
Geachte College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
Al enige tijd proberen we als ‘Dorpsbelangen Lengel i.o.’ zicht te krijgen op het proces dat in 
het verleden is doorlopen rondom de toewijzing van de XXL locaties voor bedrijventerreinen 
in Gelderland en de locatiebepalingen daarvan. Wij hebben u eerder benaderd met de vraag: 
“Hoe kan het dat we in Montferland allemaal in onze maag zitten met een locatie voor de 
vestiging van XXL-logistiek die we niet willen?”  
Voor de volledigheid sluiten wij de inhoud van de mail die we u hierover gestuurd hebben bij. 
In het korte telefoongesprek dat we daarna met gedeputeerde Kerris hadden, hebben wij 
daar geen duidelijk antwoord op gekregen. 
 
Rondom het realiseren van bedrijventerreinen voor XXL-blokkendozen speelt heel veel in het 
land. Landelijk verandert het sentiment rondom realisatie van XXL-blokkendozen, zien wij. 
En zeker ook de wijze waarop de gemeente Montferland daarna kijkt. Dit laatste heeft zijn 
uitwerking op de samenstelling van het college dat nu in onze gemeente actief is en de door 
hen gewenste koers daarbij. Wij steunen die koers van harte. 
 
Wij gaan er vanuit dat u hecht aan een goed en transparant proces waarbij participatie 
belangrijk is. En participatie van de bevolking missen we tot op heden in het hele traject wat 
gelopen heeft. Wij snappen niet dat u ervan uit blijft gaan dat de door u gewenste (maar door 
geheel Montferland NIET gewenste) locatie nog steeds de beste is. Wij hebben begrepen dat 
bij de afweging tussen beschikbare locaties gebleken is dat het landschappelijk erg dicht bij 
elkaar ligt. En dan kunnen wij ons niet voorstellen dat u gezien de argumenten die de 
gemeente meermaals heeft aangedragen, de verkleining van het aantal hectares te 
ontwikkelen terrein én het gewijzigde sentiment rondom XXL-blokkendozen, zonder nadere 
onderbouwing vasthoudt aan de gemaakte locatiekeuze. In onze ogen is de tijd rijp om te 
komen tot heroverweging. 
Daarnaast pleiten wij er overigens voor om in Gelderland geen XXL-locaties meer te 
ontwikkelen zolang het huidige beleid niet heroverwogen is. 
 
Het bovenstaande leidt er toe dat we als ‘Dorpsbelangen Lengel i.o.’ tot de conclusie komen 
dat het voor ons belangrijk is om te weten hoe het open en transparante proces is verlopen 
om te komen tot aanwijzing van een XXL-locatie bij ’s-Heerenberg en ook de toewijzing van 
ontwikkelvolumes en vestigingslocaties in heel Gelderland. Daarnaast krijgen we graag 
inzicht in de wijze waarop het contact en interactie van provincie met het onderzoeksbureau 
Posad Maxwan is verlopen. En ook van de contacten over de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein met de gemeente Montferland.  
 
Daarom doen wij een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Wij vragen u ten 
minste de volgende informatie aan ons te verstrekken: 

- Agenda’s en overlegverslagen van relevante overleggen ten aanzien van dit thema 
(ontwikkeling XXL-bedrijventerreinen) waarbij de provincie betrokken was, evenals de 
gemeente Montferland en de Groene Metropool Regio. Dit gaat over de ontwikkeling 
van deze terreinen in de hele provincie.   

- Opdrachtverlening, tussendocumenten, bijbehorende verslagen en aanverwante info 
die bij het tot stand komen van het rapport en het onderzoek van Posad Maxwan 
(locatiekeuze XXL op basis van ruimtelijke en landschappelijke inpassing) horen. 
Daarbij ontvangen we ook graag de rapportage ‘landschappelijke beoordeling 
uitbreiding DocksNLD in ’s-Heerenberg’ van RHDHV uit 2016 waarna Posad Maxwan 
verwijst. Evenals een weergave van een of meer veldbezoeken die het bureau heeft 
afgelegd en de daaruit getrokken conclusies.  

- Documenten waarin de uiteindelijke locatiekeuze wordt onderbouwd, waarbij zowel 
de landschappelijke inpassingsargumenten als de overige argumenten/afweegcriteria 
die onder meer door de gemeente zijn aangedragen, zijn meegenomen.  



- De agenda’s, verslagen en bijbehorende documenten van de bestuurlijke overleggen 
met de gemeente Montferland en de provincie Gelderland.En ook van de Groene 
Metropool Regio en de provincie Gelderland in de periode van de locatiekeuze. 
Daaronder valt ook de documentatie van (de voorbereiding van en verslag van) het 
gesprek van o.a. wethouder Gerritsen met gedeputeerde Kerris dd 29 januari 2021. 

- De agenda’s, verslagen en bijbehorende documenten van ambtelijke overleggen die 
plaats hebben gevonden tussen de provincie en de gemeente Montferland en van de 
provincie met de Groene Metropool Regio. 

- De achterliggende informatie die naar aanleiding van onze mail van d.d. 25-01-2022 
gebruikt is door gedeputeerde Kerris om een (telefonische) reactie aan ons te geven 
op 23-03-2022 en de wijze waarop de follow up van dit telefoongesprek is opgepakt.  

- De agenda’s, verslagen en bijbehorende stukken van overleg d.d. 3 oktober 2022 
tussen het nieuwe college van de gemeente Montferland en de provincie Gelderland 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Louis Kupers 
Namens Dorpsbelangen Lengel i.o.  
 
 


