Overleg Buren over Heesch West 2.0 11 februari
aanwezig: Eric Govers, Mark van Lier, Henk Verstegen, Hans Hendriks, Giel van de Akker, Nico
van Nuland, Ton van de Leest, Rien Wijdeven, Paul van Dijk, Frenk Sprangers, Lard van de
Veerdonk

Actuele zaken
Motie Eerlijk over Heesch West
•

•
•
•

Henk: We hebben de betrokkenen bij dit overleg vooraf onze motie gestuurd. Deze
gaat met name over het betrekken van de andere omwonenden rond Heesch West.
We vinden dat dit niet gaat zoals eerder toegezegd. Daarnaast ervaren wij een
planversnelling. We hebben reactie aan de dorpsraden gevraagd en dorpsraad Vinkel
heeft de motie mede ondertekend.
Giel: Motie vind ik een zware term, vanuit Nuland ervaren we het overleg anders, we
steunen dit niet. Aanvullend hierop zouden we de actielijst nog verder willen
aanscherpen met deliverables en due dates. Dat gaat ons helpen.
Hans: wij hebben er met EOHW ook over gesproken. Wij zijn geen actiegroep. Mijn
algemene oproep: niet in een kramp schieten, maar kijken hoe we elkaar zoveel
mogelijk kunnen aanvullen. Er samen uitkomen is belangrijk.
Paul: Motie of niet, er ligt een duidelijke zorg. Ik ga niet precies in op wat er wel, niet
of nog niet heeft plaatsgevonden. Maar wel belangrijk om daar aandacht voor te
hebben en op te reageren:
- We hebben maart 2020 een brief gestuurd aan alle insprekers hoe op hoofdlijnen
met reactie, verdere plan en communicatie wordt omgegaan. We handelen daar
ook naar.
- In het beleidsplan van de GR Heesch West is een beleidsparagraaf opgenomen
over omgevingscommunicatie. Dat is ook in de raden geweest voor zienswijzen.
We hebben geen ander 'communicatieplan'.
- We hebben afgesproken met goede actielijst Burenoverleg te werken en voor de
verdere bijeenkomsten nu de planning scherper wordt dat ook verder te plannen
qua nieuwsberichten, informatieavonden e.d. , daar is Sprangers ook mee bezig. in
het participatietraject voor het landschapsplan zitten ook veel interacties, dat
wordt in dit verdere proces gepland met Esther Kruit.
- We hebben EOHW en Raden recent uitgebreid en zorgvuldig geïnformeerd over
omgevingscommunicatie en participatie.
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We hebben een planning waarin we uitdrukkelijk aangeven dat
zienswijzenperiode van 6 weken voor begin zomervakantie moet zijn doorlopen.
Die hebben we in Burenoverleg 2x besproken en breed gecommuniceerd. We
willen graag na bestuurlijke vrijgave in juni een roadshow houden langs de
omliggende dorpen. Aansluiten bij de dorpsraden en in Heesch om plan toe te
lichten.
- Qua gewenst inzicht in huidige stand van zaken en onderzoeken is deze overleg
groep middels dit inmiddels maandelijks overleg bij in (tussen)resultaten.
Rien: dagelijks bestuur GR wil voor de grote vakantie inspraakperiode. Corona maakt
het lastiger, we kunnen niet veel de boer op. Binnenkort informeren en communiceren
we hier meer over. De drie gemeenten hebben de opdracht geformuleerd het terrein
te ontwikkelen, ook van belang met oog op lokale ondernemers. Ik snap aan de andere
kant de zorgen in de omgeving. Met onder andere dit overleg hebben we al veel zaken
met elkaar bereikt. Zaken zijn serieus opgepakt.
Mark: ik heb het gevoel dat er niks bereikt is: hoge gebouwen komen er, groene
buffer, veel verkeer, geluid, inspraak niet in de vakantie, mestfabriek gaat provincie
over. Dit is een kopie van de vorige keer. Bij informeren en ontmoeten in ’sHertogenbosch gisteren waren 8 sprekers. Allemaal hadden ze het over gebrek aan
participatie vanuit de gemeente.
Rien: onder andere categorie 5.1 teruggebracht en niet direct bestemd, wind, verkeer
rond Nuland, tweede keer inzet commissie mer, ruimte voor kleinschaligere bedrijven.
Paul: Aanvulling op 5.1 en provincie. Provincie heeft altijd een mogelijkheid om te
reageren. Maar als de regio goed optrekt en motiveert is niet direct te verwachten
dat de provincie zal ingrijpen. Het besluit om geen windturbines op Heesch west in te
passen is een voorbeeld hiervan. Er is inderdaad als buren al veel bereikt.
Henk: Het plan is grotendeels klaar. Opdracht gemeenteraden gevolgd, participatie
met de omgeving is door corona lastig maar niet onmogelijk. Wij zijn bovendien een
actieplatform en spreken niet namens iedereen in de omgeving. We willen vooraf
zaken met elkaar bespreken. Vier maanden die er nu nog zijn, dat is voor ons veel te
kort.
Mark: ook is het zo dat mensen geen carnavalsvakantie en andere vakanties hebben
gehad, dus zullen meer zomervakantie opnemen.
Paul: we gaan zes weken voor de vakantie ter inzage. Ook zitten we met het plan niet
in een versnelling. Eerder vertraging. Onder meer doordat wind eraf is, moeten
onderzoeken worden herzien en is er meer ruimte voor natuur- en landschap
ontstaan. Dit wordt in het landschapsplan betrokken.
Mark: wat me ook nog verbaasd is dat er ondanks corona wel breder overleg met
ondernemersverenigingen is geweest en niet met de omgeving.
Paul: We meten niet met verschillende maten. We hebben een overleg met de
voorzitters van de ondernemersverenigingen gehad in juni vorig jaar. Dat was qua
deelnemers een beperkt overleg en qua opzet/locatie volgens de mogelijkheden van
dat moment. Er ligt een verzoek van de verenigingen voor een vervolg en breder
overleg. Dat komt er maar is nog niet bepaald en zal qua vorm ook volgens de
restricties van dat moment moeten plaatsvinden.

