlak en ook voldoet aan het Provinciaal en 

Rijksbeleid.  

Ik hoop dat de gemeenteraad en het college van b & w bereid is om deze pas op de plaats 

te maken. Het gaat immers om een enorme impact op de toekomstige kwaliteit van onze 

leefomgeving. Ik hoop dat de bereidheid er is om, naast de belangen van de 2 bedrijven, 

ook te kijken naar de belangen van de burgers en onze natuur.   

 

Is de politiek en de gemeente bereid om terug te gaan naar de tekentafel waarbij er  

vervolgens gezamenlijk met alle belanghebbenden op basis van onderling vertrouwen en 

transparantie naar mogelijke alternatieven wordt gekeken?  
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1 Maatschappelijke brede afweging binnen de vereiste Ladder voor 

duurzame verstedelijking.   

In het kader van de toets Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking (Rijksbeleid) en 

zoals ook vermeldt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014), gaat het om het behalen 

van de onderstaande doelstelling.  

Citaat uit Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014, geactualiseerd september 2019 

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. 

Vragen:  

Waarom wordt er alleen maar naar 1 locatie gekeken en vindt er geen regionale afweging plaats? 

Waarom wordt het gehele proces alleen maar ingezet vanuit maar 1 locatie en voor voornamelijk 

de belangen van de 2 initiatief nemende bedrijven?  Waarom wordt er niet vooraf, voor een 

locatiekeuze, ook gekeken naar andere belangen van bijvoorbeeld de omwonenden, leefbaarheid  

en natuur, conform het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014)?  

Er spelen in dit gebied veel meer belangen dan alleen de mogelijkheid voor maximale omzetgroei 

van de 2 initiatiefnemers. In het voorliggende plan is  nu vrijwel het gehele gebied ingericht als 

bedrijventerrein.  Zie ook hoofdstukken verderop.  

Op blz. 86 van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 staat vervolgens de onderstaande 

nadere uitwerking van de bovenstaande doelstelling.  

Citaat uit POL 2014 blz 86: 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 
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Vragen:  

In hoeverre heeft er gedetailleerd regionaal overleg plaatsgevonden met andere gemeenten, 

bedrijven, havens naar de exacte beschikbare capaciteit voor overslag en watergebonden 

bedrijventerrein? In hoeverre zijn hierbij ook de toekomstige plannen van de andere havens in 

meegenomen? Deze zijn nu in de onderbouwing niet terug te vinden. Vanuit de Ladder van 

duurzaamheid is dit wel noodzakelijk.  

In bijlage 2 van de MER, Ladderonderbouwing, zoals opgesteld door de initiatiefnemers, staat 

namelijk alleen een summier overzicht van de regionale havens en daarbij een lijst met wel / geen 

ruimte. Dit is naar mijn mening geen gedetailleerde onderbouwing van de reeds regionaal 

aanwezige of toekomstige capaciteit.   

Zo  kan ik de recent uitgebreide haven in Wanssum met  21 hectare aan nieuw bedrijventerrein 

(bron notitie Blueports 2019) niet vinden.   

 

              

Zie hierboven een recente luchtfoto van de haven in Wanssum. Vrijwel het gehele nieuwe terrein in 

Wanssum is nu nog beschikbaar om (voor overslag) in te richten. Het gaat om 21 hectare aan nieuw 

bedrijventerrein. De haven is circa 70 m breed en circa 560 m1 lang.  Ter vergelijking: De huidige haven in 

Heijen is circa 135 / 185 m1 breed x circa 540 m1. De nieuwe haven in Wanssum is dus veel smaller dan de 

huidige haven in Heijen. De provincie geeft aan dat er in Wanssum in de toekomst nog meer dan voldoende 

ruimte is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ooijen-wanssum.nl%2Fnieuws%2Fnieuws%2Fuitbreiding-industriehaven-wanssum-van-start%2F362%2F&psig=AOvVaw0-GmO-LjMKCqEndyQ4C49r&ust=1592503221997000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiGxvu2ieoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Haven Heijen die veel breder (135 / 185 m1) is dan bijv de haven Wanssum (circa 70m1) 

In de havennetwerkvisie Limburg 2030 staan de onderstaande uitbreidings- mogelijkheden voor 

Noord Limburg.   

Uitbreidingsmogelijkheden. Citaat uit havenneterwerkvisie (okt 2012) Limburg 2030 

Figuur 21: Uitbreidingsmogelijkheden van natte kavels op natte bedrijventerreinen Noord-Limburg    

Mogelijke uitbreiding van capaciteit 

Haven van Gennep  Mogelijkheden voor verwerving van 4 ha;  

Het plan gaat nu uit van 12,6 hectare aan bedrijventerrein en 3 hectare aan onderwaterdepot.   

Haven van Wanssum  Uitbreiding haven met 10-15 ha in het kader van   QuickWin/gebiedsontwikkeling;  

Volgens een recente notitie Blueports is er in Wanssum uiteindelijk 21 hectare aan nieuw 

haventerrein in Wanssum gerealiseerd. In Wanssum is dan al 6 tot 11 hectare meer gerealiseerd 

dan vermeldt in de notitie Havennetwerkvisie 2030 uit 2012 van de provincie. In de haven van 

Wanssum lijkt dan ook voor de toekomst meer dan genoeg ruimte te zijn.  

Haven van Venlo  Mogelijkheden voor barge uitbreiding van 1 ha;    Door herstructurering is 18 ha uitbreiding mogelijk 

in overig havengebied 

Ik weet niet in hoeverre deze herstructurering in de haven Venlo inmiddels is gerealiseerd. Ook 

hier is wellicht dus sprake van meer dan voldoende capaciteit.  

Er wordt in de Havennetwerkvisie Limburg 2030 voornamelijk uitgegaan van het optimaliseren van 

de bestaande havens.  Een uitbreiding van de haven in Heijen met 12,6 hectare, een 

onderwaterdepot en een nieuwe haven kan ik niet in deze provinciale beleidsnotitie terugvinden.  

Vragen:  

Waar staat de onderbouwing van de voorgenomen uitbreiding, met de huidige omvang van 12,6 

hectare en een haven, in de Havennetwerkvisie Limburg 2030?  Waarop wordt de uitbreiding met 

12,6 hectare bedrijventerrein gebaseerd?  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gelderlander.nl%2Fmaasland%2Fhulp-haven-heijen-is-ultieme-poging~a3ed0e7a%2F&psig=AOvVaw3JVzabIza-HvKG4JENkySA&ust=1592521534884000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCI5p_7ieoCFQAAAAAdAAAAABAD
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In de MER rapportage verwijzen de initiatiefnemers naar een kaart die op blz 104 in het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) staat. Deze kaart staat hieronder en is in de 

MER opgenomen, samen met de onderstaande toelichting.  

 
Citaat uit de toelichting initiatiefnemers uit de MER, bij fig. 2.4, kaart met havens in Limburg 

 

Daarnaast is het plangebied in het POL2014 als regionale overslaglocatie benoemd (zie figuur 2.4).  

  

Het gehele plangebied is door de provincie benoemd als regionale overslagfunctie. Echter, daarnaast 

zijn door de provincie ook natuur- en landschapsdoelen binnen het plangebied geformuleerd. Dit 

vraagt om aandacht bij nadere uitwerking van het project Uitbreiding Haven Heijen.   
 

Figuur 2.4 | Uitsnede kaart Logistiek Netwerk Limburg waarin Haven Heijen als overslaglocatie is benoemd [6]  

 

 

De bovenstaande kaart uit de POL2014 waar in de Milieu Effect Rapportage (MER) naar wordt 

verwezen, is een overzichtskaart van alle bestaande havens in Limburg. De bestaande haven in 

Gennep wordt hierbij als overslaghaven voor bulk- en stukgoed (huidige situatie) aangemerkt.  

Ik zie nergens op deze kaart staan dat er sprake zou zijn van een uitbreiding van de huidige 

haven in het plangebied.  Er staat alleen maar dat er nu ook al een haven is.  

Ik kan ook nergens in de POL2014 terugvinden dat de provincie het gehele plangebied als 

regionale overslagfunctie  heeft benoemd.  

Vragen:  

Waar staat in de POL2014 dat de provincie dit gehele plangebied als regionale overslagfunctie 

heeft benoemd?  

Het voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding haven Heijen laat binnen de opgenomen 

bedrijfscategorieën vervolgens naast een overslagfunctie, ook nog eens diverse andere industrieën 

zoals fabrieken toe die niet per se aan het water hoeven te liggen.  

Vraag 

Waar staat in de POL2014 dat de provincie vindt dat in het plangebied allerlei vormen van 

industrie mogen komen?  
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Het plangebied staat nu in de POL2014 aangegeven als een zogenaamde bronsgroene landschaps- 

zone en is een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. Zie ook hoofdstuk 6.  

In bijlage 2, toets ladder voor duurzame verstedelijking blz 14, geven de initiatiefnemers de 

onderstaande tekst ter onderbouwing aan. Er wordt hierbij wederom verwezen naar de POL2014.  

Citaat uit Bijlage 2, bij Milieu Effect Rapportage toelichting initiatiefnemers, toets ladder duurzame 
verstedelijking, blz 14.  
 
In het POL2014 wordt door de provincie Limburg ingezet op het invoeren van dynamisch voorraadbeheer. Centraal in 
het dynamisch voorraadbeheer staan drie type interventies:   
 
Herstructurering: Werken aan de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinvoorraad (en aanpak leegstand). 

Koppelingen van herstructurering van bestaande terreinen met de uitrol van nieuwe terreinen.  

 

Sturing op kwaliteit en kwantiteit: Schrappen en transformeren van (harde) plannen die niet de beoogde toevoeging 
van kwaliteit opleveren.  

 
Nieuwe ontwikkeling: Onder voorwaarden ruimte bieden voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar dan 
wel in combinatie met het schrappen van bestaande voorraad.  
  

De regio Noord-Limburg stelt ook dat er onderdelen in de bedrijventerrein voorraad zijn die niet meegenomen dienen 

te worden in het dynamisch voorraad beheer. Dit zijn watergebonden bedrijventerreinareaal en bedrijventerreinareaal 
voor milieucategorie 5 bedrijvigheid.  Dit type bedrijvigheid heeft behoefte aan zeer specifiek areaal of kent een sterke 

verwevenheid met de ontwikkeling van havens of bargeterminals. Is er bewezen behoefte aan dit type areaal dan zal 
dit worden toegevoegd aan de harde planvoorraad zonder een directe saldering te laten plaats vinden met de harde 

planvoorraad.  

