Stichting dorpsraad Azewijn. Inspraakreactie 14 januari 2021
Geachte raadsleden,
U wordt gevraagd in te stemmen met het vestigen van een voorkeursrecht op gronden ten noorden
van DocksNLD, tussen de Meilandsedijk, Op den Dam en Wethouder Brandtsweg. Wij vragen u dat
niet te doen. Waarom niet? Omdat er een beter alternatief is. Een alternatief dat ook recht doet aan
de grensoverschrijdende samenwerking met Emmerich.
In de vorige beeldvormende raad heeft u aangegeven dat u wenste te beschikken over de geheime
documentatie van het RPW, alvorens een standpunt te kunnen innemen. Het RPW en de
onderliggende stukken hebt u, net als wij, nu kunnen inzien.
In het raadsvoorstel lezen wij dat er 3 soorten kavels zijn. Kavel A en B ten oosten en kavel C ten
noorden van DocksNLD. Wat niet in het raadsvoorstel staat, is dat er in de RPW stukken ook een
kavel D wordt genoemd, gelegen naast de bestaande bedrijventerreinen ’t Goor en Immenhorst.
Ik wijs u op het eindrapport “Ontwikkelkaart XXL Logistiek” van Posad Maxwan. In dit rapport staat,
ik citeer:
“kavel D (72 ha) Duitsland




compacte uitbreiding bestaande locatie
kan goed worden aangesloten aan de snelweg A3
in ‘al aangetast landschap’”

Verder lezen we: “In onze ogen zijn de locaties bij Park 15(…) en DocksNLD (D) het meest geschikt
omdat uitbreiding geen (of slechts zeer beperkt) negatieve gevolgen heeft voor bestaand
aantrekkelijk en open landschap.”
In het advies invulling en beoordeling XXL Logistiek van Ecorys staat, ik citeer: “Vanuit het
perspectief van clustering en landschappelijke inpassing komt PosadMaxwan tot een prioritering van
ontwikkellocaties binnen knooppunt Nijmegen e.o. en knooppunt EMZ.” Zij adviseren DocksNLD
(kavel D) – op Duits grondgebied - in overweging te nemen.
De gemeente Emmerich heeft enkele zoeklocaties aangegeven voor toekomstige uitbreiding van
bedrijventerrein. En laat dat nou precies kavel D zijn. Dan denk je één en één is twee. Hoe kun je het
mooier wensen. Een prachtige invulling van het grensoverschrijdende aspect van knooppunt EMZ.
Niet grensoverschrijdend met de mond belijden maar een daadwerkelijke invulling geven. Gun de
uitbreiding aan je partner, aan Emmerich. Maar wat lezen wij tot onze verbazing: “de bereidheid om
hier vaart achter te zetten lijkt gering.”
Ja, u hoort het goed. De bereidheid om vaart achter de beste locatie, die ook nog eens twee keer zo
groot is dan de noordelijke variant, te zetten, is er niet.
Beste raadsleden, de beste locatie voor uitbreiding ligt over het grenskanaal in Emmerich. Op een
steenworp afstand. Op een kavel die al door de buren is aangewezen als zoeklocatie. Is het niet beter
dit pad te bewandelen dan Azewijn op te zadelen met nog meer blokkendozen? Met deze informatie,
die niet in het raadsvoorstel staat, maar terug te lezen is in de stukken die bij het RPW horen, vragen
wij u tegen het voorstel te stemmen om een voorkeursrecht te vestigen op de gronden ten noorden
van de Meilandsedijk.

