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Betreft: Structuurvisie DocksNLD gemeente Montferland
Azewijn, 28 november 2019
Geachte heer, mevrouw,
Het college van Burgemeester en Wethouders van Montferland heeft een structuurvisie opgesteld
om het huidige WVG te verlengen. Op 19 december beslist de gemeenteraad hierover.
De dorpsraad van Azewijn is tegen de uitbreiding van DocksNLD. De structuurvisie is geen visie, maar
een wensenlijstje. Er moeten een Clean Energy Hub, truckparking en overnachtings-, eet- en
vergaderfaciliteiten komen. De gevolgen van de doorontwikkeling van DocksNLD zijn voor ons dorp
en haar wijde omgeving niet te overzien. Er ontstaat een kilometerslang lint van blokkendozen. Ons
landschap wordt verpest, onze wegen worden overspoeld met vrachtwagens. De inwoners van
Azewijn en de wijde omgeving maken zich zorgen over luchtvervuiling, lichtvervuiling,
verkeersoverlast, Co2, stikstofproblematiek, geluidsoverlast en criminaliteit. De infrastructuur is niet
op orde: het wegennet wordt overbelast.
De provincie Gelderland heeft een zienswijze ingediend. Zij adviseert de gemeenteraad van
Montferland de structuurvisie niet vast te stellen. De voorgenomen uitbreiding van het
bedrijventerrein past niet in het vastgestelde RPW Arnhem-Nijmegen. Er moet nog een kwalitatieve
analyse plaatsvinden en uw regio moet hierin nog keuzes maken. “Op dit moment is nog niet
duidelijk of uitbreiding van DocksN LD wel gewenst c.q. mogelijk of passend is.” Voorts stelt de
provincie dat met name uw regio, de Duitse overlegpartners en de provincie onvoldoende betrokken
zijn bij het opstellen van de voorliggende structuurvisie. De provincie wijst voorts op het ontbreken
van een m.e.r.-beoordelingsbesluit en een noodzakelijke voortoets. De provincie stelt dat gezien de
huidige stikstofproblematiek het uiterst onzeker is of uitbreiding op deze plek haalbaar is. (Zie
bijgaande zienswijze)
Graag brengen wij het rapport van het College van Rijksadviseurs (X)XL verdozing- minder,
compacter, geconcentreerder, multifunctioneler, gepubliceerd 29 oktober 2019 onder uw aandacht.
Dat is het advies van het college van Rijksadviseurs aan het kabinet. Zie onderstaande link. Een aantal
belangrijke punten:
“Maak eventuele uitbreidingen onmogelijk. Herstructureer linten.” En ook “Voorkom verdere
lintvorming”. U vindt de desbetreffende passages op bladzijde 15, onder Advies, punt 3, Ruim
eenlingen op en herstructureer linten. Zoals u wellicht bekend is het huidige DocksNLD een lint. Door
verdere uitbreiding met DocksNLD2 zal de lintvorming alleen maar toenemen! Dit is strijdig met het
advies van het College van Rijksadviseurs dat staat voor geen uitbreidingen, geen lintvorming,
compact, concentreren.
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Verder vindt u in: Definities: Wat is (X)XL, op bladzijde 26, hoe de bedrijventerreinen in goede banen
te leiden. Wij wijzen u graag op het stukje rechts op bladzijde 26 onder ten eerste, ten tweede en ten
derde:
·
·
·

“Ten eerste is de omvang en verschijningsvorm simpelweg intimiderend”.
“Ten tweede worden ze vooral op landbouwgrond gebouwd.”
“Ten derde is de ontwikkeling van (X)XL gekoppeld aan een enorme toename in
verkeersbewegingen waardoor files oplopen, het wegennetwerk extra wordt belast, en
enorme hoeveelheden uitlaatgassen worden uitgestoten”

Graag verwijzen wij u ook naar: deel 2 Het Systeem, hoe werkt (X)XL, Bedrijventerreinen Arbeid en
arbeidsmigranten. (bladzijde 80) In deze alinea wordt vermeld, dat er veel arbeidsmigranten worden
aangetrokken en dat dientengevolge er problemen ontstaan met de huisvesting. Banen in de
logistieke sector zijn vaak onzeker en gaan gepaard met veel loopwerk en onregelmatige uren.
Weinig mensen willen het werk doen en daarom worden er arbeidsmigranten aangetrokken.
Gelet op de zienwijze van de provincie, het rapport van het College van Rijksadviseurs, het ontbreken
van regionaal arbeidspotentieel, de voorziene huisvestingsproblematiek voor arbeidsmigranten, de
verkeerscongestie, het aantasten van het landschap met blokkendozen, vragen wij u onze
argumenten van doorslaggevende betekenis te laten zijn bij het maken van de kwalitatieve analyse.
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Bijlage: zienswijze provincie d.d. 29 oktober 2019
Link naar rapport:
. https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/binaries/college-vanrijksadviseurs/documenten/publicatie/2019/10/29/xxlverdozing/CRa+advies+%28X%29XL+verdozing++Minder%2C+compacter%2C+geconcentreerder%2C+multifunctioneler+%28lowres%29.pdf