 

Vragen:  

De initiatiefnemers stellen in deze bijlage 2 van de MER dat alleen de regio Noord Limburg stelt 

dat een watergebonden bedrijventerrein bij bewezen behoefte mag. Waar staat dit in de POL 

2014?  

Verder staat dat het een bewezen behoefte dient te zijn.  

Vragen: 

Kunnen de initiatiefnemers de toekomstige behoefte aan dit type bedrijventerrein (met name 

overslag van bulk en stukgoed) in categorie 5 ook bewijzen?  Kunnen de initiatiefnemers ook 

bewijzen dat er binnen deze categorie 5 ook behoefte is aan 12,6 hectare aan haventerrein en aan 

een nieuwe haven?   

 

De 2 initiatiefnemers hebben nu ook al een havengebonden bedrijventerrein. In het voorgenomen 

plan wordt hun huidige terrein met circa 200% vergroot.  Dit lijkt totaal niet in verhouding te staan 

tot de  (toekomstige) economische behoefte. Zie ook hoofdstuk: economische nut en noodzaak.   

In de rapportage van de initiatiefnemers (Bijlage 2, toets ladder duurzame verstedelijking) wordt 

aangegeven dat er volgens de POL2014 alleen voor havengebonden bedrijven in milieucategorie 5 

een uitzondering zou mogen worden gemaakt.  
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Onder milieucategorie 5 vallen volgens de lijst met bedrijfsactiviteiten, de volgende bedrijven: 

cementfabriek, ijzeren en staalhuizenfabrieken, scheepssloperijen, puinbrekerij en malerijen meer 

dan 1 ton per jaar, vervoer van ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m2, 

helikopterstandplaatsen. Het gaat met name over de overslag van bulk en stukgoed via water.  

Vergelijkbaar dus met de huidige situatie in de haven.  

In het voorontwerp bestemmingsplan wordt echter uitgegaan van een bestemming binnen alle 

milieucategorieën 5 of lager.  Het lijkt er op dat de initiatiefnemers hun beoogde nieuwe 

bedrijventerrein ook willen gaan gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten die niet of minder 

afhankelijk zijn van transport over water, zoals diverse vormen van industrie.   

Zie ook bijlage A de lijst met bedrijfsactiviteiten die nu in het voorliggende bestemmingsplan staan 

opgenomen.  In deze lijst staan ook typen bedrijven die niet of minder afhankelijk van transport 

over het water zijn.  

Dit lijkt me in strijd met de zelf door de initiatiefnemers opgeschreven doelstelling van de POL2014 

in bijlage 2, toets Ladder duurzame verstedelijking, waarin staat dat er alleen een uitzondering kan 

worden onderzocht bij bewezen behoefte voor activiteiten in categorie 5.  

Vragen:  

Waarom heeft de gemeente een bestemmingsplan laten maken dat in strijd lijkt te zijn met de 

doelstelling ladder duurzame verstedelijking van de provincie (POL2014)? Waarom maakt het 

bestemmingsplan allerlei vormen van industrie mogelijk?  

In het ontwerp bestemmingsplan is het mogelijk om maar liefst 80% van het nieuwe haventerrein 

(12,6 hectaren) te kunnen bebouwen in de categorieën 3,4 en 5 met een maximale hoogte van 

maar liefst 20 m1.    In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan faciliteert de gemeente de 

mogelijkheid om een breed scala aan, ook niet watergebonden, bedrijven te vestigen.   

Het ontwerp bestemmingsplan is naar mijn mening in feite grotendeels dan ook een droog 

bedrijventerrein. Juist hier is in de regio meer dan voldoende van voorradig. Het lijkt er sterk op 

dat de initiatiefnemers de beoogde uitbreiding van de haven voor veel meer doeleinden willen 

gaan gebruiken dan voor havenactiviteiten zoals de overslag van bulk- en stukgoed.  Het 

voorgenomen bestemmingsplan maakt dit ook mogelijk.   

De initiatiefnemers en de gemeente dienen bij een droog bedrijventerrein, mede aan te geven 

waar elders capaciteit (oude bedrijventerreinen) wordt geschrapt.  Dit is echter in de planvorming 

niet meegenomen.  

Vragen:  

Hoe zorgt de gemeente er voor dat het bestemmingsplan ook alleen bedrijfsactiviteiten in 

categorie 5, t.b.v. een haven, mogelijk maakt?   

Waarom faciliteert de gemeente nu met het voorliggende ontwerp bestemmingsplan vooral een 

enorme vergroting van de toekomstige verdiencapaciteit van de 2 initiatiefnemers en heeft de 

gemeente weinig oog voor andere belangen die er spelen zoals leefbaarheid, natuur, 

leefbaarheid omwonenden, milieu?  
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Indien de gemeente andere categorieën toestaat: Waar staat dan de onderbouwing van het 

schrappen van andere (oude) bedrijventerrein, conform het provinciaal beleid POL2014, elders?   

In de regio zijn volgens mij zowel in Limburg als in Brabant nog veel droge bedrijfsterreinen met 

overcapaciteit. Op deze terreinen zijn voldoende regionale groeimogelijkheden voor o.a. de 

industrie, logistiek en dienstverlening.  

Waar staat de regionale onderbouwing van de bewezen behoefte aan zogenaamd droog 

bedrijventerrein? Wordt er hierbij ook gekeken naar de regio Noord Oost Brabant naast Noord 

Limburg?  

Binnen de POL2014 is het vergroten van nog meer droog bedrijventerrein niet gewenst.  

 

Proces wordt alleen door de initiatiefnemers met een locatie gestuurd.  

Volgens de toets Ladder duurzame verstedelijking dient er vooraf, bij voorkeur nog voor een 

locatie wordt gekozen, een zorgvuldig proces te worden doorlopen met alle belanghebbenden 

waaronder ook de bewoners, milieu- en natuurbelangen, naast economische belangen.  Zie ook de 

hoofdstukken economie en natuur.   

Het proces is echter vanaf het begin gestart met een locatie van de 2 initiatiefnemers en een plan.  

Vervolgens lijkt het er op dat alle rapporten, onderbouwingen, steeds in deze ene richting zijn 

geschreven, waarbij het maximaliseren van het verdienmodel van de 2 initiatiefnemers vooral het 

doel lijkt te zijn.  

Een inhoudelijk regionale afweging tussen alle belangen (people, planet, profit) volgens de 

POL2014 en de Ladder duurzame verstedelijking, waarbij de gemeente de regie neemt, heeft naar 

mijn mening vrijwel niet plaatsgevonden.   
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2 Economische nut en noodzaak van de uitbreiding Haven Heijen 

De economische nut en noodzaak van de uitbreiding haven kan ik onvoldoende terugvinden in de 

diverse rapporten ter onderbouwing.  Zie ook de vragen in het voorgaande hoofdstuk.  

In de havennetwerkvisie Limburg 2030 staan de volgende passages:  

Citaat uit Havennetwerkvisie (okt 2012) provincie Limburg 2030 

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.  

Ook nu weer steven we 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.  Het is dan ook reëel om te verwachten dat de komende decennia er sprake zal zijn van 

een sterke daling van de behoefte aan vervoer over water.  

Vragen:  

Waarom wordt er in de onderbouwing  door de initiatiefnemers helemaal geen rekening 

gehouden met de aankomende economische recessie?   

 

Citaat uit Havennetwerkvisie (okt 2012) Limburg 2030 

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 Blz. 36. Marktpotenties.   

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 er in de Havennetwerkvisie 2030 staat (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.  
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Vragen:  

Waarom gaan de initiatiefnemers uit van een groeipercentage van 1% per jaar en niet ook van een 

0,5% per jaar?  

Wat is de invloed van het niet mogen plaatsen van containers (voor bulkvervoer) op de benodigde 

capaciteit? Hoeveel wordt deze verminderd?  

De initiatiefnemers hebben momenteel circa 6 hectare aan watergebonden haventerrein voor 

overslag en opslag (gemeten vanaf kaart bestemmingsplan). Daarnaast hebben ze 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 nieuwe haven met kade realiseren.  Dit nieuwe bedrijventerrein is volgens 

mij een  vergroting van maar liefst 200% van hun huidige watergebonden haventerrein in Heijen.   

Deze vergroting van het watergebonden haventerrein lijkt me 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%).   

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

haventerrein, vooral als doel hebben het maximaal vergroten van hun eigen toekomstige 

verdiencapaciteit met mede ook vormen van droge bedrijfsactiviteiten.  

 

In de havennetwerkvisie 2030 staat verder:  

Blz. 39: Daling verwachting van vervoer van zand en grind.  

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.  

Volgens de statistieken van het CBS werd in 2008 ongeveer 63 miljoen ton zand en grind vervoerd met een 

binnenvaartschip. Dit is een aandeel van 24% in het totaal vervoerde gewicht door de binnenvaart. Dit percentage 

onderschrijft het grote belang van de zand- en grindsector voor de binnenvaart. De daling van het vervoerde gewicht is 

vooral te verklaren door de teruglopende economische groei. Met name de teruglopende vraag in de utiliteitsbouw en 

woningbouw is hierbij merkbaar. Daarnaast zal in de toekomst, doordat er minder vergunningen worden afgegeven 

voor de winning uit landgroeves, de winning van zeezand toenemen. Wat voor gevolgen dit heeft voor de 

vervoersrelaties en scheepsgrootte is nog moeilijk in te schatten. 

 

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 afnemen. Bij een toekomstige daling van het vervoer van zand 

en grind, kunnen de huidige initiatiefnemers ook hun huidige bedrijventerrein, anders gaan 

vormgeven en optimaliseren naar de nieuwe toekomstige marktsituatie.  

Uit de recente economische cijfers is de verwachting dat in de komende decennia de bouw grote 

klappen gaat krijgen. Dat zal de vraag naar zand en grind nog verder doen afnemen.  
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Het slechte economische vooruitzicht in de bouw wordt veroorzaakt door de stikstofcrisis, de pfas 

crisis, het ontbreken van voldoende bouwgronden, trage procedures en tot slot het ontbreken van 

voldoende geschoolde arbeidskrachten (bron recente studie CBS).  

