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Zienswijze  

Aan de gemeenteraad van Gennep 

t.a.v. B&W van Gennep 

Postbus 9003 

6590 HD Gennep 

 

Geachte Raadsleden, 

 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding  

            van de haven Heijen / Gennep met kenmerk (NL.IMRO.0907.BP20325-ON01). 

 

Vereniging Hèjje Mojjer stelt zich statutair ten doel: “Het bevorderen van een optimaal woon- en 

leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van enige politieke groepering.” 

Daaronder verstaan wij het, in goede samenwerking met de gemeente, bevorderen van een optimaal, 

duurzaam en vitaal woon- en leefklimaat met een goede balans tussen mens, natuur, werk, wonen en 

verkeer binnen de gemeente Gennep en het dorp Heijen in het bijzonder. 

 

Zorgen m.b.t. uitbreiding industriehaven Heijen.  

Vanuit deze doelstelling heeft vereniging Hèjje Mojjer grote zorgen m.b.t. de effecten van de 

uitbreiding van de industriehaven Heijen op het woon- en leefklimaat.  

 

Toelichting van onze zorgen 

1. Wonen 

Door de specifieke situatie van het dorp, kampt Heijen (Oppervlakte +/- 136 ha., bebouwde kom 70 

ha.) met een tekort aan plekken voor woningbouw: 

• Heijen ligt ingeklemd tussen de Maas, de A77, de N271 en industrie. 

De industrie omvat de bedrijventerreinen De Brem (31 ha), De Grens (30 ha), De Groote Heeze 

(15,8 ha) en Hoogveld (27 ha). In totaal 103,8 ha. Exclusief Centerparcs (84 ha.) en het 

zonnepark (10 ha). Door de uitbreiding van de industriehaven komt daar nog eens 27,3 ha bij. 

• Er is sprake van expansiedrift van bedrijven verder richting bebouwde kern Heijen. (zie ‘domino-

effect’ blz. 3).  

• Door de industrieterreinen met bijbehorende milieucirkels, de uiterwaarden langs de Maas, de 

beperkingen langs de N271, is er maar een beperkt aantal locaties voor nieuwbouw: 

Wethoudershof (enkele woningen), Kermisplein (14 woningen), mogelijk “de paardenwei” (12 tot 

14 woningen). Voor de langere termijn moeten nog locaties worden gevonden.  

• Er is grote behoefte aan nieuwbouw in Heijen. Dit is aangetoond in twee enquêtes. Een enquête 

in 2019 uitgevoerd vanuit het Voorzieningenplan, en een enquête door de gemeente zelf in 2019. 

Enquete_woningbehoefte_Heijen_resultaten_en_conclusies_dd_30_oktober_2019_2.pdf 

 

2. Effecten op leefbaarheid door uitbreiding industriehaven 

• Verkeerstoename 

Wij verwachten een forse verkeerstoename die effect zal hebben op de leefbaarheid in de 

woonomgeving en daarmee het woongenot aantast.  

- De toename wordt veroorzaakt door de geplande 5 Vb-schepen per dag (In een document 

wordt zelfs gesproken over maximaal 6 extra schepen per dag van CEMT-klasse Vb).  

https://www.heijen.info/images/Enquete_woningbehoefte_Heijen_resultaten_en_conclusies_dd_30_oktober_2019_2.pdf
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N.B. 1 Vb vrachtschip komt overeen met 220 vrachtwagens. Dit geeft mogelijk een toename 

aan vrachtverkeer met 5 x 220 = 1100 vrachtwagens per dag.  

- Door modal shift (transport van boot naar boot) wordt door de initiatiefnemers een reductie  

  verwacht van 100 vrachtwagens per dag (Laddertoets blz. 21).  

