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Huidige situatie

ZICHT OP BRONSGROENE LANDSCHAPSZONE
PLANGEBIED EN ZICHT OP ZUIDZIJDE

ZICHT OP DE WATERWOONWIJK (17 WONINGEN)
ZICHT OP BRONSGROENE LANDSCHAPSZONE
PLANGEBIED EN ZICHT OP ZUIDZIJDE

Gebied is onderdeel van
de natuurlijke landschapszones
van de provincie Limburg.

Goudgroene landschapszone

Unesco beschermd
natuurgebied De Maasheggen

Bronsgroene landschapszone

Zilvergroene landschapszone

Natura2000 Maasduinen

Landschapszones Provincie Limburg uit de POL2014

waterwoonwijk

Unesco beschermd
natuurgebied De Maasheggen

Bronsgroene landschapszone

Goudgroene landschapszone

Natura2000 Oeffeltse Meent

Plangebied bedrijventerrein

Unesco beschermd natuur- en
landschapsgebied de Maasheggen.
.

Zilvergroene landschapszone

Bronsgroene landschapszone

Natura2000 Oeffeltse Meent

Unesco beschermd natuur- en
landschapsgebied de Maasheggen.
.

Gebied grenst aan Natuurnetwerk
Nederland (voorheen de ecologische
hoofdstructuur)

en is een belangrijke doorsteek voor
allerlei dier- en plantensoorten.

Zilvergroene landschapszone

Bronsgroene landschapszone

Plangebied

Fig 12 Natuurvisie
provincie Limburg
Bronsgroene landschapszones

Huidige bestemmingsplan

bestemmingen.

Bestemming

Natuur

Bestemming

Agrarisch met landschappelijke
waarden

Huidige bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat dat voor
Natuur aangewezen gronden zijn
bestemd voor:

bestemmingen.

Bestemming

Natuur

a. het behoud, het herstel en/of de
ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden;
b. waterhuishoudkundige doeleinden,
waterberging en waterlopen;
c. extensieve dagrecreatie;
d. ontgrondingen, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van
natuur-ontgrondingen';

Huidige bestemmingsplan

bestemmingen.

Gebied wordt nu echter voor
akkerbouw gebruikt.
Bestemming

Natuur

Er is vrijwel geen natuur zoals
Maasheggen, bosschages,
waterlopen e.d. meer
. zichtbaar.

Het bestemmingsplan (natuur)
lijkt de laatste jaren niet te zijn
gehandhaafd (behoud, herstel
en ontwikkeling van natuur).

Huidige plangebied is nu vrijwel
geheel met akkerbouw ingericht.
De bestemming is echter natuur.

Huidige bestemmingsplan

bestemmingen. Bestemming

Agrarisch met landschappelijke
waarden
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.

Huidige situatie:
Overgang van akkerbouw
(bestemming natuur) naar agrarisch
met (landschappelijke) waarden aan
de zuidzijde plangebied.

Het gebied heeft nu de bestemming natuur en is onderdeel van de provinciale landschapszones.
Hoe kan 12,6 hectare aan (watergebonden) industrieterrein, 3 hectare aan onderwaterdepot en
een grote industriële haven als natuur worden gezien?

Hoe past de voorgenomen uitbreiding in het natuurbeleid van de provincie, Rijk, Europa?

De initiatiefnemers nemen het huidige gebruik van het plangebied (akkerbouw) als compensatie
voor de toename uitstoot stikstof door de nieuwe industrie.
Het plangebied had echter volgens de bestemming als natuur moeten zijn ingericht.

Mag een planologisch illegaal gebruik van de huidige grond wel als compensatie dienen voor de
extra uitstoot stikstof?

De initiatiefnemers gaan uit van een emissieloos industrie- / haventerrein waar allerlei vormen
van bedrijvigheid mogelijk zijn. Men gaat er vanuit dat de diverse vormen van bedrijven zoals
ook puinbrekers, fabrieken vrijwel geen stikstof uitstoten.
Is een emissieloos bedrijventerrein met allerlei vormen van bedrijvigheid en industrie wel
mogelijk?
Wie controleert en handhaaft dit in de praktijk?
Hoe kan de burger dit controleren?