Een uitbreiding van havencapaciteit voor zand en grind lijkt me dan ook zeker niet nodig te zijn.  

Vragen:  

In hoeverre houden de initiatiefnemers in de plannen ook rekening met de toekomstige 

economische recessie als gevolg van de Coronacrisis en de crisis in de bouw?  

In hoeverre is het huidige haventerrein te optimaliseren in het gebruik, zodat dit beter aansluit op 

de toekomstige economische verwachtingen?  

 

In de havennetwerkvisie 2030 van de provincie staat verder:  

Blz. 59 Havennetwerkvisie 2030  provincie Limburg 

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. 

 

In het bovenstaande staat in feite dat alleen bij een andere soort overslag (o.a. containers) het 

nodig is om een haven voor grotere schepen te realiseren. Overslag van containers, vaak op 

grotere boten, is echter niet toegestaan.  

Vragen:  

Waar is de noodzaak van een nieuwe havenarm op gebaseerd? Is deze nog steeds nodig, nu het 

overslaan van containers niet is toegestaan?   

 

In bijlage 2: onderbouwing toets Ladder duurzame verstedelijking geven de initiatiefnemers de 

onderstaande onderbouwing aan. Ze geven daarbij aan dat ze vinden dat de diverse cijfers uit het 

Havennetwerkvisie 2030 van de provincie niet correct zijn.  

Citaat Blz 25 bijlage 2: onderbouwing van de initiatiefnemers economische noodzaak uitbreiding haven.  

In de  Havennetwerkvisie Limburg 2030 wordt uitgegaan van een groei van de overslag van bulk- en stukgoederen van 

slechts 0,5% tot 1% per jaar. Gesteld wordt dat er een afname van zand- en grindwinning in Limburg zal plaatsvinden 
en dat de bestaande havens nog tot 2030 over voldoende ruimte beschikken.   

 

Volgens de initiatiefnemers verwacht de provincie Limburg dus dat de bestaande havens nog tot 

2030 over voldoende ruimte beschikken. De initiatiefnemers trachten dit vervolgens te 

weerleggen. Zie ook de citaten verderop.  
 

Vervolg citaat Blz 25 bijlage 2: onderbouwing van de initiatiefnemers economische noodzaak uitbreiding haven.  

Van belang is dat dit rapport (lees Havennetewerkvisie 2030 van de provincie)  is geschreven in oktober 2012, 

toen nog sprake was van een economische crisis in onder meer de bouwsector. Sindsdien zijn de economische 
omstandigheden in de bouwsector veel beter geworden.  
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De initiatiefnemers geven in het voorgaande citaat aan dat door de verbeterde economische 

omstandigheden de cijfers van de provincie Limburg niet zouden kloppen.   

 

Ze geven in hun bovenstaande rapportage in feite ook aan dat door de economische crisis in 2008 

de groei sterk terugliep en dat dit dus van grote invloed is op de toekomstige behoefte.  
 

Ook nu komt er een economische crisis aan en deze is naar verwachting veel groter dan de 

economische crisis in 2008. De verwachting is dat Nederland voor vele jaren in een economische 

recessie terecht gaat komen.  

 

Het argument van de initiatiefnemers om, op basis van de te verwachten economische groei (o.a. 

in de bouw), een uitbreiding van de huidige haven te verantwoorden, lijkt me dan ook niet correct.  

 

Met hun eigen onderbouwing geven de initiatiefnemers in feite ook aan dat met de nabije sterke 

economische recessie een uitbreiding van hun huidige watergebonden haventerrein in Heijen met 

maar liefst 200% wellicht niet nodig is.  

 

Vragen:  

De vraag aan de initiatiefnemers om de werkelijke toekomstige behoefte aan te tonen.  
 

De initiatiefnemers schrijven verder in bijlage 2: toets Duurzame ladder verstedelijking, het 

onderstaande om de cijfers van de provincie verder te weerleggen.   

 

Citaat uit bijlage 2: onderbouwing initiatiefnemers economische noodzaak blz 25 

De gegevens uit dit rapport (lees: Havennetwerkvisie 2030 van de provincie) zijn dan ook gedateerd wat betreft 

de economische groei, en met name ten aanzien van de overslag van bulk- en stukgoederen (in het bijzonder zand en 

grind) en de ontwikkelingen in de bouwsector. Dit blijkt ook uit rapporten die later zijn geschreven.  

 

Vragen:  

Het verzoek aan de initiatiefnemers om deze rapporten inzichtelijk te maken en wederom om 

nieuwe rapporten te laten maken met daarin opgenomen de toekomstige behoefte op basis van 

de voorspelde economische recessie, de stagnerende bouwproductie, stikstof- en pfas-crisis.  

  

Citaat Bijlage 2: blz 25 onderbouwing initiatiefnemers economische noodzaak 

 
In verdieping op deze havennetwerkvisie 2030 voor bulk- en stukgoederen uit september 2013 wordt een prognose 

gegeven voor de overslag van bulk- en stukgoederen in Haven Heijen: ten opzichte van 2012 neemt de overslag in 

2020 toe met circa 13,5% en in 2030 met 18,6%. Groeimogelijkheden worden in mindere mate gezien in de bouwsector 
(ruwe mineralen en -fabrikaten en bouwmaterialen), gelet op de economische omstandigheden van destijds. Ook deze 

gegevens zijn daarmee gedateerd.  

  

Uit de Rapportage monitoring bouwgrondstoffen 2014 uit september 2015 blijkt immers dat, anders dan voorspeld in 

de Havennetwerkvisie Limburg 2030, wel degelijk sprake is van een toename van de winning van bouwgrondstoffen in 

Limburg en in Nederland in het algemeen. De winning van bouwgrondstoffen in Limburg is in 2014 (volgens de 

initiatiefnemers) zelfs met 19,2% toegenomen ten opzichte van 2012.  
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Ik kan in de onderbouwing van de initiatiefnemers vervolgens geen melding vinden van de 

rapportage monitoring bouwgrondstoffen in de periode 2015 – 2016,  van 22 dec 2017, zoals 

opgesteld door het hetzelfde bureau H2H in opdracht van het Ministerie van VWS. Dit is het 

opvolgende rapport na het rapport uit 2014.   

 
Citaat conclusie / samenvatting uit de rapportage  monitoring bouwgrondstoffen 2015 – 2016 zoals opgesteld in 
opdracht van het Ministerie van VWS.  

 

Uit de enquête blijkt (zoals in de markt afgenomen door H2H) dat de winning van primaire bouwgrondstoffen 

in de periode 2015-2016 is afgenomen. Ten opzichte van 2014 is de reguliere winning met 17% 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. 

 

Op basis van dit laatste onderzoek, in opdracht van het Ministerie van VWS, zie je dus t.o.v. 2014 

weer een landelijke daling van de winning van primaire grondstoffen (-17%).  

Het rapport is als bijlage B aan deze notitie toegevoegd. Dit is het meest recente rapport vanuit 

het Ministerie van VWS dat ik kan vinden.  

 

In de samenvatting van dit rapport staan de volgende 2 grafieken. In de 1e grafiek zie je vanaf 2002 

landelijk een daling.  Met name aan de behoefte aan ophoogzand (ophz) voor dijken e.d. zie je een 

sterke fluctuatie en daling. Dit komt omdat het deltaprogramma, ophogen van de waterkering, 

landelijk vrijwel gereed is.  

 

 
Bron: Rapportage monitoring bouwgrondstoffen 2015 – 2016 in opdracht Ministerie van VWS  

Ophz = ophoogzand.  
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In de onderstaande grafiek zie je dat er in 2009, 2010 en 2014 tijdelijk een hogere behoefte is 

geweest aan ophoogzand voor het verhogen van de dijken in het kader van het Deltaplan. Het 

deltaplan is nu bijna klaar, waardoor de behoefte aan ophoogzand ook sterk is gedaald.   

 

De tijdelijke verhoging in 2014 zet zich dan ook in de jaren na 2014 niet door en daalt weer.   

 

Naar mijn mening kun je de tijdelijke stijging in 2014 dan ook niet gebruiken om daarmee de 

toekomstige behoefte te bepalen.  

 

 
Bron: Rapportage monitoring bouwgrondstoffen 2015 – 2016 in opdracht Ministerie van VWS  

Ophz = ophoogzand 

 

Je ziet door de jaren heen dat deze sector sterk conjunctuur gevoelig is, met name de bouw. 

Daarnaast is de sector erg gevoelig voor de vraag vanuit het Rijksbeleid zoals het realiseren van 

het deltaplan, ophogen dijken en aanleg van wegen.  

 

De initiatiefnemers schrijven verder ter onderbouwing van de economische noodzaak vervolgens 

in bijlage 2: toets Ladder duurzame verstedelijking:  

 
Bijlage 2: blz 26 verdere onderbouwing initiatiefnemers voor de economische noodzaak  

 

Het rapport Versterking Marktobservatie Binnenvaart uit maart 2016 schetst bovendien een positief beeld van de 
ladingvolumes voor de Nederlandse binnenvaart wat betreft zand en grind. Voor de jaren 2018-2021 wordt een 

productiegroei in de bouwsector van 4% verwacht. De binnenvaart profiteert van een aantrekkende bouwsector en er 
kan een volumegroei van zand, steen en grind etc. van 4% naar 2016 en 3% in de daarop volgende jaren gerealiseerd 

worden.  

  

Verder blijkt uit cijfers van het CBS dat vervoerders over water in het derde kwartaal van 2017 6,5% meer omzetten ten 

opzichte van een jaar eerder. Verder blijkt uit cijfers van het CBS dat de omzet van de bouwnijverheid in het eerste 
kwartaal van 2018 is gestegen met 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het CPB raamt voor 2018 bovendien 

een economische groei van 2,5% en de ontwikkeling van de economische groei van 2018 tot en met 2021 wordt door 

het CPB voorzien op gemiddeld 1,8% per jaar.   
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Deze voorgaande onderbouwing is voornamelijk gebaseerd op de economische situatie in de 

periode 2016 t/m 2018. Dit lijkt me onvoldoende argumentatie voor de toekomstige behoefte.  