Actielijst
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Acties doorgenomen en aangevuld. Zie actielijst.

Landschappelijke inpassing
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Henk: traject landschappelijke inpassing is dus losgekoppeld van OBP?
Paul: dat loopt parallel en landschapsplan loopt langer door. Esther Kruit gaat sessies
inplannen en in juni verwachten we een voorontwerp. De plaats van bedrijfskavels ligt
vast, daarmee passen we bestaande structuren zoals Koksteeg en Rakstraat in. Groene
zones zoals aan Zoggelsestraat en landschapspark, etc. gaan in het participatietraject
met landschapsarchitect met de bekenden en diverse aangedragen partijen worden
ontworpen.
Erik: een boom, een loopbrug etc. dat is geen structurele participatie wat mij betreft.
Alles ligt vast. Ons doel is om over meer mee te denken dan groen.
Frenk: we lijken in een discussie te belanden die vooral gaat om wat participatie
inhoudt. We zijn continu in gesprek en dialoog. Er blijft een verschil van interpretatie
en we kunnen elkaar niet bereiken. Mijn voorstel is om de actielijst verder op te
schalen en zo te proberen nog concreter te zijn in wat we opleveren.
Giel: ik onderschrijf de opmerking van Frenk m.b.t. het leidend maken van de actielijst.
Hans: Wij hebben voldoende vertrouwen om op deze manier door te gaan. Ik snap het
gevoel van EOHW en twijfel niet aan de woorden van Paul.
Rien: Dit is een waardevol overleg en de ene partij zit strakker in de wedstrijd dan de
andere.
Ton: De afstemming met Weerscheut, Koksteeg, Zoggelsestraat wordt gemist. Als
Esther weer aan boord is dan is het belangrijk om hen goed aan te haken.
Mark: In de Weerscheut is geen vertrouwen, daar overheerst het gevoel dat alles al
beslist is.
Henk: Gaat de GGD haar visie geven op de mer?
Paul: Ja, zij geven zoals afgesproken een gezondheidsadvies.
Mark: ook met het oog op corona, Q-koorts, luchtkwaliteit?
Paul: luchtkwaliteit wel, andere zaken zijn niet specifiek gebonden aan Heesch West.
Overigens, met betrekking tot stikstof komt er aanzienlijk minder uitstoot van het
bedrijven dan het bij historisch gebruik was. Dat wordt ook geborgd.
Giel: we hebben eerder een stageopdracht van de HAS m.b.t. fijnstof. Dat is lastig
gebleken in de uitvoer. Er zijn geen goede resultaten om conclusies aan te verbinden.

Raadsbijeenkomst
•

Paul: op 27 januari hebben we de betrokken gemeenteraden een update gegeven rond
proces, inhoud, planning en marktontwikkeling Heesch West t.o.v. situatie VOBP.
Presentatie delen we hierbij met jullie. Deze is hier te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=a6e3qTj32OI&feature=youtu.be en PDF van de
presentatie is toegevoegd. Als er nog aanvullende vragen zijn n.a.v. deze bijeenkomst
dan hoor ik het natuurlijk graag.

Verkeer
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Paul: vorige keer toegelicht qua onderzoeken en aandachtspunten. We hebben 2
weken geleden overleg gehad met Leefbaar Nuland. Volgt nog verslag van.
Giel: Is het wenselijk Rijkswaterstaat te vragen om hun motivaties m.b.t. thema’s op
papier te krijgen.
Paul: m.b.t. toerit hebben we motivatie gekregen. Voldoet niet aan het aansluitingen
beleid en daarnaast te veel discontinuïteiten (toe-/afritten) op een kort traject . Dat is
niet goed voor doorstromingen en veiligheid A59. Maar, los van Rijkswaterstaat, ook
van verkeersmodel wordt afgeleid dat het ook vanuit het lokale wegennet niet
gewenst is.
Henk: de ontsluiting vanaf de Cereslaan t.a.v. paralelweg. Wat is daar de status van?
Paul: Als bestemmingsplan is vastgesteld kunnen we wegen aanleggen. Dus zodra het
kan. Daarvoor lopen ook nog een aantal verwervingen waar minnelijk overleg wordt
gevoerd. Als bestemmingsplan is vastgesteld kan zo nodig onteigening worden ingezet.
We realiseren de ontsluiting graag zo snel mogelijk. De ontsluiting is toegerust op de
eindsituatie. In de aanloopfase is de verkeersdruk van Heesch West goed af te
wikkelen via bestaande routes. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor goed
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.
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Geen vragen/opmerkingen
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