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Beste heer, mevrouw,
Op dinsdag 19 mei heeft het college een aantal besluiten genomen over het
voorontwerpbestemmingsplan “Haven Heijen”. In deze brief vertel ik u daar meer over. Ook
licht ik in deze brief toe waar u achtergrondinformatie kunt vinden over het project Haven
Heijen. Door middel van een inloopbijeenkomst wilden we u informeren en met u in gesprek
over het voorontwerpbestemmingsplan. Door het coronavirus en de RIVM-maatregelen is dat
helaas niet mogelijk. Om u toch de gelegenheid te bieden om informatie in te winnen en vragen
te stellen, richten we een aantal online gesprekstafels in. Hoe we dat gaan doen, licht ik toe aan
het eind van deze brief.
Besluiten college
Het besluit van het college is onder andere tot stand gekomen op grond van reacties van
belanghebbenden en omwonenden. Daarnaast betrekt het college de adviezen van andere
overheidsinstanties zoals de provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap bij het besluit. Dat
alles betekent dat het college de volgende voorwaarden verbindt aan de uitbreiding van de
haven:
 Een containerhaven is niet toegestaan.
 Onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de hinder van onderwatergeluiden
voor de woonboten. De aanleg van een onderwaterdepot is afhankelijk van de
resultaten van dat onderzoek.
 Het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze wordt aangepakt.
 Het fietspad langs de Hoofdstraat wordt heringericht.
Hoe verloopt de procedure?
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 4 juni 2020 6 weken ter inzage. U kunt alle
documenten bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl Door op adres te zoeken of op de naam:
“Haven Heijen”. Ook kunt u die website bereiken via de gemeentewebsite: www.gennep.nl
/havenheijen.. Op deze website staan ook de PDF-bestanden van het voorontwerp
bestemmingsplan en er staat vermeld op welke wijze u een inspraakreactie kunt indienen. Naar
verwachting neemt de gemeenteraad in de loop van 2021 een besluit over het
bestemmingsplan. Voor een uitgebreide toelichting op de procedure verwijs ik u naar de
projectpagina: www.gennep.nl/havenheijen
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Videopresentatie
Door middel van een korte videopresentatie praat Sjoerd Peters, gemeentelijk projectleider, u
bij over het voorontwerp bestemmingsplan. Als projectleider is hij nauw betrokken bij de
bestemmingsplanprocedure. Volgens planning staat deze presentatie vanaf woensdag 27 mei
op de projectpagina van de website.
In gesprek over het voorontwerp bestemmingsplan
We bieden u graag de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan naar aanleiding van de
besluiten. Op grond van de inbreng van de aanwezigen tijdens de informatiebijeenkomst van
februari dit jaar richten we de volgende vier online gesprekstafels in:





Verkeer (ontsluitingsroute en inrichting kruising en fietspad o.a.).
Geluid (invloed geluid van wegen, bestaande haven met bedrijven en uitbreiding haven
o.a.).
Natuur en milieu (luchtkwaliteit, stikstofuitstoot o.a.).
Bedrijven (welke bedrijven mogen zich waar vestigen o.a.).

Aanmelden gesprekstafels tot 5 juni
U kunt zich tot 5 juni aanmelden voor één van de gesprekstafels. Aan die gesprekken kunnen
rond de 15 – 20 mensen deelnemen. Ze duren maximaal een uur. Indien nodig, organiseren we
extra gesprekstafels. Als u zich aanmeldt voor een gesprekstafel, vragen we u om bij de
aanmelding aan te geven waarover u vragen of opmerkingen heeft. Zo kunnen wij ons goed
voorbereiden en krijgt u meteen antwoord. Volgens planning vinden de gesprekken plaats in de
tweede helft van juni. Na afloop van de aanmeldingstermijn, maken we een indeling.
Aanmelden via www.gennep.nl/havenheijen
Aanmelden kan via een knop op de projectpagina: “Haven Heijen” op Gennep.nl. Maar u kunt
ook bellen of een mailtje sturen om u aan te melden. Als u zich heeft aangemeld, krijgt u van
ons een bevestiging met informatie over de toegang tot de online gesprekstafel. Heeft u geen
internet, maar wilt u toch graag uw mening geven of een vraag stellen. Bel ons, dan zoeken we
samen naar een oplossing. De contactgegevens vindt u hieronder.
Meer informatie:
Op de projectpagina: www.gennep.nl/havenheijen vindt u het collegevoorstel met de bijlagen
en andere achtergrondinformatie. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, bel dan met
T (0485) 49 41 41 of stuur een mail naar: gemeente@gennep.nl onder vermelding van: “Haven
Heijen”. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Wethouder Middelen, Economie en Mobiliteit

Janine van Hulsteijn
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