 

Grote recente veranderingen uit de afgelopen jaren zoals de stikstofcrisis, pfascrisis, bouwcrisis en 

coranacrisis, die van grote invloed zijn op de economie, zijn in de onderbouwing niet 

meegenomen.  

 

Er staan verder geen groeicijfers voor de komende decennia vermeldt en ook de recente 

economische cijfers en de aankomende economische recessie, is in de onderbouwing niet 

meegenomen.  

 

Vragen:  

Wederom de vraag aan de initiatiefnemers om de werkelijke toekomstige economische behoefte, 

op basis van de recente economische en maatschappelijke situatie, voor de komende decennia aan 

te tonen.  

 

De vraag aan de initiatiefnemers om ook het toekomstige Rijksbeleid voor de aanleg van o.a. 

infrastructurele werken (bouw) in de te bepalen behoefte mee te nemen.  

 

De vraag aan de initiatiefnemers om ook de recente stikstofcrisis, pfas crisis en bouwcrisis in de te 

bepalen behoefte mee te nemen.  

 

Verder geven de initiatiefnemers als onderbouwing van de economische noodzaak aan:  

 

Citaat bijlage 2: blz 26 verdere onderbouwing initiatiefnemers voor de economische noodzaak  

 

Voorts wordt specifiek voor Haven Heijen een uitbreiding van de overslag van bulk- en stukgoederen verwacht in 

verband met de ontwikkeling van bedrijventerrein De Brem.  

 

Er wordt hier een directe koppeling gelegd met de uitbreiding van bedrijventerrein de Brem. 

Eerder is volgens mij 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).  Volgens de Havennetwerkvisie 2030 

(blz 63) van de provincie heeft de haven in Wanssum in 2030 voor containers nog maar een 

bezettingsgraad van 54 %.  
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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 .) die je niet in een container 

vervoert.  

 

Vragen:  

Op welke wijze zien de initiatiefnemers de groei van bulk- en stukgoederen vanuit 

bedrijventerrein De Brem ontstaan, zonder gebruik van containers?  

 

Containers zijn niet toegestaan. Op welke wijze verkleint dit de behoefte aan nieuw 

havengebonden bedrijventerrein?  

 

Verder geven de initiatiefnemers in hun onderbouwing bijlage 2 Ladder duurzame verstedelijking 

aan dat ze graag hun omzet in de komende jaren blijvend zien stijgen. Dat laten ze in de 

onderbouwing ook m.b.v. grafieken zien.  

 

 
Bijlage 2: blz 26 verdere onderbouwing initiatiefnemers voor de economische noodzaak  

 

Tot slot is van belang dat de omzet van zowel Teunesen als AVG in de periode 20122017 fors is toegenomen. De 
omzet van AVG bedraagt in 2017 maar liefst 1,4 maal de omzet van 2012, Teunesen heeft een soortgelijke 
ontwikkeling doorgemaakt (in 2017 een omzet van 1,38 maal de omzet in 2012). Ook hieruit blijkt dat de gegevens uit 
de Havennetwerkvisie 2030 en de verdieping daarop sterk gedateerd zijn.  

 

Het primaire doel van een uitbreiding haven mag echter naar mijn mening nooit de omzetstijging 

van 2 bedrijven zijn.  Een herinrichting van een gebied behoort conform de uitgangspunten Ladder 

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

alleen de omzetgroei van voornamelijk 2 bedrijven. Ook aspecten zoals natuurbelangen, 

leefbaarheid, belangen omwonenden, milieu e.d. dienen daarin te worden gewogen.  

 

De economische nut en noodzaak van de uitbreiding haven voor havengebonden activiteiten is 

door de initiatiefnemers naar mijn mening minimaal omschreven.  De initiatiefnemers willen hun 

huidige haventerrein in Heijen met circa 200% vergroten. Dit komt volgens mij 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 is volgens mij in strijd met de Provinciaal Omgevingplan Limburg, het Rijksbeleid in het kader 

van Ladder duurzame verstedelijking en ook in strijd met allerlei andere belangen zoals natuur, 

doorvoerstroom van de Maas, veiligheid, milieu en leefbaarheid voor de bewoners.   
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Ik heb ook gekeken naar de op internet te vinden stukken m.b.t. de Samenwerkingovereenkomst 

Blueports tussen de havengemeenten en de provincie Limburg.  In de 

samenwerkingsovereenkomst staat het onderstaande citaat.  

 

Hfd 3: Samenwerkingovereenkomst Blueports 2015:  

Er worden in de huidige havens in Limburg geen knelpunten gezien wat betreft de verwerking van bulkoverslag, hierbij 

verwijzend naar de Havennetwerkvisie 2030 van de provincie.  

Ook hier staat dus dat de provincie en de gemeenten in 2015 geen knelpunten zien in de 

verwerking van bulkoverslag.  

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 in deze documenten zie ik staan, dat de haven in 

Heijen met maar liefst 12,6 hectare nat bedrijventerrein en een haven moet worden uitgebreid.   

De uitbreiding van de haven in Wanssum staat wel vermeld. In Wanssum is nog meer dan 

voldoende ruimte om te kunnen groeien.  

Vragen:  

Waar staat in de samenwerkingsovereenkomst Blueports 2015 tussen provincie en gemeenten dat 

in Heijen de haven met 12,6 hectare nat bedrijventerrein en een haven moet worden uitgebreid?  

 

Tot slot staat op de website van de gemeente Gennep de onderstaande tekst over waarom de 

gemeente dit proces in gaat.  

Citaat van de website gemeente Gennep over de uitbreidingsplannen haven Heijen 

Waarom doen we dit? 

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. 

Voor het waarborgen van de continuïteit van een bedrijf is het volgens mij niet noodzakelijk dat de 

omzet alsmaar blijft stijgen. Voor de continuïteit van een bedrijf is het wel belangrijk dat er 

voldoende omzet blijft bestaan.  De continuïteit van de 2 bedrijven lijkt me ook gewaarborgd bij 

gelijkblijvende omzet. Daarvoor is een uitbreiding van de huidige haven in feite niet nodig. De 

bedrijven kunnen bij een veranderende marktsituatie namelijk ook hun huidige havencapaciteit 

anders gaan benutten.   

Vraag:  

Waarom geeft de gemeente een grote mate van prioriteit aan het faciliteren van de verdere 

omzetgroei van 2 bedrijven en weegt het ook niet veel meer de andere belangen die spelen zoals 

de leefbaarheid van bewoners, veiligheid, milieu  en natuur?  
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3 Ruimtelijke inrichting van het voorontwerp en bestemmingsplan 
 

Het voorliggende ontwerp lijkt vooral te zijn gebaseerd op het maximaliseren van het toekomstig 

verdienmodel van de 2 initiatiefnemers. Vrijwel het gehele plangebied wordt ingericht voor 

bedrijfsactiviteiten, d.w.z. een bedrijventerrein van 12,6 hectare en de haven.  

 

Er blijft vervolgens alleen een hele smalle strook “natuur” over, parallel aan de Maas. Daarnaast is 

er aan de zuidzijde nog wat “natuur” opgenomen. De initiatiefnemers geven aan dat ze hiermee 

voldoen aan de eisen rondom natuur in dit gebied. Dit is denk ik echter niet het geval. Zie de 

analyse van het natuuronderzoek.  

 

3d impressies van de initiatiefnemers laten niet het werkelijke beeld zien.  

 

In de diverse documenten en presentaties, waaronder de presentatie februari 2020 in Den Toomp, 

laten de initiatiefnemers steeds een plaatje zien van een lege havenvlakte.  

 

 
Impressie 1 

 

Verder suggereert het plaatje dat de havenkade niet hoog zal zijn. Dit zal echter niet het geval zijn. 

Het huidige gebied heeft een doorstroomfunctie voor het Maaswater. 1 x per 10 jaar mag het 

gebied onder water komen te staan.  Het nieuwe haventerrein heeft echter een 

beschermingsgraad van 1 x per 100 jaar.  

 

Het haventerrein zal dus flink moeten worden opgehoogd om een veilig terrein te kunnen 

realiseren. De hoogte van de huidige havenkade is denk ik al snel 8 tot 10 m1 hoog. Dit geeft, zelfs 

zonder bebouwing, al een totaal ander aanzicht vanuit het omliggende landschap. Het 

haventerrein zal, ook zonder bebouwing, al goed zichtbaar zijn.  
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In op het bedrijventerrein is in het voorliggende ontwerp vervolgens een maximale bebouwing 

(80%) mogelijk tot maar liefst 20 m1 hoog. Op het terrein zijn lichtmasten toegestaan tot 10 m1.  

 

Zie de bijlagen D en E voor de bestemmingsplankaart. Deze staat ook op de website van de 

gemeente. Alleen door goed in te zoomen lees je op de kaart het bebouwingspercentage, de 

maximale hoogte en de categorie bedrijfsactiviteit.   

 

Er leeft bij de bewoners een grote zorg dat er in dit gebied grote bouwvolumes gaan ontstaan. Dat 

is denk ik ook de reden waarom het college van b&w een containeroverslag niet toestaat.  

 

In het ontwerp bestemmingsplan is het vervolgens wel mogelijk om het terrein maximaal te 

bebouwen tot 80%, met een bouwhoogte van maar liefst 20 m1 en lichtmasten tot 10 m1!  

Vervolgens zijn ook in het ontwerp bestemmingsplannen alle bedrijfsactiviteiten in de categorieën 

3, 4 en 5 toegestaan! Terwijl volgens de POL2014 alleen categorie 5 (met name bulk en stukgoed), 

bij bewezen noodzaak voor uitbreiding, is toegestaan.  

 

Vragen:  

 

Het verzoek aan de initiatiefnemers en de gemeente om de werkelijke mogelijke eindsituatie, op 

basis van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan, zowel bij dag als nacht, visueel te maken. 

Zodanig dat alle belanghebbenden, bewoners en de gemeenteraad ook een goed beeld krijgen van 

de opgehoogde kade, lichtmasten, gebouwen en boten.   

 
Het verzoek aan de initiatiefnemers om ook de te ontwikkelen “natuurzone” inzichtelijk te maken.  
 
Waarom stelt het gemeentebestuur een maximaal bebouwingspercentage van 80% met een 
maximale bebouwingshoogte van 20 m1 voor?  
 