Voorontwerp uitbreiding haven

3 d beeld zoals opgesteld door de initiatiefnemers

Een lege havenvlakte zonder gebouwen, geen
hoge kademuur en geen gebouwen, opslag e.d.

In werkelijkheid komt het er heel anders uit te zien na
de realisatie van de plannen.

Gebouwen tot 20 m1 hoog
Bebouwingspercentage van 80%

In werkelijkheid komt het er heel anders uit te zien na
de realisatie van de plannen.

Lichtmasten tot 10 m hoog.
(havengebonden) industrie in de categorie 5.1, 5.2, en 4.2 en lager (3 en 2)

In werkelijkheid komt het er heel anders uit te zien na
de realisatie van de plannen.

Zie lijst met bedrijfsactiviteiten in het voorontwerp MER.
Allerlei vormen van industriële activiteiten, ook niet of minder
watergebonden, zijn volgens het ontwerp bestemmingsplan mogelijk.

In werkelijkheid komt het er heel anders uit te zien na
de realisatie van de plannen.

Naast overslag van zand & grind gaat het ook om:
allerlei vormen van grote productiefabrieken en overige functies die niet
altijd afhankelijk zijn van een haven.

In werkelijkheid komt het er heel anders uit te zien na
de realisatie van de plannen.

Grotere, hogere en langere
vrachtschepen van maximaal 3200 tot
4000 ton.

5 per etmaal
Deze boten zijn 2,5 tot 3 x groter dan
de boten die nu aanmeren. De
huidige haven is geschikt voor boten
tot 1350 ton.

Nieuwe bestemmingsplankaart
waterwoonwijk
3 hectare onderwaterdepot

Contouren geluidscirkel.
Hoe handhaaf je dat in
praktijk?

<= 5.2

Bebouwingsgrens.
80% van het bouwvlak mag
bebouwd worden.

Smalle reststrook, tevens
dijklichaam / waterkering,
met een vorm van “natuur”

Max 20 m1 hoog

<= 5.1

woningen

Huidige situatie bestemmingsplan Hoogveld
Hendriks veevoeders
max 45 m1 hoogte.

bedrijfscategorie 5
Havengebonden.
Max 15 m1 hoogte

Huidig terrein van
AVG / Teunesen

bedrijfscategorie 2 of 3
droog bedrijventerrein, niet
havengebonden.
Max 10 \ 15 m1 hoogte

Nieuwe bestemmingsplankaart
Contouren geluidscirkel.
Hoe handhaaf je dat in
praktijk?
Circa 70 m1
breed

< 4.2
grens woonbebouwing
Heijen

haven

Smalle reststrook, tevens
dijklichaam / waterkering,
met een vorm van “natuur”

De initiatiefnemers willen met hun plannen hun huidige havengebied voor overslag en opslag met
circa 200% vergroten.
waterwoonwijk

Huidige situatie diverse opslag
AVG. Dit is ook opslag die elders
kan plaatsvinden. Er is geen kade /
geen overslag van grondstoffen.
De uitbreidingsplannen
Het huidige gebied voor
overslag en opslag van
goederen, zand en grind,
delfstoffen e.d.

12,6 hectare een
industrieterrein
en 3 hectare aan
onderwaterdepot
Bestaande
woningen
De hoeveelheid
kadelengte wordt met
ruim 200% vergroot.

Waar is de (economische en
ruimtelijke) nut en noodzaak van
zo’n grote uitbreiding op gebaseerd?

Gedurende de afgelopen jaren is het ontwerp haventerrein steeds groter geworden.

1e schets

Plankaart uit 2016

Ten koste van de bewoners, leefbaarheid, natuur en waterberging.
Een onderwaterdepot van maar
liefst 3 hectare en (10 m?) diep.
Ook dit depot is in de plannen
steeds groter geworden.
De initiatiefnemers willen dit 5 x
per jaar gedurende 2 weken vullen
en leeghalen met grote schade en
overlast voor de bewoners (geluid,
luchtkwaliteit, waterstromen,
fijnstof e.d.) en de natuur (vissen,
vogels) tot gevolg.

