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Onderzoeksbureau Antea heeft in opdracht van de GR Heesch West in 2017 onderzoek gedaan naar
het marktaanbod. Heesch West is onderscheidend in de uitzonderlijk grote percelen en daar bleek
de zeer grote logistiek potentieel de meeste interesse in te hebben. Door het grote transport en de
vele vervoersbewegingen, verspilling door veel retours en gebaseerd op goedkope arbeid zijn zij
allerminst duurzaam en circulair te noemen .Voor twee grote vissen is het hier gelukkig niet eens
aantrekkelijk. Die hebben inmiddels al voor een andere locatie gekozen.
Als randvoorwaarde geeft het bureau aan dat een goede ontsluiting op de snelweg belangrijk is
omdat de lokale infrastructuur onvoldoende capaciteit heeft voor de grote verkeersstromen. In de
MER wordt dan ook veel verkeersoverlast verwacht. Een directe aansluiting echter is door
Rijkswaterstaat keer op keer afgewezen omdat het verkeer dan op de A59 weer teveel opstroopt.
Het bureau overweegt dat de categorie 4.2 voldoende is voor de beoogde bedrijvigheid maar stelt
voor om vanuit signalen in de markt eerder gemaakte bestuurlijke afspraken te heroverwegen en
naar categorie 5 te gaan. Inmiddels is wel duidelijk dat de gemeentes zware industrie op het oog
heeft die elders een locatieprobleem ondervindt.
Er wordt maximaal ingezet op zon en windenergie om zich te profileren met C02 reductie en
klimaatdoelen . Het industrieterrein als geheel met bouw, infrastructuur en het vele transport biedt
echter geen C02 reductie en juist vervuiling van het milieu . De duurzame energieopwekking om
voor het gevoel iets goed te maken met windturbines en zonnepanelen op water en land vernietigt
de natuurbuffer die die ons beloofd is. Dat de gemeentes het buitengebied Vinkei ten koste van ons
leefklimaat voor eigen gewin exploiteren ervaren wij als ouderwets kolonialisme. De daken van de
bedrijven moeten zwaarder worden om zonnepanelen op te kunnen leggen. Om daarin tegenmoet te
komen wordt een lagere grondprijs voorgesteld. Bedrijven en ook de gemeentes gebruiken de
klimaathype te pas en te onpas voor de mooie sier en hebben er dankzij de subsidies van
gemeenschapsgeld een verdienmodel aan. Terwijl dit alles voor het klimaat ook nog niets helpt.
Dan kan er beter elders in de wereld geïnvesteerd worden in oerwoudbehoud en kernenergie.
In 2014 heeft de gemeente Den Bosch afgezien van 3 windturbines in de Brand 2 omdat er bij de
omwonenden geen draagvlak voor was. Turbines zijn op Heesch West overigens evenmin logisch en
moeten al extreem hoog worden omdat het helemaal geen windgebied is. In Vinkei is veel
weerstand tegen turbines. Geluid en slagschaduw geven een algemeen gevoel van onwelbevinden
en daardoor zelfs gezondheids klachten.Het benodigde waterbergings gebied heeft tevens een
functie voor natuur en recreatie. Het gebied wordt echter vol gelegd met zonnepanelen en
doorkruist met een weg waardoor van die functie niets overblijft. Dat Heesch West claimt
biodiversiteit hoog in het vaandel te hebben staan is een farce.
De parallel weg langs de Ruitersdam gaat aan begin en eind dwars door de houtwal heen. Dat komt
neer op destructie van de natuurwaarde. Wij willen dat die weg opgeschoven wordt naar het
noorden langs het industrieterrein.
Wij ergeren ons er aan dat de betrokken bestuurders zo lyrisch doen over hun terrein. Wij missen
enige betrokkenheid bij Vinkei. Met Vinkei is nooit overlegd. Vinkei vindt het helemaal niet geweldig.
Wij willen een maximum bouwhoogte van 20 meter, geen categorie 5 ,en ook dat afgezien wordt
van windturbines en van de zonnepanelen op land en water.
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