- Transport uit Duitsland, zoals hieronder beschreven, kan niet per boot, dus is er meer 

transport over de N271 en A77 en de Hoofdstraat in Heijen. Uit onderstaande blijkt dat 

vrachttransport uit Duitsland, met gebruik making van de A77 en de N271, zeer belangrijk is. 

o  Laddertoets blz. 16: Goederen en grondstoffen worden bij AVG voor het grootste deel over 

het water aangeleverd en over de weg verder vervoerd naar verschillende afnemers in de 

regio...de vestiging in Goch (17 kilometer) en een recent geopende vestiging in het 

Rheinberg (51 kilometer)...Het grootste deel van deze activiteiten vindt plaats op de as van 

Nijmegen naar Venray – een straal van 20 kilometer vanaf de vestiging op bedrijventerrein 

Hoogveld – en deels vlak over de grens in Duitsland.. De A73 en A77 vormen dan ook een 

belangrijke kapstok voor het bepalen van de marktregio van AVG. 

o  Laddertoets blz. 17: Herkomst goederen en grondstoffen per vrachtwagen Teunesen in 

2019: 60,8 % uit Duitsland. 

- In correspondentie van dhr. Deutekom van fa. Teunesen aan de subsidieaanvrager NPO wordt 

een maximale overslagcapaciteit van jaarlijks 10,9 miljoen ton aangegeven. (Zie bijlage). Een 

verdubbeling van de 5 miljoen ton aan jaarlijkse extra overslag waar in de plannen mee is 

gerekend.  

 

Netto duidt bovenstaande ontwikkeling op een forse toename vrachtverkeer op de Hoofdstraat, 

de A77 en de N271, dus de omgeving van Heijen en Gennep, in tegenstelling tot gegevens in het 

ontwerpbestemmingsplan.  

Deze extra toename verkeer heeft, naast sterke overlast voor de bewoners aan de Hoofdstraat, 

ook tot gevolg dat optionele plekken voor woningbouw dichterbij de N271 nog moeilijker zijn te 

realiseren, of er moeten sterk geluidswerende maatregelen worden genomen.  

 

Zienswijze 

In het kader van de leefbaarheid is het ons inziens noodzakelijk dat er een alternatieve 

ontsluiting van de haven wordt gerealiseerd waarbij het verkeer verder weg van de Hoofdstraat 

en de kern wordt afgewikkeld en Heijen zo veel als mogelijk wordt ontzien.  Deze oplossing is 

weliswaar lastiger voor de initiatiefnemers, maar zeker niet onmogelijk.  

 

• Geluidsoverlast 

In de aanvulling MER blz. 18, onder de kop geluidshinder staat dat de geluidbelasting beperkt 

toeneemt. Berekeningen van aanwonenden van de Hoofdstraat geven aan dat de geluidsbelasting 

veel hoger zal zijn. Daarnaast is geen rekening gehouden met de geluidsoverlast op de rondweg 

N271 rondom Heijen door de toename van het verkeer, zoals beschreven bij paragraaf 

verkeerstoename. Daarnaast zijn de effecten als gevolg van de verkeerstoename op de N271 en 

A77 voor het dorp Heijen als geheel, niet onderzocht. In de leefbaarheidsscan gemeente Gennep 

is nu al zichtbaar dat veel woningen in Heijen in de rode (53 tot 63 dB) en gele (48 tot 53 dB) 

zones liggen. De gezondheidsrichtlijn van het RIVM gaat uit van een norm van maximaal 48 dB 

(groene zones in de leefbaarheidsscan). (Zie bijlage print leefbaarheidsscan.) De scan geeft ook 

weer dat in Heijen veel meer woningen deze zones zitten t.o.v. ander gebieden. Wij maken ons 

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b72bf72e9e5b48eb922c3cd91ce9fdbf


 

            3   Zienswijze Hèjje Mojjer m.b.t. uitbreiding industriehaven Heijen                           25-07-2021 
 

grote zorgen dat door verder toenemend (vracht)verkeer de situatie voor veel woningen in Heijen 

nog verder zal verslechteren.     

Ook hebben wij enkele vragen en opmerkingen:  

- Bijlage 1, onderdeel D van het Bor geeft aan dat er verplicht een geluidzone moeten worden 

vastgelegd. Is dat gerealiseerd? 

- Bedrijven/activiteiten die veel geluid produceren moeten op een gezoneerd industrieterrein 

plaats vinden in één inrichting. (Bijlage 3 rekenregels). In het geluidverkavelingsplan hfdst. 3 

staat dat wel aangegeven, maar wie ziet daar op toe? En welke bedrijven komen er nog bij? 