Steeds minder natuur
en minder water

Steeds meer industrieterrein

Dit komt o.a. doordat er met
damwanden wordt gewerkt i.p.v.
een talud. Door een kade met een
damwand is het bedrijventerrein
2,4 hectare groter dan in de
eerdere plannen met een talud.

Kaart in het voorontwerp bestemmingsplan

In bijlage 24 MER staan de diverse
varianten industrieterrein bij een
talud of damwand.

Hoe wordt deze smalle groenstrook naast een
industrieterrein en haven nog als natuur gezien?

Hoe past dit in het provinciaal en landelijk natuurbeleid, de
bronsgroene landschapszone, versterken natuurnetwerk Nederland?
In de rapporten van de initiatiefnemers staat ook dat de uitbreiding niet
past in dit natuurbeleid. Men zoekt daarom een compensatie in de
vorm van een smalle strook groen en deels aan de zuidzijde.

Hoe wordt deze smalle groenstrook naast een
industrieterrein en haven nog als natuur gezien?

Het industrieterrein en de haven geeft veel geluidshinder, activiteiten,
lichtvervuiling etc. Hoe past dit in een natuurgebied? Hoe past dit in
het provinciaal en landelijk natuurbeleid, de landschapszones? Hoe
zorgt dit voor een gezonde leefbaarheid van de bewoners?
Hoe verhoudt dit industriegebied zich tot het naastgelegen Unesco
beschermd natuurgebied, de Maasheggen?

Waar is een uitbreiding (economisch en ruimtelijk) van de huidige haven met circa 200% op
gebaseerd?
De groeicijfers van de provincie Limburg (Havennetwerkplan 2030) geven een mogelijke groei
van vervoer van zand en grind van 0,5% tot 1% per jaar aan. Ook geeft de provincie aan dat er
tot 2030 (Havennetwerkplan 2030) nog meer dan voldoende capaciteit is.
Volgens de rapportage monitoring bouwgrondstoffen 2015 – 2016 in opdracht Ministerie van Verkeer en
Waterstaat daalt de winning van delfstoffen al een aantal jaren. Dit komt o.a. omdat het
landelijke Deltaplan vrijwel gereed is. Zie de grafiek hieronder. De initiatiefnemers gaan echter
uit van een sterke groei van het vervoer van zand en grind.

Ophz = ophoogzand.

Ook de economische groeicijfers uit de afgelopen jaren en de toekomstige cijfers als gevolg van
de aankomende economische recessie, verantwoorden niet een uitbreiding van deze enorme
omvang.

Waarom maakt het ontwerp bestemmingsplan (lijst bedrijfsactiviteiten) allerlei vormen van,
ook niet watergebonden, industrie, mogelijk, met een enorme bouwhoogte (5 tot 10 m1
hoger dan het naastgelegen Hoogveld) en bebouwingspercentage van 80%?
Waarom wordt er niet alleen gekeken naar de overslag van delfstoffen, zand en grind?

De provincie Limburg heeft in 2012 (Havennetwerkplan 2030) Wanssum als uitbreidingshaven
aangemerkt. Deze uitbreiding (21 hectaren) in Wanssum is recent gerealiseerd. Men verwacht
in 2030 nog 50% capaciteit te hebben. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
aankomende recessie.

In het havennetwerkplan 2030 van de provincie staat verder het doel beschreven om de
bestaande havens te optimaliseren door o.a. betere onderlinge afstemming en het
verduurzamen en beter benutten van de huidige haventerreinen.
Waarom vindt de noodzakelijke regionale (economische en ruimtelijke) afweging niet plaats
in het kader van de toets ladder duurzame verstedelijking?
Waarom wordt er ook niet eerst gekeken naar de capaciteit van de bestaande havens, zoals
Wanssum?
Waarom wordt er niet gekeken naar het optimaliseren van de huidige haven in relatie tot de
regionale afstemming?