Dit mogelijke bouwvolume is namelijk vele malen groter dan het stapelen van containers.  Dit 
bouwvolume is voor de overslag van bulk- en stukgoed lijkt me helemaal niet nodig.  
 
De bebouwingsmogelijkheid van dit ontwerp bestemmingsplan bevestigt de zorg die de bewoners 
hebben, namelijk dat het gehele haventerrein kan worden vol gezet met fabrieken, bedrijfshallen 
e.d.  Dit is naar mijn mening geen vorm van natuurontwikkeling en zorgt voor een enorme verdere 
aantasting van het landschap.  
 

Verder heb ik het idee dat in het ontwerp bestemmingsplan de hoeveelheid m2 aan 

bedrijventerrein groter is geworden t.o.v. de eerder getoonde ontwerpimpressies. De haven en de 

natuurzone lijkt in het ontwerp bestemmingsplan smaller te zijn t.o.v. de eerdere door de 

initiatiefnemers getoonde beelden.   

 

Zie ook de 3d impressie op de vorige pagina. Daar lijkt alles een ruimtelijk beeld, zonder 

gebouwen, zonder grotere boten in de nieuwe haven en waarbij de hoeveelheid water en groen 

groot lijkt te zijn en het bedrijventerrein vrij klein.  In werkelijkheid is het beoogde 

bedrijventerrein juist heel groot.  
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De eerder door de initiatiefnemers getoonde verkaveling in schetsvorm met nog meer groen.  

 

 
De eerder door de initiatiefnemers getoonde verkaveling met minder groen en meer water.  
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De uiteindelijke nu uitgewerkte plankaart met nog minder groen, minder water en meer bedrijventerrein.                                              

Ik heb in het rood m.b.v. de  pijl en de strepen de belemmering (circa 70% van het huidige doorstroomgebied 

aangegeven. Er blijft alleen nog maar een smalle opening over.   

 

Er blijft vrijwel geen groen meer over. Vrijwel het gehele gebied is in het plan bedrijvigheid. Het 

bestemmingsplan bedrijvigheid valt voor de helft ook nog eens over de smalle “natuurzone B”.  

 

De term “natuurlijkvriendelijke oever Rijkswaterstaat” is in feite volgens mij vooral een hoog 

dijklichaam tussen de Maas en de nieuwe haven.  Bescherming is hier cruciaal.  

 

Vragen:  

Momenteel bestaat de oever van het plangebied uit waardevolle bomen, bosschages en oevers. In 

hoeverre kunnen deze blijven behouden?  In dit gebied leven ook diverse diersoorten.  

 

Waarom lijken de initiatiefnemers alleen maar te gaan voor het zo maximaal benutten van het 

gebied voor allerlei vormen van bedrijvigheid?  

 

Waarom wordt er door de initiatiefnemers voor dit gebied niet conform de ladder duurzame 

verstedelijking, naar een betere balans gezocht tussen people, planet en profit (POL2014)?  
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Een veel kleiner bedrijventerrein  in combinatie met waterberging, waterdoorstroom, 

natuurontwikkeling en recreatie is ook een mogelijke inrichting voor dit gebied.  

 

Deze variant is echter door de initiatiefnemers niet onderzocht, omdat men in alle onderzochte 

varianten alleen uitgaat van een zo groot mogelijk bedrijventerrein.  Deze werkwijze is niet 

conform de Ladder Duurzame Verstedelijking van het Rijk en de provincie Limburg.  

 

 

Nut en noodzaak van grotere vaarboten in een nieuwe haven 

 

In de nieuwe haven kunnen vaarboten komen die een stuk langer, groter en hoger zijn dan de 

vaarboten die in de huidige haven komen.  De huidige haven is geschikt voor schepen van 

maximaal 1350 ton. De nieuwe haven is geschikt voor schepen tot 3200 ton (klasse Vb). De 

schepen in de nieuwe haven mogen maximaal 10 m1 hoog zijn.   

  

Citaat Blz. 59 Havennetwerkvisie 2030 provincie Limburg,:  

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 bulk overslag je prima kunt volstaan met de huidige 

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

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

toegestaan.  

 

Vragen  

Waarom zijn grotere schepen nodig?   

Zijn deze nog steeds nodig, nu containeroverslag niet is toegestaan?  

 

Waarom zijn er niet meer varianten onderzocht, waaronder die met een kleiner haventerrein aan 

de westzijde van de huidige haven in combinatie met natuurontwikkeling en waterberging in het 

plangebied en het optimaliseren van de huidige haven?  
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4 Veiligheid, bescherming direct omgeving 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 doorstroom lijkt in de plannen door een hoge kademuur en een dijklichaam 

(“natuurzone”) te worden belemmert.  Zie ook de vorige afbeelding op blz. 25.    

 

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

 

                        
                          Roze = doorstroomgebied van de  Maas.  Blauw is risicogebied, vergroting stromingen en hoog water.  

           

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

(bebouwingsgrens) onder water. Ik heb het gebied 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 
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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.  

 

 
Huidige situatie met het plangebied binnen de rode stippellijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De situatie op basis van de beoogde plannen, door mij circa ingetekend  (roze / blauw).   

  

Verdere opstuwing van het 

hoogwater en het ontstaan 

van nieuwe stromingen.  
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Er staat in de  onderbouwing een de initiatiefnemers een studie naar de stijging van de 

waterstand, stroomopwaarts in de Maas.  Daarbij kijkt men voornamelijk naar een groot gebied.  

 

Ik kan echter 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 woonboten 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 (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.  

 

Vragen 

De vraag aan de initiatiefnemers / gemeente om ook de gevolgen voor de directe omgeving te 

onderzoeken. Welke invloed heeft de hoge kademuur, de gebouwen, de normering van 1:100 jaar 

op de veiligheid van de directe omgeving als geheel?   

 

Op welke wijze zorgen de initiatiefnemers er voor dat na de realisatie van deze plannen, de 

bescherming tegen hoog water en wateroverlast  voor Heijen e.o. niet wordt verkleind?  

 

Het verzoek aan de initiatiefnemers is om dit ook aan te tonen, zodat de veiligheid voor de 

bewoners van Heijen ook blijft gewaarborgd.   

 

Ook ter plaatse van de woonboten kan er een onveilige situatie ontstaan. Door de aanleg van een 

nieuwe haven, ontstaan er namelijk nieuwe stromingen in het gebied en kunnen er 

zandverplaatsingen ontstaan. Ik kan in de MER hierover geen nader onderzoek vinden.   

 

Vraag 

 

Welke gevolgen heeft de aanpassing voor de haven voor de stromingen, zandverplaatsingen e.d. 

ter plaatse van de woonboten?  Ook hier het verzoek aan de initiatiefnemers om nader onderzoek 

te doen en er voor te zorgen dat er voor de bewoners geen onveilige situatie kan ontstaan.  
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5 Toename geluidsoverlast en verkeerstoename.  

 
Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan is opgebouwd in bepaalde zones.  Meer richting de 

bewoonde omgeving (zuidzijde) zijn de zones met bedrijfsactiviteiten 4 en lager gepositioneerd. 

Deze activiteiten produceren minder geluid, waardoor de geluidshindercirkel kleiner is.  

 

Volgens de onderbouwing van de initiatiefnemers (zie ook blz 6, citaat uit bijlage 2 Ladder 

duurzame verstedelijking) is in de POL2014 voor Noord Limburg vastgesteld dat alleen activiteiten 

in categorie 5 mogelijk zijn.  Alleen dan is het toevoegen van watergebonden bedrijventerrein in 

Noord Limburg, zonder elders terrein te schrappen mogelijk. Zie ook citaat uit MER hfd 1, blz. 6.  

In het voorontwerp bestemmingsplan (zie de kaart hieronder) staat dat alle bedrijfsactiviteiten, 

lager dan 5 en 4 mogelijk zijn. Dit ligt dus niet in de lijn met de uitgangspunten in de POL2014. Zie 

ook de eerdere vragen hoofdstuk 1.  

Volgens de lijst met bedrijfsactiviteiten valt onder categorie 5:  cementfabriek, ijzeren en 

staalhuizenfabrieken, scheepssloperijen, puinbrekerij en malerijen meer dan 1 ton per jaar, 

vervoer van ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m2, helikopterstandplaatsen.  Dit zijn 

bedrijfsactiviteiten die sterk afhankelijk zijn van de overslag van bulk- en stukgoed over water.               

Zie ook bijlage A, lijst met bedrijfsactiviteiten.  

Bedrijfactiviteiten in categorie 5 zijn op het voorgenomen haventerrein aan de zuidzijde niet 

mogelijk.  Dat zou namelijk een te grote geluidsoverlast gaan geven op de woningen in de directe 

omgeving.  Vandaar dat men daar waarschijnlijk categorie 4.2 heeft aangegeven. Dit is echter 

vanuit de POL2014 weer niet toegestaan.  

Ook zie je de zonering in bedrijfscategorieën 5.1 en 5.2. Hierbij geeft 5.2 waarschijnlijk meer 

geluidsoverlast dan 5.1.   

In praktijk zien we vaak dat gemeenten weinig in staat zijn om te handhaven bij het oneigenlijk 

gebruik van een gebied met een bepaalde bestemming. Dit zien we ook in het gebruik van het 

huidige plangebied terug, waarvan 2/3 is aangemerkt als natuurgebied. De huidige eigenaren van 

de grond (initiatiefnemers) gebruiken de grond echter als agrarische grond. Zie ook hoofdstuk 6 en 

7.  Ook bij bedrijfsterreinen is er vaak sprake van een mate van oneigenlijk gebruik.  

Vragen:  

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er nooit bedrijfsactiviteiten in categorie 5 kunnen plaatsvinden 

in de zone die nu met 4.2 staat aangemerkt?   

Hoe zorgt de gemeente er voor dat er geen bedrijfsactiviteiten in de toekomst uit de zone 5.2 gaan 

plaatsvinden in de zone 5.1?   Dit zou namelijk een sterke verhoging van de geluidshinder voor de 

bewoners betekenen.  

Hoe voorkomt de gemeente in de toekomst toch geluidshinder voor de bewoners?  

Volgens mij is er op basis van de doelstelling POL2014 Ladder duurzame verstedelijking en op basis 

van de wet milieuhinder (i.v.m. geluidscirkels) geen enkele vorm van bedrijfsactiviteiten in de zone 

4.2 mogelijk.  
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Zone cat 5.2 en lager,         cat 5.1 en lager     cat. 4.2 en lager    bebouwingsperc. 80%   max 20 m1 hoog. 