Kan de gemeente garanderen dat hier handhavend wordt opgetreden bij overtreding? 

- Er is geen rekening gehouden met cumulatie van de bestaande zone. Wat is de geluidbelasting 

op de beoordelingspunten bij de volledige opvulling van de huidige zone en daarbij de bijdrage 

van het nieuwe terrein? 

- Er wordt in de rapporten niet gesproken over piekgeluiden, maximale geluidsniveaus. Bij op en 

overslag kunnen hoge piekniveaus ontstaan. Waar zijn deze berekeningen te vinden? 

- In het bestemmingsplan staat onder hoofdstuk 2, bestemmingsregels artikel 3, dat in aanvulling 

op de lagere geluidszone 5.1 en 4.2 is toegestaan:  

o ‘d. ….puinbrekerijen en -malerijen met een verwerkingscapaciteit van > 100.000 

ton/jaar (SBI-code 383202:A1, categorie 5.2);  

o e. Laad-, los en overslagbedrijven voor de binnenvaart (ertsen, mineralen, e.d.) met een 

oppervlakte van > 2000 m2 (SBI-code 52242.4, categorie 5.2);’  

o Deze 2 bedrijfsactiviteiten zijn echter qua geluidsnormering alleen in zone 5.2 

toegestaan. Zone 5.1 en 4.2 liggen te dicht bij de dorpskern Heijen en zorgen voor een 

te grote toename geluidsbelasting op de dorpskern. In de berekeningen toename 

geluidsbelasting is ook geen rekening gehouden met deze aanvullende bepalingen in het 

bestemmingsplan.  Dit is dus niet correct en dient in de bestemmingsplanregels te 

worden gecorrigeerd.  

- Containeroverslag. Hoewel er wordt gesteld dat er geen containerterminal komt, staat er wel in 

de plannen onder 5.4 ‘Bestemmingen: 5.4.3 Water – Haven. Onder deze bestemming valt de 

nieuwe havenkom binnen het plangebied. Deze haven is van belang voor de beoogde 

multimodale ontsluiting van het bedrijventerrein en de overslag van (bulk)goederen en 

containers. De regeling sluit aan bij de regeling van de naastgelegen bestaande haven.’ Wat 

onder een containerterminal wordt verstaan, staat op de onderstaande site gedefinieerd. Punt 

1.32:(Onder de 'regels' (artikel 5.1) op ruimtelijkeplannen.nl, https://ro-

online.gennep.nl/NL.IMRO.0907.BP20325-ON01/r_NL.IMRO.0907.BP20325-ON01.html#_1_Begrippen) 

1.32 containerhaven: ..‘een haven waar uitsluitend of in hoofdzaak containers worden geladen 

 of gelost, het laden en lossen van containers als ondergeschikte activiteit in een haven daar  

niet onder begrepen.” Dat houdt in dat er wel containers als ondergeschikte activiteit mogen  

worden geladen en gelost. Wat wordt bedoeld met ‘ondergeschikte activiteit’? Welk vorm?  

Hoe veel per dag? Hoe vaak per week?  

 

• Stof en fijnstof door vrachttransport 

De aanwonenden van de Hoofdstraat hebben nu al veel last van de stofwolken van zand wat van 

vrachtwagens af valt en verstuift. Nog meer transport, nog meer opslag en overslag in de haven 

zal nog meer stof en stofwolken veroorzaken. Fijnstof ontstaat m.n. ook door het slijten van 

autobanden. Toename van (vracht)verkeer op de A77, de N271 en de Hoofdstraat betekent ook 

http://ruimtelijkeplannen.nl/
https://ro-online.gennep.nl/NL.IMRO.0907.BP20325-ON01/r_NL.IMRO.0907.BP20325-ON01.html#_1_Begrippen
https://ro-online.gennep.nl/NL.IMRO.0907.BP20325-ON01/r_NL.IMRO.0907.BP20325-ON01.html#_1_Begrippen
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een toename van fijnstof. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Daarvoor zijn grenswaarden 

vastgesteld.  