In de regio (Limburg en Noord Oost Brabant) zijn veel nieuwe bedrijfsterreinen of oude
bedrijfsterreinen die geherstructureerd moeten worden.
Waarom wordt er ook niet regionaal gekeken naar de mogelijkheden elders?
conform de toets Ladder Duurzame Verstedelijking.
Waarom wordt er ook niet gekeken naar de herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen
in de regio voor niet havengebonden bedrijven?

Gevolgen
voorgenomen uitbreiding haven
voor de bewoners, natuur, leefbaarheid.

Sterke toename aan geluidsoverlast voor de bewoners
Veroorzaakt door diverse mogelijke vormen van industrie en sterk toenemend (vracht) verkeer.
In praktijk worden de geluidszones op de bestemmingsplankaart vaak niet gehandhaafd.
Wie controleert, handhaaft dat en bij wie kan de burger met klachten terecht?

Burgers in Heijen e.o. ervaren nu dat ze met klachten niet bij de juiste instanties terecht kunnen
en dat er in praktijk door de overheid niets tot zeer weinig aan wordt gedaan. Zie ook reacties
in de enquête.

Sterke toename van verkeer op de Hoofdstraat, de rondweg en A77.
Volgens de rapporten (MER) van de initiatiefnemers zou dagelijks gaan om een toename van:
Tabel 6.3 Verkeersgeneratie uitbreiding Haven Heijen
Categorie
Toename aantal verkeersbewegingen (mvt/etmaal)
Toename licht verkeer
Toename middelzwaar vrachtverkeer
Toename zwaar vrachtverkeer

1310
96
273

voertuigen
voertuigen
voertuigen

Toevoeging dd 17 juli 2020.
Op de website www.havenheijen.nl, zoals half juli 2020 opgesteld door de initiatiefnemers,
staat echter het onderstaande:
Berekend is dat de havenuitbreiding voor een toename zorgt van maximaal 490 vrachtbewegingen en
maximaal 1.742 autobewegingen per etmaal op een gemiddelde werkdag.

De bovenstaande aantallen zijn een stuk hoger dan de toename zoals weergegeven in tabel 6.3.

Sterke toename van verkeer op de Hoofdstraat, de rondweg en A77.
Zowel op basis van de gegevens (tabel 6.3) uit het voorontwerp MER als op basis van de website
van de initiatiefnemers, is er dus sprake van een sterke toename van het verkeer op de Hoofdstraat, de N271 (rondweg) en A77.

Ter vergelijking:
In 2019 passeerden er gemiddeld 7600 voertuigen licht verkeer, 979 voertuigen middelzwaar
vrachtverkeer en 469 voertuigen zwaar vrachtverkeer het punt Hoofdstraat N271 (rondweg) naar
het zuiden (A77). Totaal 9048 vervoersbewegingen. Een vergelijkbaar aantal vervoersbewegingen
(8620) ging naar het noorden. (bron provincie Limburg).
Op basis van de toename uit tabel 6.3 stijgt gemiddeld het aantal personenauto’s (8,8% naar
noorden en 8,8% naar zuiden), licht vrachtverkeer (4,9% naar noorden en 4,9% naar zuiden) en
zwaar vrachtverkeer (29,2% naar het noorden en 29,2% naar het zuiden).
Op basis van de cijfers op de website van de initiatiefnemers valt de stijging mogelijk nog een stuk
hoger uit namelijk 1742 autobewegingen (ipv 1310) en 490 vrachtbewegingen (ipv 96+273).
.