 

  

 
Zone cat 5.2 en lager,         cat 5.1 en lager     cat. 4.2 en lager    bebouwingsperc. 80%         max 20 m1 hoog 
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In bijlage 14, voortoets en passende beoordeling, onderdeel van de MER, staat dat als gevolg van 

het bedrijventerrein het verkeer in de directe omgeving sterk zal gaan toenemen.  

 

Citaat blz. 23 bijlage 14, voortoets en passende beoordeling, onderbouwing initiatiefnemers 

Toename wegverkeer 

Ten aanzien van het extra verkeer op het Hoogveld en de Hoofdstraat als gevolg van het nieuwe bedrijventerrein, is 

uitgegaan van de verkeerscijfers zoals opgenomen in het ten behoeve van het MER uitgevoerde verkeersonderzoek. 

Het extra verkeer van en naar het nieuwe bedrijventerrein is opgenomen in het heersende verkeersbeeld bij 

aansluiting op de provinciale weg N271. In tabel 6.3 is de verkeersaantrekkende werking van het bedrijventerrein 

weergegeven. 

 
Tabel 6.3 Verkeersgeneratie uitbreiding Haven Heijen 

Categorie     Toename aantal verkeersbewegingen (mvt/etmaal) 

Licht verkeer     1310 

Middelzwaar vrachtverkeer   96 

Zwaar vrachtverkeer    273 

 
Door kennisgebrek kan ik de onderliggende verkeersstudie niet beoordelen. Wel zie ik alleen al 

met deze cijfers een enorme toename van het verkeer op de Hoofdstraat t.o.v. de huidige situatie.   

 

In de huidige situatie is er als 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. 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.   

 

Naast een enorme toename van middelzwaar en zwaar vrachtverkeer, ontstaat er volgens de 

initiatiefnemers ook  een enorme toename van het lichtverkeer.  Het is niet duidelijk waardoor 

deze toename wordt veroorzaakt. In het plangebied mogen alleen maar  havengebonden 

activiteiten plaatsvinden. Dit zullen voornamelijk vrachtbewegingen zijn.  Ik krijg hierdoor 

wederom de indruk dat de initiatiefnemers het plangebied ook voor droge, niet toegestane, 

bedrijfsactiviteiten willen gaan gebruiken zoals fabrieken / gebouwen die ook elders kunnen staan.   

 

Vragen:  

Het verzoek aan de gemeente en de initiatiefnemers om de nadelige effecten van deze enorme 

toename voor de directe omgeving in beeld te brengen en met oplossingen te komen.   

Met welke bedrijfsactiviteiten is er rekening gehouden bij deze toename verkeer?  

 

De initiatiefnemers geven aan dat de realisatiefase 3 jaar zal duren. Gedurende die tijd moet er 

een enorme hoeveelheid zand worden afgevoerd, kades gerealiseerd en land op gehoogd. Daarna 

krijg je nog jarenlang de realisatie van o.a. fabrieken en overige gebouwen.  

 

Hoe zorgen de initiatiefnemers en de gemeente er voor dat gedurende de realisatiefase van 3 jaar 

de bewoners van de woonarken en de bewoners van o.a. Heijen geen overlast ervaren van geluid, 

fijnstof, trillingen e.d.?  
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6 Voorliggend natuuronderzoek 
 

Het huidige plangebied heeft voor 2/3 een natuurbestemming (noordzijde) en voor 1/3 de 

bestemming agrarisch met waarden.  

Binnen het huidige bestemmingsplan (bijlage C) is de onderstaande omschrijving van toepassing.  

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; 

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. 

Hieronder staat een kaartje uit de MER van de initiatiefnemers weergegeven met ook de huidige 

bestemmingen.  

 
Bestemming natuur               bestemming agrarisch met waarden 

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.  
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Landschapszones Provincie Limburg uit de POL2014 

 

 

 

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.  

 

 

Bronsgroene landschapszone 

Goudgroene landschapszone 

Zilvergroene landschapszone Natura2000 Maasduinen 

Unesco beschermd 

natuurgebied De Maasheggen 
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Ook in de omschrijving van de bronsgroene landschapszone van de provincie, staat dat het 

plangebied voornamelijk uit natuur moet bestaan.  In het POL2014 staat hierover het volgende 

aangegeven.  

Citaat uit POL2014, blz 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 EUverband beschermde soorten voorkomend in landbouwgebieden; met name in zilvergroen en bronsgroen. 

 

Goudgroene landschapszone 

Zilvergroene landschapszone 

Unesco beschermd natuur- en 

landschapsgebied de Maasheggen.  

.  

Plangebied bedrijventerrein 

Bronsgroene landschapszone 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alamy.com%2Fstock-photo-netherlands-heijen-gennep-maas-or-meuse-river-aerial-93726811.html&psig=AOvVaw0fCPMSIu7_BFQv2TPDYXpj&ust=1592831412689000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKipxcj9kuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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De provincie Limburg heeft in 2016 een natuurvisie (bijlage G) opgesteld. Ik kan in de 

onderbouwing van de initiatiefnemers een verwijzing naar deze visie echter niet terugvinden.  

 

In de natuurvisie van de provincie Limburg staan o.a. de onderstaande citaten:  

 
Blz 42. Citaat uit natuurvisie provincie Limburg 2016 

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.  
 

Blz 43. Citaat uit natuurvisie provincie Limburg 2016 

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 
 

Blz 44. Citaat uit natuurvisie provincie Limburg 2016 

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. 

 

Blz 44 / 45. Citaat uit natuurvisie provincie Limburg 2016 

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. 
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                                     Fig 12 Natuurvisie provincie. Bronsgroene landschapszones 

 

 

Blz  45. Citaat uit natuurvisie provincie Limburg 2016 

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 ‘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. 

 

De initiatiefnemers geven in hun onderbouwing aan dat de uitbreiding van de haven niet volledig 

past in de natuur- en landschapsdoelen van de provincie Limburg.  

Citaat blz. 33 uit de door de initiatiefnemers opgestelde Milieu Effect Rapportage (MER) 

De uitbreiding van Haven Heijen past, zoals ook bij het POL2014 geconstateerd, voor wat betreft de natuur- en 

landschapsdoelen niet volledig binnen het beleid van de omgevingsverordening.  

 

Plangebied  
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Ik kan vervolgens in het voorgenomen plan niet vinden op welke wijze er bij de uitbreiding 

van de haven nog een vorm van natuur blijft bestaan. Een vorm van natuur die ook voldoet 

aan de doelstellingen van de Provincie en het Rijk.  

 

Vrijwel het gehele plangebied is namelijk door de initiatiefnemers als watergebonden 

bedrijventerrein 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.   

 

Tot slot is in het plan opgenomen nog een minimale strook “natuur” van 11,9 hectare in de 

vorm van volgens mij voornamelijk 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 

waarschijnlijk niet rustig, donker en stil zijn.  

 

Met dit voorgenomen plan wordt dan naar mijn mening 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.  
 

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.  

Op welke wijze zien de initiatiefnemers de huidige mogelijke invulling met industrie, een 

onderwatedepot en een haven met grote boten als natuur?  Op welke wijze verantwoorden ze dit 

binnen het provinciaal beleid?  
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7 Compensatie berekening stikstofemmissie.  

 

De initiatiefnemers (eigenaren van de grond) hebben het noordelijk gelegen gebied met de 

bestemming natuur, de laatste jaren niet als natuurgebied in gebruik genomen. Voor zover ik dit 

kan beoordelen is er in de afgelopen jaren geen sprake geweest van het behoud, het herstel en / 

of de ontwikkeling van natuurwaarden (zie tekst bestemmingsplan, hfd 6). Het gebied lijkt in de 

afgelopen jaren juist steeds verder te zijn ontwikkeld als landbouwgebied, waarbij waardevolle 

natuurelementen zoals Maasheggen zijn verdwenen.   

 

Luchtfoto van de huidige situatie waarbij het terrein met de bestemming natuur nu akkerland is.  

De gemeente lijkt verder niet te hebben gehandhaafd. Het lijkt er ook niet op dat aan de 

eigenaren is gevraagd om de bestemming natuur te behouden, te herstellen of te ontwikkelen, 

conform de toelichting in het huidige bestemmingsplan. Ik zie ter plaatse ook geen vorm van  

waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen, extensieve dagrecreatie of 

specifieke vorm van natuurontgronding (zie hfd 6, huidige toelichting bestemmingsplan).  

                

Zicht op de brons en zilvergroene landschapszone  bestemmingszone natuur met nu akkerbouw.                                                                                                       

ten zuiden van het plangebied.                                                       

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gelderlander.nl%2Fgennep%2Flimburg-noemt-grotere-haven-heijen-realistisch-inwoners-voelen-zich-afvoerputje-van-gennep~a0ccbfa9%2F&psig=AOvVaw31zRo5dDeF1Zb_FlJLuo0E&ust=1592832458120000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj6_rqBk-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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Het huidige gebruik van het plangebied met voornamelijk landbouw, gebruiken de initiatiefnemers 

nu als argument voor de stikstofcompensatie. Ze stellen dat de hoeveelheid vrijkomende stikstof 

bij het bemesten van de landbouwgrond, vergelijkbaar is met de uitstoot van de haven. In bijlage 

14 van de MER staat hierover het volgende citaat.  

Citaat blz 26 bijlage 14 uit de MER, Voortoets, onderbouwing initiatiefnemers compensatie uitstoot stikstof.  

7.1 Aanleiding  

De Passende beoordeling is een instrument uit de Wet natuurbescherming (art. 2.8 eerste lid). Een initiatiefnemer of 

het bevoegd gezag voert een Passende beoordeling uit of laat dit uitvoeren indien zonder mitigerende maatregelen 

significante gevolgen voor Natura 2000 niet op voorhand zijn uit te sluiten. Dit is voor de uitbreiding van Haven Heijen 

het geval.   

Met de voorgenomen ingreep zal de emissie van stikstof toenemen en daarmee de depositie van stikstof in Natura 

2000-gebieden eveneens. Door het staken van agrarische activiteiten binnen het plangebied neemt de depositie van 

stikstof af, hetgeen nader zal worden toegelicht.   