In  het Luchtkwaliteitsonderzoek milieueffectrapportage Peutz wordt gesteld dat de normen van 

o.a. fijnstof (PM10) niet worden overschreden.  

In de tabellen en berekeningen (Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel alternatieven pag. 1.25 en 

1.26) worden scheepvaartverkeer en onderwaterdepot als puntbronnen benoemd, op 1.33 schepen en 

mobiele werktuigen). Onduidelijk is of vrachtverkeer over de weg, en zeker de toename daarvan, is 

doorgevoerd in de berekeningen.  

De toename fijnstof, op basis van de maximale plancapaciteit zoals toename (vracht)verkeer is niet 

berekend. In onze regio is de hoeveelheid fijnstof al heel erg hoog en zit qua PM 2.5 maar net onder de 

gezondheidsnorm. Dat blijkt uit de leefbaarheidsscan van de gemeente Gennep en ook uit de 

berekeningen MER.  Hoe wordt gegarandeerd dat deze norm niet wordt overschreden? 

 

Zienswijze 

Het is nodig dat het gezondheidseffect op basis van de maximale plancapaciteit en maximale toename 

(vracht)verkeer wordt berekend.  Er mogen geen nadelige gezondheidseffecten voor bewoners 

ontstaan.  

 

• Onjuistheden in stikstofberekeningen  

In het rapport Stikstoftoets (actualisatie 2021) van Peutz worden enkele aannames gedaan die niet 

voldoen m.b.t. het bepalen van een  realistische maximale stikstofdepositie. Dhr. drs. ir. J. ter Laak 

heeft in zijn zienswijze (zie bijlage) de stikstofdepositie opnieuw berekend en zijn berekeningen laten 

zien dat in zowel de aanleg- als in de gebruiksfase van de haven de mogelijke stikstofdepositie zeer 

veel hoger is dan de stikstofdepositie die Peutz aangeeft.  

De Natura 2000 gebieden in de omgeving van Gennep zijn overbelast m.b.t. stikstofdepositie, d.w.z. 

dat in deze gebieden meer depositie is dan de voor stikstof geldende Kritische Depositie Waarde 

(KDW). Hierdoor moeten plannen en activiteiten die van invloed kunnen zijn op de depositie van 

stikstof getoetst worden op hun effect en kunnen daardoor mogelijk geen doorgang vinden. Indien de 

depositie in deze gebieden niet meer boven de KDW waarde ligt hoeft deze toets niet meer uitgevoerd 

te worden. Daarom is het voor Hèjje Moijer van belang dat de stikstofdepositie in deze gebieden 

omlaag gaat, want dan is er meer mogelijk op het gebied van woningbouw of een andere mogelijk 

gewenste verandering van de ruimtelijke ordening.  

Zoals dhr. J. ter Laak in zijn zienswijze aangetoond heeft is de depositie van stikstof door dit plan 

enorm. Het raakt dan ook alle inwoners van Gennep en geeft ons minder mogelijkheden. 

Afgezien van de mogelijkheden om te bouwen is de stikstofdepositie ook slecht voor de biodiversiteit 

en het herstel van de natuur terwijl deze kwaliteit van de leefomgeving voor Hèjje Moijer heel 

belangrijk is. 

 

De heer Ter Laak berekent een stikstofdepositie van 370 ton per jaar, zie hiervoor zijn ingediende 

zienswijze. Dit komt overeen met een stikstofuitstoot welke vrijkomt bij een jaarlijkse huizenbouw van 

maar liefst 190.946 huizen!! Zelfs als dit plan maar 1 procent van de berekende stikstofdepositie 

waarmaakt, dan kan heel Heijen 2 x per jaar herbouwd worden!! De belasting van dit plan op onze 

collectieve stikstof eigendom is dan ook buiten alle proporties. 
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• Lichtvervuiling 

In de plannen wordt gesproken over 20 m. hoge gebouwen en 20 m. hoge lichtmasten. Deze 

lichtmasten zullen zeker 5 dagen, maar waarschijnlijk 24/7 aanstralen. Bewoners van de 

Rijksvluchthaven, maar ook mensen in de kern van Heijen zullen hier hinder van ondervinden. 

