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Inleiding 

Het College van B & W van Cranendonck is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen 

aan W.G.A. Versteijnen Investments Intermodal B.V. voor realisatie van fase 3 van de haven in Budel- 

Dorplein. Fase 3 betreft de bouw van 3 op- en overslaghallen (deels op grondgebied van Weert) en 

toestemming voor havenactiviteiten op het grondgebied van Weert. De exploitant van de hallen is 

Muitimodale Terminal De Kempen B.V., een 100% dochteronderneming van W.G.A. Versteijnen 

Investments Intermodal B.V.. 

De op- en overslaghallen op Cranendoncks grondgebied zijn gepland voor een gebied met de 

bestemming "Bedrijventerrein-Haven" binnen het bestemmingsplan "Industrieterrein Budel-Dorplein 

bestaand". Het perceel in de gemeente Weert heeft de bestemming "Agrarisch met waarden - 

Natuur- en landschapswaarden" binnen het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen 2013". Op een 

deel van het perceel aan de kanaalzijde geldt de gebiedsaanduiding "vrijwaringszone-vaarweg". 

Zienswijze 

Hierbij ontvangt u onze zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor fase 3 
van de ontwikkeling van Muitimodale Terminal de Kempen aan de Havenweg 3a Budel-Dorplein, 

Weert. 
Onze zienswijze omvat de volgende betogen: 

1. Verboden opslag van gevaarlijke stoffen 
In het rapport "Ruimtelijke onderbouwing Muitimodale Terminal De Kempen (fase 3) " opgesteld 
door Royal Haskoning DHV in november 2019 is vastgelegd dat "in één van de magazijnen 
gevaarlijke (vaste) stoffen worden opgeslagen^". Nadere gegevens omtrent de gevaarlijke stoffen 
(= welke types gevaarlijke stoffen en welke hoeveelheden) ontbreken in het rapport. Wij achten dit 
een zeer ernstige omissie. 
De opslag van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan onder het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen 

^ Bron: "Ruimtelijke onderbouwing Muitimodale Terminal De Kempen (fase 3), pagina 3. 

1 



2013" van de gemeente Weert. De opslag van gevaarlijke stoffen is ook strijdig met het vigerende 
bestemmingsplan "Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand" van de gemeente Cranendonck. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat in strijd met de Regels van de vigerende bestemmingsplannen 

“Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand" en "Bedrijventerreinen 2013" gevaarlijke stoffen zullen 

worden opgeslagen in één magazijn en op het terrein zelf: Naast het rapport “Ruimtelijke 
onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3) " was immers in 3 eerdere rapporten 

opgesteld door Royal HaskoningDHV ook al sprake van opslag van gevaarlijke stoffen; 

A. Het rapport “Milieurisicoanalyse op- en overslag multimodale terminal de Kempen" van juni 2018. 

B. Het rapport “Aanmeldnotitie: Terminal voorop- en overslag van containers en bulkgoed" van mei 

2018. 

C. Het rapport “Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015 Op- en overslag bij multimodale 
terminal de Kempen" van maart 2018. 

Inhoudelijke behandeling van de 3 bovengenoemde Rapporten 

Ad A. Rapport “Milieurisicoanalyse op- en overslag multimodale terminal de Kempen" 
In dat rapport is de volgende informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen opgenomen: 

"Containers (ISO-, tank-) met gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden opgeslagen op een daarvoor 
bestemd terreindeel. CMR-stoffen zijn stoffen met carcinogene, mutagene of reprotoxische 
eigenschappen. De speciale stackplaatsen zijn aangegeven op het bedrijfsterrein. Er zal op 
enig moment maximaal 10 TEU van dergelijke containers aanwezig zijn. 

“Een deel van de goederen kan vallen in de categorie ADR 9. De maximale opslaghoeveelheid van de 
ADR 9 stoffen in het magazijn bedraagt 1000 ton. Het zijn met het bulkgoed vergelijkbare 
(gevaarlijke) stoffen, vaste stoffen, verpakt in big bags Deze stoffen worden uitsluitend opgeslagen in 
hal 1, die daarom wordt uitgerust als opslagruimte geschikt voor ADR 9 stoffen^". 

"Binnen de inrichting zijn maximaal 1.940 ton ADR 9 stoffen aanwezig: 
1.000 ton in magazijn 1, 
800 ton in binnenvaartschepen (2 schepen maximaal tegelijkertijd aanwezig, 400 ton perschip), 
140 ton in containers (bijvoorbeeld tank- of ISO-containers)'*". 