Vervolgens staat op blz 27.  

7.3 Referentiesituatie  

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat bij de vaststelling van een 

nieuw bestemmingsplan de feitelijk bestaande en planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het 

bestemmingsplan als referentiesituatie heeft te gelden.   

Het plangebied is momenteel grotendeels (ca. 29 ha van de 34 ha) voor agrarische doeleinden in gebruik. In 2019 

werden in het plangebied de volgende gewassen geteeld (bron: www.boerenbunder.nl): – ca. 0,45 ha grasland – ca. 

15,10 ha mais – ca. 8,35 ha aardappelen – ca. 5,19 ha zaaiuien  

Op deze gronden vindt bemesting plaats met emissies van ammoniak (NH3) als gevolg, aangezien bij het aanwenden 

van mest vervluchtiging van NH3 plaatsvindt. Het vervluchtingspercentage hangt af van het type mest en de 

bemestingstechniek.  

 

Er is echter in het huidige plangebied naar mijn mening geen sprake van een planologisch legaal 

gebruik van de gronden. Het huidige gebruik van de grond voor agrarische activiteiten komt 

namelijk niet overeen met de huidige bestemming van het plangebied, namelijk natuur.  

Op basis van een te handhaven bestemmingsplan, had het gebied de laatste jaren als natuur 

moeten worden behouden en verder moeten worden ontwikkeld.   

Bij natuur lijkt me er geen sprake te kunnen zijn van een uitstoot aan stikstof.   

Ik vraag me dan ook af of deze door de initiatiefnemers gebruikte compensatiewijze, op basis van 

een verkeerd gebruik van de huidige bestemming natuur, wel is toegestaan.  

Vragen:  

Is hier geen sprake van een planologisch illegaal gebruik van het huidig plangebied?  

Waarom is de laatste jaren door de gemeente niet gehandhaafd conform het bestemmingsplan en 

is in de lijn van ook het Provinciaal en Rijksbeleid de bronsgroene landschapszone behouden en 

versterkt?  

Is deze compensatieberekening uitstoot stikstofemissie wel wettelijk toegestaan?  
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De initiatiefnemers geven in bijlage 14 aan dat tijdens de realisatiefase gedurende 3 jaar er sprake 

is van een uitstoot van stikstof die niet kan worden gecompenseerd.  Dit geeft een extra 

stikstofemissie in de Natura 2000 gebieden.  

 

Citaat uit onderbouwing compensatie stikstofemissie, blz. 22, bijlage 14 Voortoets 

6.9.1 Realisatiefase   

De realisatiefase zal ca. 3 jaar in beslag kunnen nemen. Tijdens de aanlegfase zal ca. 80.000 m3 teelaarde worden 

verzet met mobiele werktuigen (stage IIIb, dieselverbruik 0,42 l/m3) en wordt ca. 514.000 m3 specie afgevoerd per 

schip (scheepstype M10, ca. 1.000 m3 per schip). Voor het graven van de geul, de draaikom en het onderwaterdepot, 

zal gebruik worden gemaakt van een elektrische zandzuiger.   

Voor wat betreft de stikstofemissie vanwege deze activiteiten is uitgegaan van de standaard-emissiekentallen zoals 

opgenomen in het rekenprogramma AERIUS Calculator. De NOx-emissie in de aanlegfase bedraagt op basis hiervan als 

volgt: – mobiele werktuigen: 11.200 liter diesel/jaar: 124 kg NOx /jaar – schepen: 175 schepen/jaar: 248 kg NOx /jaar 

Op basis van de resultaten uit Aerius en regelgeving zijn significante effecten als gevolg van de tijdelijke 

stikstofdepositie in de realisatiefase niet op voorhand uitgesloten voor diverse stikstof gevoelige 2000-gebieden, 

omdat de modelberekening weergeeft dat sprake is van enige vorm van stikstofdepositie. 

Vragen:  

Wat wordt de geluidsoverlast gedurende de realisatiefase van 3 jaar voor de bewoners van de 

woonboten en de inwoners van Heijen?   

Wat wordt de overlast van fijnstof, stikstof e.d. voor de bewoners van de woonboten en de 

inwoners van Heijen gedurende de realisatiefase van 3 jaar?  

Het Unesco beschermde natuurgebied, aan de andere zijde van de Maas, is in de 

stikstofberekening helemaal niet meegenomen. Ik kan dit niet vinden. Er is alleen gekeken naar de 

verder gelegen Natura2000 gebieden zoals De Oeffeltse Meent en Maasduinen.  

In de lijn van het Rijksbeleid, het Provinciaal beleid en in de geest van de nieuwe omgevingswet 

die vanaf 2022 ingaat, is het volgens mij van belang dat er voor wat betreft de uitstoot van stikstof 

naar alle natuurgebieden wordt gekeken.  Het lijkt me niet juist dat er niet naar de neerslag van 

stikstof in het unieke natuurgebied De Maasheggen wordt gekeken.  

 

Vragen:  

Waarom is bij het berekenen van de stikstofcompensatie, niet ook gekeken naar de neerslag van 

stikstof in het nabijgelegen natuurgebied De Maasheggen?  

Waarom wordt er bij de planvorming geen rekening gehouden met de doelstellingen van de 

nieuwe omgevingswet?  
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De initiatiefnemers geven aan dat voor de inrichting van het bedrijventerrein wordt uitgegaan van 

bedrijfsactiviteiten die duurzaam en emissie-arm zijn. In bijlage 14 Voortoets, blz 24, staat 

hierover het onderstaande citaat.  

Citaat blz 24, bijlage 14 Voortoets, onderbouwing compensatie uitstoot stikstof 

Onderwaterdepot  

Ten aanzien van het onderwaterdepot is als uitgangspunt gehanteerd dat geen sprake zal zijn van relevante 

stikstofemissies dan wel dat gebruik wordt gemaakt van elektrisch aangedreven materieel.  

 Bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein 

 Voor wat aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten betreft, wordt in de planontwikkeling (voorkeursalternatief) 

uitgegaan van een duurzaam en emissie-arm bedrijventerrein van in totaal 12,6 ha. Hiertoe zullen op het 

bedrijventerrein geen grote stationaire emissiebronnen (zoals stookinstallaties) toegestaan worden en zal voor wat 

betreft (mobiele) werktuigen zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van elektrisch materieel of anders materieel 

van minimaal stage klasse IV/V.   

 

Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan maakt echter allerlei vormen van bedrijfsactiviteiten 

mogelijk, waaronder ook diverse soorten fabrieken.  Dit lijken mij geen duurzame en emissie-arme 

bedrijven.  

 

Vragen 

Op welke wijze denkt de gemeente het gebruik van elektrisch aangedreven materieel te 

handhaven? Hoe voorkom je dat in praktijk hier geen sprake van zal zijn?  

 

Waarom sluit de lijst met bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in het voorontwerp 

bestemmingsplan, niet aan op de doelstelling voor een duurzaam en emissie-arm 

bedrijventerrein?   

 

In hoeverre is het überhaupt mogelijk om bedrijfsactiviteiten in de industrie zoals 

cementfabrieken, ijzeren en staalhuizenfabrieken, scheepssloperijen, puinbrekerij en malerijen, 

productiefabrieken e.d. (zie lijst met bedrijfsactiviteiten) duurzaam en emissie-arm te maken?  

Wie handhaaft hier dan vervolgens in de praktijk op?  

 

In de onderzoeken van Peutz, staat dat men uitgaat van een bebouwingspercentage van 40 tot 

75%. Dit percentage zie je overigens in verschillende onderzoeken terug. Dit percentage is 

aanzienlijk lager dan het nu gehanteerde percentage in het voorontwerp bestemmingsplan (80%).   

Peutz geeft in haar onderzoek aan dat het bebouwingspercentage geen invloed heeft op de 

uitstoot van stikstof. Het is mij echter niet duidelijk waarom dit niet zou zijn. Een onderbouwing 

kan ik niet terugvinden.  

 

Vraag: 

Waarom heeft het bebouwingspercentage (o.a. ook de hoogten, type bedrijven)  geen invloed op 

de uitstoot van stikstof?  
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In bijlage 14, Voortoets staat dat tijdens de tijdens de realisatiefase er sprake is van een uitstoot 

aan stikstof door de benodigde vaarboten. Zie ook het citaat op blz. 37.  Volgens dit citaat stoten 

175 schepen  248 kg  stikstof (NO2) per jaar uit.   

 

Tijdens het gebruik van het watergebonden haventerrein, gaat men uit van 5 aanmerende 

schepen per dag. Hierover staat in bijlage 14 ter onderbouwing het volgende citaat.  

 
Citaat uit bijlage 14, onderbouwing Voortoets compensatie stikstof  

 
Scheepvaart van en naar het bedrijventerrein  

Ten aanzien van extra scheepvaart als gevolg van een nieuw bedrijventerrein is uitgegaan van jaargemiddeld 5 

aanmerende schepen (scheepstype M10 – Verlengd Groot Rijnschip) per etmaal. De scheepvaartbewegingen zijn 

meegenomen totdat de bewegingen in het heersende vaarbeeld van de Maas zijn opgenomen 

Als uitgangspunt in de bepaling van de ruimtelijke verdeling van de emissies is aangenomen dat 2 schepen aanmeren 

aan de oostzijde van het nieuwe bedrijventerrein (afgelegde afstand vanaf hoofdvaarweg ca. 2 km per schip, heen en 

terug) en 3 schepen aanmeren aan de westkade (afgelegde afstand vanaf hoofdvaarweg ca. 2 km per schip, heen en 

terug met draaikom).  

Voor stilliggende schepen is uitgegaan van een verblijftijd van 4 uur per schip.   

Voor wat betreft de stikstofemissie vanwege stilliggende en varende schepen is uitgegaan van de standaard-

emissiekentallen (waar staan deze?) zoals opgenomen in het rekenprogramma AERIUS Calculator 2019A. 

Volgens onderzoek van Marin Wageningen is het laadvermogen van een M10 schip 4000 ton tot 

4300 ton.  In de planvorming wordt echter uitgegaan van een laadvermogen van maximaal 3200 

ton voor type schepen Vb.  

Vragen 

Waarom gaan de initiatiefnemers bij deze berekeningen uit van grotere schepen met meer 

laadvermogen? Wat is de invloed van deze grotere schepen op de verkeerstoename en toename 

geluidsoverlast? 