 

• Domino-effecten/expansie bedrijven  

Wij maken ons ook zorgen over de expansiedrift van bedrijven, richting de kern van Heijen.  Ter 

illustratie: 

- I.v.m. een dubbele bestemming (wonen en bedrijfsbestemming), wilde m.n. ForFarmers in 2013 de 

woningen (Hoofdstraat 5 woningen en Boxmeerseweg 6 of 7 woningen) een bedrijfsbestemming 

geven.  In 2014 is dit door    

bewoners, samen met gemeente Gennep, aangevochten en bij de Raad van State gewonnen. 

Bewoners mochten de status burgerwoning houden.  

- Essity (SCA Hygiene Products Gennep) wil uitbreiden en heeft bewoners van panden onlangs  

  aan de Boxmeerseweg gevraagd te verkopen; 

- De haven wordt ook verhuurd aan andere (watergebonden) bedrijven. Onduidelijk is welke 

bedrijven en welke effecten deze bedrijven zullen toevoegen; 

- Daarnaast is de verwachting dat het soort bedrijven dat zich vestigt ook nieuwe soortgelijke 

(logistieke) bedrijven aantrekt in de omgeving van het plangebied. Dit betekent een nog 

verdere belasting van leefomgeving; 

- Het aantal mogelijke arbeidsplaatsen van een gebied met zware industrie is daarnaast veel 

lager dan in een industriegebied met de zojuist genoemde categorie bedrijven, er moet zuinig 

omgegaan worden met de nog beschikbare ruimte; 

- De gekozen inrichting van het gebied met zware industrie in de klassen 4.2, 5.1 en 5.2 is niet in 

overeenstemming met de wens voor meer hoogwaardige arbeidsplaatsen zoals kantoren, MKB 

en andere hoogwaardige technologische bedrijven. Deze geven veel minder overlast m.b.t. 

vrachtvervoer. Bovendien kunnen bedrijven in deze laatst genoemde categorieën zeer 

belangrijk zijn voor gemeente Gennep, m.n. voor Heijen, omdat deze een extra kans bieden dat 

jonge gezinnen zich in Heijen willen vestigen. Jonge gezinnen zijn nodig om Heijen te 

vergroenen en zo de leefbaarheid te verbeteren.  

 

Zienswijze 

Als gevolg van bovenstaande zal de belasting nog verder toenemen op en in Heijen. Naast de 

beschreven overlast  zullen er minder woningen gebouwd kunnen worden (door uitstoot stikstof wordt 

bouwen geremd, maar ook, door te houden afstand tot bedrijfsbebouwing). De realisatie van dit 

ontwerpbestemmingsplan heeft dan ook nadelige effecten voor de leefbaarheid, de benodigde 

vergroening van Heijen, de schoolbevolking en op de verenigingen in Heijen. 

 

3. Economie 

• Nog steeds zijn nut en noodzaak voor deze uitbreiding niet helder en niet aangetoond. 

Alleen de factor werkgelegenheid wordt genoemd. Voor welke bedrijven? Zoals in de 

uitbreidingsplannen beschreven staat, is er een uitbreiding van werkgelegenheid van 50 

arbeidsplaatsen. Onze kanttekeningen hierbij zijn nog de volgende: 

Weegt deze geringe uitbreiding van arbeidsplaatsen op tegen de omvang, schaal en effecten op 

de omgeving van de uitbreiding?  
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- Onduidelijk is welke banen dat zijn en voor welke arbeidscategorie. Geeft dit een arbeidspers-

pectief voor mensen uit de regio? Of zijn deze arbeidsplaatsen voor met name arbeidsmi-

granten. Arbeidsmigranten hebben ook recht op goede huisvesting en in de al krappe 

woningmarkt leidt dit direct weer tot een grotere druk op de woningmarkt; 

- Momenteel is er een tekort aan werknemers door het grote aanbod aan werk in diverse 

sectoren waaronder de logistiek; 

- Ons inziens wordt nu in de regio en ook door de uitbreiding haven m.n. gefocust op 

overslag/transport. Biedt de uitbreiding werkgelegenheid voor juist andere banen in andere 

sectoren die meer zijn gericht op de kenniseconomie, zoals hierboven beschreven?  

