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Onderwerp

Principeverzoek ontwikkeling multimodale terminal De Kempen B.V

Voorstel

In principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de multimodale terminal
met toepassing van een omgevingsvergunning (uitgebreid).

Inleiding

Multimodale Terminal de Kempen B.V. is voornemens hun locatie aan de Zuid
Willemsvaart uit te breiden. Een gedeelte van deze uitbreiding is gelegen op Weerts
grondgebied (kadastraal bekend: gemeente Weeft, sectie Q, nummers 127 (gedeeltelijk)
en 155), nabij de Kempenweg. Initiatiefnemer heeft hiervoor een omgevingsvergunning
aangevraagd. De activiteiten betreffen in hoofdzaak op- en overslag van goederen
(maritieme containers en bulkgoed) en overslag van (toepasbare) grond.
De ontwikkeling is in bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing nader toegelicht.

Bestemmingsplan

Betreffend perceel is gelegen in het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2OL3'en heeft
de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden'. Binnen deze
bestemming is de uitbreiding van de haven(activiteiten) niet toegestaan.

Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan heeft de raad naar aanleiding van een
zienswijze de wijzigingsbevoegdheid, die op dit perceel was opgenomen om de
bestemming te wijzigen naar bedrijventerrein, geschrapt. De raad was van mening dat
een dergelijk grote ontwikkeling niet met een wijzigingsbevoegdheid (bevoegdheid
college) kan worden geregeld.
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Beoogd effect/doel

Het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van de havenactiviteiten

Argumenten

De ontwikkeling past binnen de Structuurvisie Weert 2025
In de Structuurvisie Weert 2025 zijn betreffende gronden aangeduid als

'Bedrijventerreinen bestaand' met de aanduiding 'Ontwikkeling MMTC'. De ontwikkeling
van een Multimodale overslaghaven (in structuu¡visie dus MMTC genoemd) vormt een

extra vestigingsfactor voor bedrijven en wordt daarom als belangrijke kans gedefinieerd in

de structuurvisie. Het past ook binnen het geformuleerde streefbeeld 4: 'Hoogwaardige
bedrijvigheid, dienstverlening en innovatie'.

Duurzaamheid

De Multimodale Terminal bespaart energie door gebruik te maken van elektrisch
aangedreven binnenvaartschepen, faciliteren van walstroom en het stimuleren van
transport over water in plaats van over de weg. Daarnaast draagt de Terminal bij aan
duuzame mobiliteit.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Conform het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert valt deze ontwikkeling onder de module
'Uitbreiding bedrijventerreinen'. In het kwaliteitsmenu wordt in deze module specifiek
ingegaan op de uitbreiding van de multimodale terminal. De compensatie bedraagt € 5,-
per m2 bestemd bedrijventerrein. De oppervlakte van het perceel bedraagt 22.537 mz. De

bijdrage wordt dan € 112.685,-. Dit komt ten goede aan het Kwaliteitsfonds Buitengebied.

Voor een omgevingsvergunning (uitgebreid) bedragen de legeskosten € 6.066,00
(prijspeil 2019). Deze leges komen boven op de bouwleges.

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Juridische gevolgen
In verband met kostenverhaal en het voorkomen van risico's voor de gemeente wordt een

anterieure- en planschadeverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer aangegaan.

u¡fvoctrtng/ eva¡uaf te

De ontwikkeling is weliswaar in de structuurvisie opgenomen. Gelet op het besluit van de

raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013' wordt
geadviseerd als onderdeel van de procedure bij de raad een verklaring van géén

bedenkingen te vragen.

Aangezien een deel van deze omgevingsvergunning betrekking heeft op grondgebied van
de gemeente Cranendonck dient ook bij de gemeenteraad van Cranendonck een verklaring
van géén bedenkingen te worden gevraagd.
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Deze omgevingsvergunning heeft overigens alleen betrekking op'handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening'. Voor de activiteiten 'bouwen'en 'milieu'wordt daarna een
omgevingsvergunning aangevraagd. Hiervoor is de provincie Noord-Brabant bevoegd
gezaq.

Com mu n icatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt geïnformeerd middels een brief.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Afts en Anouk Cramers (Ruimte & Economie)

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Ru imtelijke onderbouwing
Brief van Rijkswaterstaat
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