Sterke toename van verkeer op de Hoofdstraat
In bijlage 24 voorontwerp MER staat een onderstaande tabel (Goudappel Coffeng, rapport 22 juni 2018) naar de
verkeerstoename.
In tabel 5.1 staat de meting door Coffeng van het aantal vervoersbewegingen per etmaal in 2014 en 2016 op de Hoofdstraat.
Voor motorvoertuigen en vrachtverkeer ging het om de onderstaande cijfers. Daarnaast is hieronder de toename, t.o.v. de
meting in 2016, als gevolg van de uitbreidingsplannen toegevoegd.
Motorvoertuigen

2014

2016

toename 2016

verdere toename door uitbreidingsplannen

Hoofdstraat noord
Hoofdstraat midden
Hoofdstraat zuid

6700
4800
5000

7500
5400
4800

+11%
+11%
+ 4%

+ (1310 tot 1742)
+ (1310 tot 1742)
+ (1310 tot 1742)

+17,5% / +23,2%
+24,2% / +32,2%
+27,3% / +36,2%

(t.o.v. 2016)

Vrachtverkeer
Hoofdstraat noord
Hoofdstraat midden
Hoofdstraat zuid

1900
1100
1100

2100
1600
1100

+10%
+31%
0%

+ (273+96) tot (490)
+ (273+96) tot (490)
+ (273+96) tot (490)

+ 17,5% / +23,3%
+ 23% / + 30%
+ 33% / + 44%

(t.o.v. 2016)

(t.o.v. 2016)
(t.o.v. 2016)

(t.o.v. 2016)
(t.o.v. 2016)

Volgens de meting van Goudappel Coffeng is het verkeer reeds in 2016 sterk gestegen t.o.v. 2014. Na 2016 heeft er geen
telling meer plaatsgevonden. Mogelijk is het huidig aantal auto’s op de Hoofdstraat hoger dan in dit overzicht. Op basis van de
uitbreidingsplannen stijgt het aantal vervoersbewegingen, zowel voor motorvoertuigen als voor vrachtverkeer, sterk verder.

Sterke verslechtering van de leefbaarheid
voor de bewoners en de natuur tot gevolg.
De geluidsoverlast voor de mensen in Heijen e.o. en Gennep Zuid zal verder gaan toenemen door het sterk
toenemende verkeer op de Hoofdstraat, rondweg N271 en A77 en de activiteiten in de industriële haven.
De laatste jaren is het auto- en vrachtverkeer, als gevolg van de uitbreiding van bedrijventerrein De Brem, in
en rond Heijen al sterk gestegen. De bewoners van Heijen e.o. ervaren nu al dagelijks deze toenemende
verkeersdruk in en om hun dorp. In de komende jaren zal bedrijventerrein De Brem nog verder groeien en
daarmee groeit ook de verkeersdruk verder.
Na realisatie van de uitbreidingsplannen voor de haven zal deze verkeersdruk alleen nog maar verder
toenemen.
Voor 79 woningen rondom het plangebied stijgt de geluidsoverlast als gevolg van de activiteiten in de haven
(max. 2.2 dB t.o.v. situatie 2016, bijlage 18 geluidsonderzoek MER blz 28). Daarnaast ontstaat er meer geluidsoverlast
voor de gehele woonomgeving als gevolg van meer verkeer op de op de rondweg N271 en A77.
Tijdens de uitvoeringsfase is er gedurende een aantal jaren o.a. sprake van een sterke geluidstoename door
het trillen van damwanden, afvoer van zand door vrachtverkeer, graafmachines.

Sterke verslechtering van de leefbaarheid
voor de bewoners en de natuur tot gevolg.
De hoeveelheid fijnstof en stikstof in de lucht zal toenemen.

De luchtkwaliteit zal verder verslechteren.
Er zal ter plekke van het industrieterrein nog meer lichtvervuiling gaan ontstaan.
De overlast aan zand en trillingen op de Hoofdstraat en de overige wegen zal verder toenemen.
De verkeersveiligheid voor o.a. fietsers verslechterd. Er komt immers veel meer zwaar
vrachtverkeer over de Hoofdstraat en daarmee langs het fietspad en voorbij oversteekplaatsen.
Mogelijk dat de bescherming tegen hoogwater verslechterd.