- Zijn er ook mogelijkheden onderzocht om de uitbreiding anders vorm te geven? Alleen al door 

de huidige haven aan de westzijde uit te breiden krijg je al snel een verdubbeling van de 

huidige capaciteit. Dit alternatief is door de initiatiefnemers verder niet onderzocht; 

- Provincie, gemeente willen werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio. Dat kan ons 

inziens juist door een kleinere haven met minder overslag. In de visie bedrijventerreinen van de 

gemeente wordt gesteld dat duurzaam vervoer, o.a. door elektrische vrachtwagens, wordt 

gestimuleerd.  Een mogelijke toename van maar liefst 1100 vrachtwagens is echter in onze 

ogen weinig duurzaam. Daarnaast zijn de zwaardere zand- en bulkwagens elektrisch niet uit te 

voeren. Een toename van vrachtverkeer heeft dan ook direct grote gevolgen voor de gezond-

heid van bewoners. Dit laatste staat ook haaks op het voornemen van de gemeente Gennep om 

de gezondste regio van Limburg te worden; 

- In de rapporten staat dat de initiatiefnemers zelf ‘enkele hectaren’ nodig hebben. Het is niet 

duidelijk wat ‘enkele hectaren’ zijn. Zie hiervoor ook de zienswijze van dhr. E. Basten (bijlage). 

Daarin wordt aangegeven dat er voor de bedrijfsvoering van fa. AVG en Teunesen vrijwel geen 

uitbreiding nodig is. De hoeveelheid bulkoverslag is al vele jaren hetzelfde qua omvang. 

Optimalisatie van het huidige terrein en de aankoop van 1 pand, verplaatsing van de 

scheepswerf maakt een uitbreiding al mogelijk. Bovendien is er dan ook ruimte om een 

alternatieve ontsluiting te realiseren.  

 

4. Natuur 

Het huidige plangebied heeft de bestemming natuur. Daarnaast is het onderdeel van de 

Bronsgroene landschapszones van de provincie Limburg. In de omgevingsvisie van de gemeente 

Gennep staat het gebied ook als natuurzone (versterking Maasdal) met ruimte voor de rivier 

aangemerkt. In de omgevingsvisie staat daarnaast dat er een negatieve grondhouding dient te 

worden aangenomen t.a.v. het ontplooien van bebouwings-activiteiten in dit gebied.  De voor-

genomen uitbreiding past dan ook niet in de omgevingsvisie van de gemeente. Er blijft in het 

plan vrijwel geen natuur meer over. De smalle dijk met bomen is er al. Rondom de draaikom is 

vrijwel geen natuur aanwezig. Grote (kerende) vrachtschepen, lichtmasten, industriële activitei-

ten zullen verstorend zijn voor de natuur en de bewoners. Ook de beoogde natuurcompensatie 

aan de zuidzijde zorgt niet voor de compensatie van alle haven en industriële activiteiten.  

 

Zienswijze 

Het is van belang dat de balans tussen natuur, gezondheid en economie goed blijft. De negatieve 

effecten van het voorliggende plan voor natuur en gezondheid en de maximale plancapaciteit zijn te 

groot. We verzoeken de initiatiefnemers varianten te onderzoeken (kleiner plan) waarbij deze balans 
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sterk wordt verbeterd.  Zoals de commissie MER in haar reactie op het voorontwerp (6 aug 2020) heeft 

aangegeven kan dit variant 1 of een alternatief daarvan zijn.   

 

5. Bescherming tegen hoog water 

De initiatiefnemers stellen dat de realisatie van de plannen een waterstand verlagend effect zou 

hebben van 2 tot 3 cm. Maar vanuit de visie Adaptieve Uitvoeringstrategie verlaging waterpeil 

Maas van het Rijk is dit niet nodig.  