Tussenconclusie 
Evenals in het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3) " is in 

het rapport “Milieurisicoanalyse op- en overslag multimodale terminal de Kempen" sprake van opslag 

van gevaarlijke stoffen. 

Uit de Milieurisicoanalyse blijkt dat het gaat om carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen. 
Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal 

van mensen beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken en reprotoxische 

stoffen zijn voor de voortplanting van mensen giftige stoffen. 

De opslag van gevaarlijke stoffen vindt niet alleen plaats in 1 magazijn. De gevaarlijke stoffen worden 

ook opgeslagen in containers op het terrein. Tenslotte is sprake van opslag in binnenvaartschepen 

die de haven aandoen. 

^ Bron; Milieurisicoanalyse op- en overslag multimodale terminal de Kempen, pagina 12 
^ Bron: Milieurisicoanalyse op- en overslag multimodale terminal de Kempen, pagina 13 

Bron: Milieurisicoanalyse op- en overslag multimodale terminal de Kempen, pagina 13 
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Ad B. Rapport “Aanmeldnotitie: Terminal voor op- en overslag van containers en bulkgoed" 
In dat rapport is de volgende informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen opgenomen: 

"De aanvraag van de Wabo-vergunning wordt gedaan met het oog op het overslaan van bulkgoed 
(aangemerkt als gevaarlijke stof), het overslaan van grond en het op- en overslaan van goederen die 
per (maritieme) container worden aan- en afgevoerd. Daarbij kan ook sprake zijn van (in bigbags) 
verpakte gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van de maritieme containers is er de noodzaak om deze te 
ontgassen. 
Onderstaande tabel vat de belangrijkste bedrijfsactiviteiten samen^: 

Hoofdactiviteiten Materieel / onderdeel i Plaats op terrein 

Overslag van bulkgoed (gevaarlijke stof, 

afvalstof) 

Kade, haven 
Vrachtauto, binnenvaartschip, doseerinstallatie 

Overslag van toepasbare grond 

Overslag van containers 

Ontgassen van containers 

Opslag van goederen (niet gevaarlijke 

stoffen) 

Opslag van goederen (gevaarlijke stof in 

big bags) 

Vrachtauto, binnenvaartschip, 

doseerinstallatie. kraan 

Vrachtauto, binnenvaartschip en reachstacker 

Ventilatie units 

Magazijn en heftrucks 

Dedicated magazijn en heftrucks 

Kade, haven 

Kade, haven, buitenterrein 

Toegewezen deel op buitenterrein 

Magazijnen 

Magazijn 1 

"Containers (bijvoorbeeld ISO- en/of tank-) met gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden 
opgeslagen op een daarvoor bestemd terreindeel van het bedrijfsterrein. Er zullen op enig moment 
maximaal 10 TEU aanwezig zijn. De opslag is altijd tijdelijk (tot maximaal vier weken) en maakt deel 
uit van een logistiek proces, waarbij 'De Kempen' een tussenstation vormt. Door de aard van het 
bedrijf - een logistiek knooppunt voor op- en overslag is niet exact aan te geven welke stoffen het 
betreft. Immers de aanvoer van het aantal containers met een bepaalde stof ligt niet bij voorbaat 
vast, want dat is afhankelijk van vraag en aanbod^". 

"Een deel van de goederen, het bulkgoed, valt in categorie ADR 9. De maximale opslaghoeveelheid in 
magazijn 1 van de ADR 9 stoffen (het bulkgoed) bedraagt 1.000 ton". 
"Binnen de inrichting zijn maximaal 1.940 ton ADR 9 stoffen aanwezig^": 

■ 1.000 ton in magazijn 1., 
■ 800 ton in binnenvaartschepen (2 schepen maximaal tegelijkertijd aanwezig. 400 ton per schip), 
■ 140 ton in containers (bijvoorbeeld tank- of ISO-containers). 

"De maximaal aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen is getoetst aan het Besluit risico's zware 
ongevallen 2015 (Brzo 2015). Hieruit blijkt dat 'De Kempen' conform het Brzo 2015 een 
hogedrempelinrichting is^" 

"Het vigerende bestemmingsplan staat bedrijfsactiviteiten toe, met uitzondering van de op- en 
overslag van gevaarlijke stoffen, waardoor sprake is van een Bevi-inrichting^". 