Sterke verslechtering van de leefbaarheid
voor de bewoners en de natuur tot gevolg.
De bewoners van de waterwoonwijk krijgen o.a. te maken met andere waterstromingen en
geluidsoverlast.
Het onderwaterdepot van 3 hectaren en 10 m1 diep wordt 5 x per jaar leeggehaald en weer
gevuld. Gedurende circa 18 weken (4 maanden) wordt dit met zware machines gedaan, hetgeen
zowel bij de waterwoonwijk als bij de woningen in Heijen voor geluidsoverlast zal zorgen. De
effecten van geluidsoverlast onder water voor de waterwoonwijk zijn niet bekend.
De flora en fauna in de Rijksvluchthaven wordt aangetast. Juist ook in een gebied dat langjarig is
gepacht door een hengelsportvereniging met 1800 leden.

Sterke verslechtering van de leefbaarheid
voor de bewoners en de natuur tot gevolg.
Het onderwaterdepot en de nieuwe haven met grotere vrachtschepen heeft ook effect op de
leefbaarheid van dieren zoals vogels en vissen.
Het heeft ook effect op de recreatieve mogelijkheden zoals recreatievissen en de jachthaven
(pleziervaart).
De ruimtelijke kwaliteit rondom Heijen e.o. neemt nog verder af.
De bewoners in Heijen e.o. geven nu al aan (zie enquête) dat ze gezondheidsklachten ervaren van
de enorme hoeveelheid aan industrie, geluid, verkeer en bedrijvigheid rondom hun dorp.
Dit zal alleen nog maar verder toenemen. Zie ook website met de uitslag enquête op
www.heijeninfo.nl en www.houheijengezond.nl

Waterveiligheid / bescherming tegen
hoogwater.

Gebied is onderdeel van
de doorstroom /
waterberging
van de Maas

Beschermingsniveau bij
hoogwater in plangebied nu
1 : 10 jaar.
Beschermingsniveau bij
industrieterrein is 1:100
jaar.
Gebied moet worden
opgehoogd = barrière bij
hoog water.

Gebied is onderdeel van
de doorstroom /
waterberging
van de Maas
Blokkade doorstroom

Opstuwing van water
bij hoogwater

Na realisatie wordt het doorstoomgebied van de Maas sterk versmald.
Wat heeft dat voor een gevolgen voor de waterveiligheid / bescherming tegen hoog water
van Heijen e.o.?

De kans is groot dat er door opstuwing van het water er aan de dijkzijde meer druk en
waterhoogte gaat ontstaan.
Veranderende stromingen Rijksvluchthaven en gevolgen onderwaterdepot.
Na realisatie van de nieuwe haven en het onderwaterdepot ontstaat er een andere (zand) stroming
in de Rijksluchtvaarthaven. Dit is een directe bedreiging voor de bewoners van de waterwoonwijk.
Door het weghalen van een groot stuk land tussen de Maas en de Rijksvluchthaven, krijgen de
bewoners van de waterwoonwijk te maken met andere waterstromingen, meer golven, meer wind,
zand- verplaatsingen vanaf de Maas. Ook dit zorgt voor een verslechtering van de leefbaarheid en
veiligheid voor deze bewoners.

Investeren in leefbaarheid, gezondheid,
veiligheid, woningbouw, natuur en
recreatie.

De bewoners geven in diverse reacties in de enquête juist aan dat er in Heijen geïnvesteerd dient te worden in de leefbaarheid en
gezondheid van onze woonomgeving i.p.v. nog meer industrie.
woningbouw
Heijen heeft zelf in het voorjaar van 2019, in het kader van het voorzieningenplan, een enquête naar de woningbehoefte uitgezet
waaruit bleek dat een grote groep jongeren (45, circa 75%) de komende jaren zich graag in Heijen wil vestigen en dat ouderen graag
binnen Heijen willen verhuizen. 125 huishoudens (51%) gaven aan nu of in de nabije toekomst op zoek te zijn naar een huur op
koopwoning. Het resultaat is met de wethouder besproken.
Er zijn echter nu geen woninglocaties beschikbaar. Woningbouw is cruciaal voor het in stand houden van een gezonde
leeftijdsopbouw in het dorp. In hoeverre belemmert het uitbreidingsplan van de haven mogelijke toekomstige woningbouwlocaties
in het dorp? Waarom wordt er juist niet meer in (betaalbare) woningbouw geïnvesteerd?