 

In de berekening toename stikstof van Aerius / Peutz kan ik de toename als gevolg van de 

scheepvaart niet terugvinden. Indien er tijdens de realisatiefase bij 175 schepen sprake is van een 

uitstoot van 248 NO2 / jaar, dan geeft dit een gemiddelde uitstoot per schip van 248 / 175 = 1,417 

kg NO2 / jr / schip. De initiatiefnemers willen 5 schepen per etmaal laten aanmeren. Uitgaande 

van 365 dagen x 5 schepen = 1825 schepen  per jaar. 1825 schepen per jaar x 1.417 NO2 / jr is een 

totale uitstoot door de vaarboten van 2586 kg stikstof per jaar. Ik kan deze uitstoot in de 

berekeningen niet terugvinden.  

Vraag:  

In hoeverre zit de uitstoot van stikstof door de vaarboten ook in de totale berekening uitstoot 

stikstof?  
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8 Beoordeling en planvorming in de geest van de nieuwe 

omgevingswet.  

Vanaf 2022 komt er in Nederland de nieuwe Omgevingswet. De ingang van deze wet is met 1 jaar 

uitgesteld.   

 

De gemeenten zijn echter nu al verplicht om in de geest van de nieuwe omgevingswet  

nieuwe plannen te toetsen.  Zo wordt er naar mijn mening binnen de nieuwe omgevingswet veel  

ruimer naar het begrip natuur gekeken dan nu in de onderbouwing van de initiatiefnemers staat 

vermeld.   Het gaat hierbij niet alleen om het toetsen van de impact op Natura2000 gebieden maar  

op alle natuur (waaronder ook het Maasheggengebied en de bronsgroene zones).     

 

Het gaat in de nieuwe omgevingswet o.a. om het, behouden en versterken van allerlei vormen van 

natuur- en landschappelijke kwaliteiten, het verbeteren en beschermen van de biodiversiteit, het 

bevorderen van een duurzame fysieke en goede leefomgeving, het beperken van klimaat- 

verandering.  

 

Vraag:  

 

Waarom wordt er bij het voorgenomen plan niet of in ieder geval weinig gekeken naar de 

doelstellingen en werkwijze van de nieuwe omgevingswet?  

 

In de nieuwe omgevingswet is de huidige en toekomstige maatschappelijke opgave waar we als 

samenleving voor staan, beter verankerd.  Er wordt binnen de wet een betere balans gezocht 

tussen o.a. samenleving, klimaatvraagstukken, natuur, economie en veiligheid. Het is zowel voor  

de huidige als de toekomstige generaties belangrijk dat we zorgvuldig met onze beschikbare  

ruimte, bronnen en natuur omgaan.  

 

Waarom wordt er niet gewacht met de procedure, zodat deze ook binnen de nieuwe 

omgevingswet kan worden doorlopen?  

 

In de toelichting van het Ministerie op de toekomstige nieuwe wet staat:  

Omdat gemeenten de primaire verantwoordelijkheid hebben voor kwaliteit van de leefomgeving, waarvan natuur en 

landschap integraal onderdeel uitmaken, spelen zij een cruciale rol in bescherming van de natuurdoelen via hun 

omgevingsplannen en andere instrumenten. 

In de nieuwe omgevingswet worden woonboten nu voor het eerst ook meegenomen. De 

bewoners van woonboten krijgen daarmee ook (beschermende) rechten.  Het is dan ook van 

belang dat de woonboten in de geest van de nieuwe omgevingswet, worden meegenomen.  

Vraag:  

Is met de planvorming rekening gehouden met de (beschermende) rechten (o.a. milieuhinder, 

geluid, veiligheid) van de woonbooteigenaren, op basis van de nieuwe omgevingswet?  
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9 Ruimtelijke alternatieven, gebaseerd op maatschappelijk 

draagvlak.  

De initiatiefnemers gaan in alle onderzoeken steeds uit van 3 alternatieven, naast een 0 

alternatief. Alle 3 de alternatieven gaan echter uit van een maximaal oppervlakte aan 

bedrijventerrein.   

Zoals in hoofdstukken hiervoor reeds aangegeven is er volgens mij geen economische noodzaak 

om het bestaande haventerrein in Heijen (eigendom van de initiatiefnemers) met circa 200% te 

vergroten.   

In alle varianten lijkt vooral het vergroten van het toekomstige verdienmodel van de 2 

initiatiefnemers voorop te staan.  Dit is echter geen maatschappelijke brede afweging die past in 

het beleid van de provincie en het Rijk (people, planet, profit, Ladder duurzame verstedelijking) en 

ook niet in het kader van de aankomende omgevingswet.  

Er is vanuit een bestaande locatie gekozen voor varianten met een maximaal aantal m2 aan 

bedrijventerrein. Ik krijg de indruk dat vervolgens de diverse benodigde onderzoeken steeds naar 

dat ene punt zijn toegeschreven.   

Ik krijg niet de indruk dat er hier sprake is van een onafhankelijke, breed maatschappelijke toets 

waarbij alle belangen in de omgeving zijn meegenomen.  

Volgens het Provinciaal en Rijksbeleid is het van belang om een zorgvuldig proces te doorlopen, 

waarbij bij voorkeur er niet direct naar een locatie wordt gekeken. Het is van belang om vooraf 

alle belangen mee te nemen. Transparantie en goede communicatie naar alle belanghebbende, 

waaronder alle bewoners, is hierbij van groot belang.  Naast economie gaat het bijvoorbeeld om 

leefbaarheid, natuur, veiligheid, milieu.   

Dit proces lijkt zeker niet voldoende te hebben plaatsgevonden.  De gemeente dient hier ook naar 

mijn mening, meer dan de initiatiefnemers, een onafhankelijke leidende rol in te nemen.  

Een belangrijke voorwaarde bij een zorgvuldig proces is het afwegen van meerdere en 

verschillende alternatieven. Dit is ook wettelijk verplicht.   

 

Mogelijk alternatief 4 

Kleinere uitbreiding haventerrein in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier.  

 

Zo is er ook een alternatief denkbaar waarbij alleen aan de westzijde van de huidige haven een 

veel kleiner  haventerrein wordt gerealiseerd.  Toch kan het 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 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.                                     
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Deze variant past denk ik ook in de lijn van de Ladder duurzame verstedelijking.  

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 een betere balans op tussen people, planet, profit.   

Wellicht zijn er ook andere varianten mogelijk.  

Vraag:  

Waarom hebben de initiatiefnemers niet ook varianten onderzocht met een veel kleiner nat 

bedrijventerrein?  

Waarom is er ook niet gekeken naar varianten voor uitbreiding binnen (of grotendeels) de 

contourgrenzen van het huidige bestemmingsplan?  

Waarom is er ook niet gekeken naar het optimaliseren van het huidige bedrijventerrein               

Hoogveld inclusief de bestaande kades voor overslag?  

Waarom heeft de gemeente niet om meerdere varianten gevraagd in het kader van de balans 

tussen people, planet en profit?  
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10 Tot slot 

Het voorliggende vraagstuk is een complexe materie voor alle belanghebbenden. Ik vraag me 

oprecht af in hoeverre burgers, gemeente, de gemeenteraad  en belangenorganisaties voldoende 

in staat zijn om deze materie in samenhang te kunnen duiden en te kunnen beoordelen. Ik heb zelf 

met deze notitie een poging gedaan.  

De gemeente laat zich ambtelijk bijstaan door een extern, commercieel, adviesbureau op het 

gebied van ruimtelijke ordening.  Dit is waarschijnlijk nodig omdat binnen de eigen organisatie de 

kennis ontbreekt. Externe bureaus werken echter ook samen met andere marktpartijen of 

onderzoeksbureaus.   

De gemeente organiseert nu digitaal (niet iedereen kan dit) een vorm van inspraak op een 

bestaand plan met een zo groot mogelijk bedrijventerrein.   

Het zou naar mijn mening echter moeten gaan over een vorm van inspraak, op meerdere 

varianten met een verdeling tussen “people, planet en profit”, in een veel eerder stadium.  Dus 

ook varianten waarbij er sprake is van een kleiner haventerrein in combinatie met meer natuur, 

leefbaarheid en veiligheid.  

Het gesprek gaat al snel over fietspaden, verkeer e.d., maar dient volgens mij in 1e instantie te 

moeten gaan over de mate van nut en noodzaak van de uitbreiding van de haven binnen de 

huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken.  

Op de informatieavond in februari in gemeenschapshuis D n Toomp, waarbij de dorpsraad Heije 

Moijer er voor zorgde dat er veel bewoners aanwezig waren, zijn door de bewoners vele zorgen en 

bezwaren geuit. D.m.v. een enquête heeft de dorpsraad onlangs de mening van de bewoners 

gepeild. De uitslag wordt binnenkort bekend. Ik hoop dat de politiek en de initiatiefnemers bereid 

zijn om hier ook naar te kijken.   

Op basis van alle belangen die in de maatschappij leven (people, planet, profit) en conform ook de 

beleidskaders van de Provincie en het Rijk, hoort de gemeente een leidende rol te nemen.             

De gemeente en de politiek is er namelijk voor iedereen.  

Het onafhankelijk vaststellen van de mate van nut en noodzaak, de (on)mogelijkheden van een 

plangebied, het zoeken naar maatschappelijk draagvlak m.b.v. verschillende varianten, is van 

cruciaal belang voor het doorlopen van een zorgvuldig proces met alle belanghebbenden. 

Transparantie en onderling vertrouwen zijn hierbij noodzakelijk.  

Ik hoop dan ook dat het college van b & w en de gemeenteraad bereid is om terug te gaan naar de 

“tekentafel”, samen met alle belanghebbenden.  
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Met de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. het klimaat, natuur, 

de economische recessie en de leefbaarheid, lijkt me een moment van bezinning nu zeker op zijn 

plaats.  Ik hoop dan ook dat het college van b & w en de gemeenteraad hiervoor de tijd neemt.  

Het gaat immers om een enorme impact op de toekomstige kwaliteit van onze leefomgeving. 

Ik heb deze notitie op persoonlijke titel geschreven vanuit mijn rol als betrokken en bezorgde 

burger.  

Eelco Basten,    Heijen,  22 juni 2020   
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