^ Bron: Aanmeldnotitie: Terminal voor op- en 

® Bron: Aanmeldnotitie: Terminal voor op- en 

^ Bron: Aanmeldnotitie: Terminal voor op- en 

® Bron: Aanmeldnotitie: Terminal voor op- en 

® Bron: Aanmeldnotitie: Terminal voor op- en 

overslag van containers en bulkgoed, 

overslag van containers en bulkgoed, 

overslag van containers en bulkgoed, 

overslag van containers en bulkgoed, 

overslag van containers en bulkgoed. 

pagina's 6 en 7 

pagina 9 

pagina's 10 en 11 

pagina 17 

pagina 20 
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Tussenconclusie 

Evenals in het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3) " is in 

het rapport "Aanmeldnotitie: Terminal voorop- en overslag van containers en bulkgoed" sprake van 

opslag van gevaarlijke stoffen. 

Uit de Aanmeldnotitie blijkt dat sprake is van ontgassen van containers. Wij staan erop dat de 
gemeente Weert duidelijk maakt of op het haventerrein containers worden ontgast. Wij wijzen erop 

dat het bevoegd gezag nog geen vergunning heeft afgegeven voor het ontgassen van containers. Een 

dergelijke vergunning is wel vereist. 

Op 20 december 2019 wijdde het Eindhovens Dagblad een artikel aan het onderwerp "giftige gassen 
in containers". Dat artikel maakte duidelijk dat giftige gassen in containers risicovol zijn: 

"Van elke tien containers die de havens van Rotterdam en Amsterdam bereiken bevat er minstens één 

te hoge concentraties giftige gassen, stellen Gasmeetstation en EWS Group, de grootste bedrijven in 

het meten en ontgassen van scheepsladingen. Jaarlijks gaat het om vele honderdduizenden foute' 
containers: de eerste helft van dit jaar alleen arriveerden er in Rotterdam al 7,5 miljoen 

zeecontainers. 

Aanleiding voor de waarschuwing is het drama rond binnenvaartechtpaar De Waardt, dat twee 

weken terug dooreen metfosfine (rattengif) behandelde lading veevoer op de intensive care van het 

UMC belandde. 

Volgens gerenommeerde meetbedrijven gaat het echter veel vaker mis. Enerzijds zijn er de 
containers met bijvoorbeeld graan, mais en rijst die bewust met gas worden behandeld om 

ongedierte te doden. De grootste categorie zijn echter producten die zéif giftige gassen 
uitwasemen. „Dat zijn de echte siuipmoordenaars", vertelt Joren Nieuwenhuizen, 

directeur/eigenaar van EWS Group en tevens voorzitter van de Stichting Kennis en Advies 

Gasmeting en Ontgassing (KAGO). Het gaat om schoenen, maar ook witgoed, eiektronica en 
alierlei prullaria op basis van plastic, pvc, hout, kunststof zoals bijvoorbeeld kersthuisjes en 
verpakkingsmaterialen. 

Bij Gasmeetstation meten medewerkers in 12 procent van de containers te veel giftige gassen. In een 

vijfde van de gevallen betreft het gassen tegen plaagdieren, zoals fosfine. Het overgrote deel (80 

procent) betreft giftige dampen uit te snel geproduceerde goederen. 

Concurrent EWS Group treft in 11 procent van de honderdduizenden containers die het jaarlijks 

controleert schadelijke concentraties gassen aan. Dat zijn echter gemiddelden „Bij schoenen keuren 

we bijna de helft van de partijen af", vertelt directeur Nieuwenhuizen. 

Gezondheidsschade openbaart zich pas op de lange termijn, vult Leo Roderkerk van Gasmeetstation 

aan. „Giftige, kankerverwekkende stoffen stapelen op in het lichaam. Niemand weet hoeveel mensen 

er uiteindelijk ziek worden. En word je ziek, zie dan maar te bewijzen dat dat door de giftige 

containergassen is gekomen." 

Volgens alle experts is de aandacht voor giftige containers afgelopen jaren verslapt en wordt er veel 

te weinig gecontroleerd. Een decennium terug was dat een periode anders, mede door reportages 

vanZembla en Argos. Er kwam een Platform Gassen in Containers (PGIC) en een speciaal meldpunt. In 

de Tweede Kamer ijverden Remi Poppe (SP) en Jan Boelhouwer (PvdA) voor een speciaal 

inspectieteam". 