Onze zorg is dat door de bouw van een zeer grote kade en van hallen een opstuweffect en/of 

extra stroming of kolking ontstaat, hetgeen effect zou hebben op de doorstroming en de natuur.   

Met name bij hoog water, zoals we onlangs hebben gezien, ontstaat er door de blokkade van het 

doorstroomgebied mogelijk een opstuwend effect van Maaswater tegen de dijk.  Maar liefst de 

helft van het huidige doorstroomgebied wordt door de kade geblokkeerd.  De mogelijke effecten 

van deze blokkade is verder niet onderzocht en dient te worden onderzocht door een deskundig 

en onafhankelijk bureau van voldoende omvang. De huidige rapporten (bijlage 9 in de MER) zijn 

door een eenmansbureau opgesteld, door een ander gecontroleerd en door de initiatiefnemers 

vrijgegeven. Het is van belang dat dit soort onderzoeken meer onafhankelijk worden uitgevoerd.   

 

6. Leefbaarheid en woningbouw 

In de natuur wandelen- en fietsen is gelukkig nog mogelijk, al heeft Heijen veel natuurgebied 

ingeleverd. De pandemie heeft het afgelopen anderhalf jaar duidelijk gemaakt dat natuur dichtbij 

huis belangrijk is. Er zijn echter steeds minder stilteplekken, overal is geluid van industrie, 

(snel)wegen. Maar recreëren in verenigingsverband bij sportclubs, muziekverenigingen en andere 

organisaties is ook zeer belangrijk. Door de sterk vergrijzende bevolking staan de basisschool en 

de verenigingen echter sterk onder druk. Het is van enorm groot belang om Heijen te vergroenen 

en jongvolwassenen en jeugd de mogelijkheid te bieden in Heijen te blijven wonen. Zoals al 

genoemd: woningbouw is van groot belang. 

7. Ontbreken voldoende maatschappelijk draagvlak en communicatie 

Uit de uitslag enquête van voorjaar 2020 (zie www.heijen.info) bleek dat 85,7% van de mensen 

die de enquête hebben ingevuld bezwaar heeft tegen de uitbreiding van de haven. 9,1% had 

geen bezwaar en 5,2% was neutraal. Dit geeft weer dat door de gemeente en de initiatiefne-

mers onvoldoende wordt gezocht naar maatschappelijk draagvlak en dat er onvoldoende over (de 

gevolgen van) de plannen is gecommuniceerd. Er is verder naar de bevolking van Heijen niets 

teruggekoppeld over de uitslag van deze enquête.  

Op welke wijze is de uitslag van deze enquête meegenomen in de besluitvorming? 

 

8. Zienswijze 

Wij willen een duurzame oplossing voor de lange termijn en stellen dat een uitbreiding van deze 

grootte niet nodig is. Een optimalisering van de huidige haven met een kleine, of beperkte 

uitbreiding zal minder verkeersoverlast, minder geluid, lichtvervuiling en overlast door stof en 

fijnstof en andere bijkomende effecten opleveren. 

 

9. Tot slot 

De omvang van de voorgenomen uitbreiding heeft nadelige gevolgen voor leefbaarheid van 

Heijen en is daarom ongewenst. Derhalve is ons verzoek aan de gemeenteraad om het 

ontwerpbestemmingsplan niet in deze vorm vast te stellen. 
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Vereniging Hèjje Mojjer                Heijen, 26-07-2021 

        

 

Bestuur:  

       

Voorzitter: Pierre Hendriks, Berkenstraat 11, 6598 AZ, Heijen 

Secretaris: Sjef Smeets, Heikampseweg 54, 6598 BP, Heijen 

Penningmeester: Marianne de Winter, Beukenlaan 25, 6598 AS, Heijen 

Ton Willems, Hermelijnstraat 27, 6598 CM, Heijen 

Marjo Boekhorst, Heikampseweg 74, 6598 BP, Heijen 

Minet Coenders, Kasteelstraat 15, 6598 BH, Heijen 

Henk Kerkhoff, Berkenstraat 15, 6598 AZ, Heijen 

Ger Robben, Boommarterstraat 28, 6598 CG, Heijen 
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Medeondertekenaars: 
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