versterken van de voorzieningen
Heijen heeft ook in het kader van het voorzieningenplan in maart 2019 bij het college van b en w een plan ingediend voor het
realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) door het versterken en verduurzamen van het gebouw waar D n Toomp,
De Heggerank, de gymzaal en de Peuterspeelzaal in zit. In dit plan is ook opgenomen een mogelijke verbetering van het
buitenterrein, extra parkeerplaatsen, een activiteitenterrein en het realiseren van woningbouw. Tot op heden ligt de voortgang stil.
Zoals in veel dorpen staat de leefbaarheid in Heijen onder druk. Er zijn echter diverse initiatieven van o.a. de diverse verenigingen,
jeugd (zoals Vrienden van Heijen), basisschool De Heggerank, D n Toomp, dorpsvereniging Heije Moijer, winkels en horeca om de
leefbaarheid in stand te houden. De bewoners geven aan graag juist hier in gesteund te willen worden.
versterken natuur en recreatie
Diverse bewoners geven in de enquête aan dat er geïnvesteerd dient te worden in het versterken van de natuur en recreatieve
mogelijkheden.

Communicatie en zoeken naar
maatschappelijk draagvlak.

Op verschillende momenten is de afgelopen jaren door een aantal bewoners en instanties aangegeven dat als gevolg van de
uitbreiding van de haven er geen verslechtering van de leefbaarheid / gezondheid mag plaatsvinden en dat maatschappelijk
draagvlak noodzakelijk is. Er is met de vele zorgen die zijn geuit, helaas vrijwel niets gedaan. De uitbreidingsplannen zijn
zelfs steeds groter geworden en gehandhaafd.
Er heeft in de afgelopen jaren door de gemeente geen peiling plaatsgevonden naar het maatschappelijk draagvlak. Op
aandringen van Heije Moijer is er uiteindelijk op 19 febr 2020 een bewonersbijeenkomst door de gemeente georganiseerd.
De gemeente heeft deze in de krant (gemeenterubriek) aangekondigd.
Mede doordat Heije Moijer pro-actief alle bewoners per brief heeft benaderd, was er sprake van een grote opkomst.
Bewoners werden op 19 feb. bewust van de omvang en impact van het plan op hun leefomgeving.
Ook na de zeer drukbezochte bijeenkomst in Heijen op 19 febr. is er weinig gedaan met de grote zorgen en vragen die
tijdens die avond zijn geuit. Er heeft daarna verder geen actieve toenadering naar de bewoners vanuit de gemeente of
initiatiefnemers meer plaatsgevonden. De initiatiefnemers hebben na 19 februari hun plan gehandhaafd en vervolgens in
procedure gebracht.

Op basis van de enquête die Heije Moijer onlangs zelf heeft uitgezet blijkt dat er heel weinig maatschappelijk draagvlak is,
dat bewoners zich grote zorgen maken over de gevolgen voor hun leefomgeving en gezondheid. Bewoners geven ook aan
dat ze onvoldoende actief betrokken en gehoord zijn en graag willen meedenken.
Door de coronacrisis is het actief betrekken van de bewoners en andere belanghebbenden bij dit proces vrijwel onmogelijk.

Conclusies
De benodigde wettelijke regionale afweging in het kader van de toets
Ladder Duurzame Verstedelijking heeft vrijwel niet plaatsgevonden.
In deze toets gaat het om een regionale afweging tussen de “people, planet en profit”,
voordat er naar locatie wordt gekeken.
Het lijkt er in dit planvoornemen echter op dat er is gestart met een locatie en dat de
initiatiefnemers vervolgens daarop een zo groot mogelijk industrieterrein willen realiseren.
Alle rapporten zijn ook in die richting opgesteld.
Er zijn geen alternatieven bekeken met veel minder profit (minder bedrijventerrein) en meer
people en planet . Er is onvoldoende gekeken naar ook de belangen van bewoners (leefbaarheid
en gezondheid) en natuur.