In het voorstel van het college van B & W van de gemeente Weert (= DJ-789552 met zaaknummer 

789511) dat betrekking heeft op fase 3 van de havenontwikkeling staat in de inleiding: 

"Er is in de huidige opzet geen sprake meer van de op- en overslag van Budel-leach product( bulk¬ 

goederen), maar van reguliere consumentengoederen (verpakte goederen op pallets}". 

Het voorstel van het college van B & W van Weert wekt ten onrechte de suggestie dat geen sprake is 

van gevaarlijke stoffen. Uit openbare bron waaronder het hierboven aangehaalde artikel uit het 
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Eindhovens Dagblad blijkt juist dat containers met consumptiegoederen giftige gassen bevatten 

waardoor wel degelijk sprake is van gevaarlijke stoffen. 

Ad C. Rapport “Kennisgeving conform artikei 6 van het Brzo 2015 Op- en overslag bij multimodale 
terminal de Kempen" 
In dat rapport is de volgende informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen opgenomen; 

“De hoofdactiviteiten van Multimodale Terminal De Kempen zijn het overslaan van bulkgoed 
(aangemerkt als milieugevaarlijke stof) en het op- en overslaan van goederen die per (maritieme) 
container worden aan- en afgevoerd. Daarbij kan ook sprake zijn van (in big bags) verpakte 
gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van de maritieme containers is er de noodzaak om deze te ontgassen. 
In Tabel 2-1 zijn de belangrijkste bedrijfsactiviteiten opgenomen^°: 

Tabel 2-1 Hoofactivileiten behorende bij de aonviaog 

HooMactivitaitMi 

 1 

Mafrinl / ondfd—1 Plaats op tnrraki 

Overslag van bulkgoed (gevaarlijke stof 

gedeeltelijk aangemerkt als afval) 

Vrachtauto, binnenvaartschip, doseennstallatie ' 

! 
Kade,haven 

Overslag van (schone! grond 
Vrachtauto, binnenvaartschip. 

doseennstallatie. kraan : 

Kade haven 

Overslag van containers Vrachtauto, binnenvaartschip en reachstacker Kade, haven, buitcnterrein 

Ontgassen van containers Ventilatie units Toegewezen deel op buitenterrein 

Opslag van goederen (niet gevaarlijke 

stoffen) 
Magazijn en heftrucks i 

Magazijnen 

Opslag van goederen (gevaadijke stof in 

big bags) 
Dedicated magtizijn en heftrucks Magazijn 1 

“Bijlage 1 van deze rapportage geeft een overzicht van gevaarlijke stoffen die conform de 
vergunning(aanvraag) maximaal aanwezig is binnen de inrichting. Hier is tevens informatie 
opgenomen op basis waarvan getoetst kan worden aan het Brzo 2015. In Bijlage 2 is de toetsing aan 
het Brzo 2015 gerapporteerd. Hieruit blijkt dat De Kempen conform het Brzo 2015 een 
hogedrempelinrichting is vanwege de overschrijding van de hoge drempelwaarde van de 
stofcategorie El (gevaar voor het aquatisch milieu) uit het Brzo 2015. Bijlage 3 van deze rapportage 
geeft de SDS van de gevaarlijke stof die conform de vergunning(aanvraag) aanwezig is binnen de 
inrichting^'^". 

In het Rapport "Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015 Op- en overslag bij multimodale 
terminal de Kempen" is het volgende overzicht van gevaarlijke stoffen opgenomen^^: 

Bron; Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015 Op- en overslag bij multimodale terminal de 

Kempen, pagina 4 

Bron: Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015 Op- en overslag bij multimodale terminal de 

Kempen, pagina 5 

Bron: Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015 Op- en overslag bij multimodale terminal de 

Kempen, bijlage 1, Stoffenlijst 
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Tussenconclusie 
Evenals in het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" is in 

het rapport “Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015 Op- en overslag bij multimodale 

terminal de Kempen" sprake van opslag van gevaarlijke stoffen. Uit het overzicht van gevaarlijke 

stoffen blijkt dat volstrekt onbekend is welke gevaarlijke stoffen in de containers zitten: "CAS 
nummer is niet bekend". Een CAS nummer is een numerieke aanduiding voor chemische 
elementen/componenten. Uit het overzicht blijkt verder dat de gevaarlijke stoffen een gevaar 

opleveren voor het aquatisch milieu (= planten, dieren die het water als leefmilieu hebben). 

