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Milieueffectrapport voor haven Heijen vraagt om
meer onderbouwing
De locatie en omvang van de uitbreiding van haven Heijen in Gennep is nog onvoldoende onderbouwd in het milieueffectrapport. Ook de mogelijkheden van de
gemeente om ambities voor duurzaamheid, leefbaarheid en natuur te realiseren
zijn onvoldoende in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage
in haar advies over dit rapport. De gemeente Gennep had, ook namens de provincie Limburg, de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
De gemeente Gennep wil de haven van Heijen en het bedrijventerrein Hoogveld uitbreiden, zodat Teunesen Zand & Grint BV en AVG Bedrijven kunnen groeien en er ruimte
is voor nieuwe watergebonden bedrijven. De uitbreiding bestaat uit 12 tot 14 hectare
watergebonden bedrijventerrein, een nieuwe toegangsgeul en een onderwateropslag.
Voordat de gemeenteraad en de provincie Limburg besluiten over het bestemmingsplan
en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.
Het milieueffectrapport vergelijkt drie mogelijke inrichtingen van het bedrijventerrein met
elkaar en geeft veel informatie over de te verwachten effecten op bijvoorbeeld geluid,
luchtkwaliteit en natuur. Op basis hiervan is een voorkeur voor de inrichting gekozen,
inclusief maatregelen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te beperken. Toch
vindt de Commissie dat het rapport nog niet duidelijk maakt waarom een bedrijventerrein van deze omvang op deze locatie noodzakelijk is. Ook zijn kansen om de gemeentelijke ambities voor bijvoorbeeld besparing en hergebruik van energie en grondstoffen
te realiseren, knelpunten voor geluid en luchtkwaliteit op te lossen en natuur te ontwikkelen nog onvoldoende in beeld, zegt de Commissie.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het project. De gemeente neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de gemeenteraad van Gennep en Gedeputeerde Staten van Limburg- besluit over het project. Zie ook
www.commissiemer.nl.
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