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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3168 
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
Advies voor milieueffectrapport Haven Heijen in Gennep 

 

Onderbouw het plan en breng effecten voor woon-

en leefmilieu in beeld 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van de 

Haven Heijen in de gemeente Gennep goed te onderbouwen wat het plan precies is en 

welke nadelen de mogelijke invulling van het plan voor het woon- en leefmilieu heeft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 

gemeente Gennep - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Teunesen Zand en Grint bv en AVG Bedrijven willen hun watergebonden bedrijventer-

rein met overslagmogelijkheden uitbreiden met 12 tot 14 hectare en een nieuwe toe-

gangsgeul. Dit willen ze realiseren in Haven Heijen en op het bestaande bedrijventer-

rein Hoogveld.  

Voor dit project is een wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Gennep 

nodig en een ontgrondingenvergunning van de provincie Limburg. Voordat er een be-

sluit wordt genomen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente Gennep heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het 

milieueffectrapport. 

 

Het advies  

De Commissie adviseert om in het rapport goed uit te leggen waarom de uitbreiding 

nodig is en wat het plan precies mogelijk maakt. Ook vindt zij het belangrijk dat in het 

rapport de milieueffecten van het project in de aanleg- én de gebruiksfase goed in beeld 

komen. De Commissie vindt het vooral belangrijk dat de effecten op het woon- en leef-

milieu in de bebouwde kom van Heijen, de woonarken en de woningen op en dichtbij 

het bedrijventerrein goed in beeld worden gebracht. Omdat er beschermde natuur zoals 

De Maasduinen dichtbij ligt, is het ook belangrijk om de effecten op deze natuur goed 

te onderzoeken. 
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