Conclusie 
Opslag van gevaarlijke stoffen is strijdig met de vigerende bestemmingsplannen “Bedrijventerreinen 

2013" van de gemeente Weert en “Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand" van de gemeente 
Cranendonck. 

In 4 rapporten opgesteld door RoyalHaskoning DHV is vastgelegd dat sprake is van opslag van 
gevaarlijke stoffen, waaronder het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De 

Kempen (fase 3) " van november 2019. Aangezien uit 4 separate rapporten van RoyalHaskoning DHV 
blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaakt van het Businessmodel van haven De 

Kempen valt niet in te zien dat geen sprake wordt van opslag van gevaarlijke stoffen. 

Volstrekt onduidelijk is welke gevaarlijke stoffen in de containers zitten omdat het "CAS nummer niet 

bekend is". Duidelijk is wel dat de gevaarlijke stoffen gevaar opleveren voor het watermilieu. 

Vragen 

Wij verzoeken het college van B & W van Weert om antwoord te geven op de volgende vragen: 

“Hoe gaat u borgen dat de exploitant van de containerhaven geen gevaarlijke stoffen opslaat in een 

magazijn en/of op het haventerrein?" 

“Worden containers ontgast op het haventerrein afin een op- en overslaghal"? 

“Gaat u aan de gemeenteraad van Weert alle rapporten van RoyalHaskoning DHV verstrekken waarin 

sprake is van opslag van gevaarlijke stoffen voordat de raad een besluit neemt over de afgifte van 

een “ Verklaring van geen bedenkingen"?Zo nee, waarom niet7' 

“Gaat u de inwoners van Weert erop wijzen dat bij de haven in Budel-Dorplein gevaarlijke stoffen 

worden opgeslagen en wat de risico's daarvan zijn?Zo nee, waarom niet7' 
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2. Strijdigheid met het bestemmingsplan 

Er is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen 2013" van de gemeente 

Weert. Binnen dat bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming "Agrarisch met waarden- 
Natuur en landschapswaarden”. Binnen die bestemming zijn zowel de bouw van 3 hallen als de 

verharding van het terrein verboden. Ook is de plaatsing van lichtmasten van 18 meter niet 
toegestaan. 

3. Geen goede ruimtelijke onderbouwing: Laddertoets 

Er is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling doordat de 3 hallen worden gerealiseerd buiten 
bestaand stedelijk gebied van Weert (= voor het plangebied binnen Weert geldt enkel de 
bestemming agrarisch) en buiten bestaand stedelijk gebied van Cranendonck (voor het plangebied 

van Cranendonck geldt de dubbelbestemming Waterstaat-Waterbergingsgebied). 
Om de nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken is een Laddertoets vereist. In het rapport 

"Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3) " opgesteld door Royal 
Haskoning DHV in november 2019 is de Laddertoets uit 2018 opgenomen. De behoefte aan de 3 

nieuwe op- en overslaghallen dient zowel kwantitatief als kwalitatief te worden gemotiveerd 
(= ECLI:NL;RVS:2017;1724). Die motivatie ontbreekt c.q. is onjuist in de Laddertoets en in het rapport 
“Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)". 
Hieronder wordt aangetoond dat de in de Laddertoets aangevoerde motivatie onjuist is: 

A. Groeiende containermarkt 

In de Laddertoets wordt gesteld dat een groei van de containermarkt in Rotterdam en 
Antwerpen een behoefte genereert in Budel-Dorplein. Er wordt echter geen enkele harde 

onderbouwing voor deze stelling aangevoerd. Onduidelijk is of en hoeveel van de gestelde 
groei van de containermarkt in Rotterdam en Antwerpen via binnenvaart in Budel- 
Dorplein/Weert belandt. Een groei van de containermarkt in Rotterdam en/of Antwerpen 
motiveert zonder harde, concrete cijfers niet de behoefte aan 3 extra hallen in Budel- 
Dorplein/Weert. 

B. Toenemende bulk en stukgoederenmarkt 
In de Laddertoets wordt verwezen naar een gedateerde studie van Buck Consultants uit 2013 
over bulk- en stukgoederenstromen in Limburg. Daarnaast wordt gesteld dat uit onderzoek 
blijkt dat de groeiprognose voor de haven veel groter is door de "ontwikkeling van het 

Duurzaam Industrieterrein (Metalot)". 
De ontwikkeling van het Duurzaam Industrieterrein (Metalot) is volledig van de baan: In 

januari 2020 heeft Nyrstar Budel B.V. bekend gemaakt dat zij geen nieuw bestemmingsplan 
zal laten opstellen om industrieterrein Metalot mogelijk te maken nadat de Raad van State in 

augustus 2019 het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck vernietigde op 
grond van het Programma Aanpak Stikstof. Bijgevolg wordt dus geen sprake van een door de 
Laddertoets voorgespiegeld industrieterrein Metalot. 