Conclusies
Het lijkt er vooral op dat de initiatiefnemers een enorme waardevermeerdering van hun grond
willen realiseren en een enorme omzetstijging in de toekomst.
Een vergroting van het hun huidige havengebied in Heijen met circa 200% staat niet in verhouding
tot de groeicijfers van de provincie Limburg of de (toekomstige) economische cijfers van het CBS.
De economische nut en noodzaak voor uitbreiding met deze omvang ontbreekt. Ook met een veel
kleiner plan met een betere balans tussen people, planet en profit versterk je de groei van
transport over water en de huidige haven.

Dit plan past ook niet in het natuurbeleid van de provincie en het Rijk.
Dit plan past ook niet in het Rijks Deltaplan waterberging / doorstroom Maas en heeft mogelijk
nadelige gevolgen voor de veiligheid in Heijen en voor de woonbootbewoners.
Dit plan heeft enorme schadelijke gevolgen voor de leefbaarheid, gezondheid van de bewoners en
voor de natuur.

Conclusies
Op de gemeentesite staat de volgende tekst over waarom de initiatiefnemers de haven willen
uitbreiden:
Ze willen uitbreiden omdat de vraag naar vervoer over water en bijbehorende overslagmogelijkheden flink
toeneemt en om de continuïteit van hun bedrijven te waarborgen.

Op basis van het havennetwerkplan 2030 en de recente economische cijfers is een sterke groei van
overslag niet te verwachten. Het lijkt er op dat de initiatiefnemers vooral een zo groot mogelijk
gemengd bedrijventerrein willen realiseren, met ook niet of minder watergebonden activiteiten.
Voor niet watergebonden activiteiten zijn reeds voldoende bestaande mogelijkheden in de regio
beschikbaar.
Voor continuïteit van de bedrijfsvoering van de 2 bedrijven is een omzetgroei niet noodzakelijk.
Ook bij een stabiele omzet op het huidige terrein blijft er sprake van continuïteit.

Oproep
Waarom wordt er niet een veel bredere afweging gemaakt tussen de belangen
people, planet en profit?
Het is ook mogelijk om de huidige haven te optimaliseren en te verduurzamen, eventueel in
combinatie met een kleiner nieuw haventerrein aan de westzijde van de huidige haven binnen
grotendeels de contouren van het huidige bestemmingsplan. Dit in combinatie met
natuurontwikkeling, recreatie en ruimte voor de rivier in het plangebied en zoals in lijn met het
beleid van de Provincie en het Rijk. Dit alternatief is niet onderzocht. Er zijn wellicht meer
alternatieven.

Mogelijk alternatief plan dat beter voldoet aan alle maatschappelijke belangen people, planet, profit
Uitbreiding haventerrein voor
overslag met voldoende
toekomstige groeimogelijkheden.
Natuur-afgravingen,
recreatieve
mogelijkheden voor
wandelen en fietsen,
versterken natuurlijke
landschapszones
provincie en versterken
natuurnetwerk Rijk,
realiseren ruimte voor
de rivier.

Optimaliseren gebruik van de
huidige haven.
De huidige haven is 128 tot 170
m breed.
Ter vergelijking: De nieuwe
haven in Wansum is 70 m
breed, rechthoekig, zonder
keerpunt. Ook de haven in het
uitbreidingsplan is 70 m1 breed.

Het gebruik van de huidige
haven is mogelijk te
optimaliseren door deze aan de
westzijde smaller te maken.

Oproep
Waarom worden de bewoners en alle andere belanghebbenden niet veel meer pro-actief bij de
planvorming betrokken en geïnformeerd?
Is er de bereidheid om samen het gesprek aan te gaan met de bewoners en hun vele vragen,
zorgen, reacties en suggesties gezamenlijk te bespreken?
Is er de bereidheid om naar elkaar te luisteren en samen naar de “tekentafel” te gaan waarbij alle
belangen onder regie van de gemeente in dit gebied worden gewogen en besproken en mogelijk
alternatieven worden onderzocht?