C. Uitbreiding Metalot 
In de Laddertoets wordt verwezen naar de ontwikkeling van Metalot, een beoogd 
bedrijventerrein van 85 ha. Hierboven is al betoogd dat Metalot van de baan is. 

D. Havennetwerk Limburg 
In de Laddertoets wordt gesteld dat de haven in Budel-Dorplein “een grote relatie kent met 
de industrie op het Metalot terrein. Voor de bedrijven op het Metalot-terrein zijn de havens in 
Roermond, Leudal en Nederweert geen alternatief omdat die op te grote afstand liggen". 
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Omdat Metalot niet wordt gerealiseerd is de beweerde noodzaak voor de havenactiviteiten 

en daarmee de extra hallen binnen het Havennetwerk Limburg onjuist onderbouwd. 

Omdat de motivatie in de Laddertoets onjuist is, is in het rapport "Ruimtelijke onderbouwing 

Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" geen sprake van een goede ruimtelijke onderbouwing. Bij 

gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing is geen sprake van goede ruimtelijke ordening en kan 

de gemeenteraad van Weert geen "verklaring van geen bedenkingen" afgeven. 

In het rapport "Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" is niet het 

ruimtelijke verzorgingsgebied/de markt(regio) voor de 3 hallen aangeduid. Uit de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (= ECLI;NL:RVS:2017;1724) en uit de Nota van 

Toelichting (2017) op artikel 3.1.6 Bro blijkt dat het verzorgingsgebied/ de markt(regio) voor de nieuwe 

stedelijke ontwikkeling dient te worden aangegeven. 

Bij gebrek aan vaststelling van het ruimtelijke verzorgingsgebied/de markt(regio) voor de 3 hallen 

voldoet het rapport "Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3) " niet aan 

de motiveringseis van artikel 3.1.6. lid 2 Bro. Bijgevolg kan de gemeenteraad van Weert geen 

"verklaring van geen bedenkingen" afgeven. 

Bij gebrek aan een Laddertoets die voldoet aan de voorwaarden die de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State (= ECLI:NL:RVS:2017:1724) daaraan stelt is geen sprake van goede ruimtelijke 

onderbouwing en is verstrekking van een "verklaring van geen bedenkingen" strijdig met goede 

ruimtelijke ordening. 

De beoogde 3 op- en overslaghallen met een bebouwing van 7.448 m2 oftewel minder dan 1 ha 

worden gedeeltelijk gerealiseerd op het grondgebied van Weert. Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 Bro 

dient de behoefte aan 3 op- en overslaghallen te worden vastgesteld. De behoefte is de uitkomst van 

de vraag minus het (geplande) aanbod. Als de vraag naar 3 op- en overslaghallen wordt afgezet tegen 

het bestaande harde aanbod van bedrijventerreinen binnen Weert dat geschikt is voor opslag en/of 

distributie, dan overtreft het aanbod ruimschoots de vraag naar de 3 hallen: 

Kanaalzone II WEERT LIMBURG Ja 11 ha 41 ha MÜIeucategorie 4 (Vastgesteid en) Onherroepelijk 

bestemmingsplan 

Kariaalzone I WEERT LIMBURG Ja 2 ha 22 ha MÜIeucategorie 3 (Vastgesteld en) Onherroepelijk 

bestemmingsplan 

Bovenstaand overzicht uit het Integraal Bedrijven Informatie Systeem (= IBIS) toont aan dat in Weert 

13 ha bedrijventerrein beschikbaar is binnen de Kanaalzone. Omdat het aanbod de vraag naar het 

bedrijventerrein in Budel-Dorplein/Weert voor 3 nieuwe op- en overslaghallen overtreft, is er geen 

behoefte aan het bedrijventerrein in Budel-Dorplein/Weert. 

Ais de gemeenteraad van Weert een "Verklaring van geen bedenkingen" afgeeft terwijl er sprake is 

van een overaanbod van geschikte bedrijventerreinen voor opslaghallen binnen Weert, dan handelt 

zij in strijd met goede ruimtelijke ordening. 

Conclusie: Omdat de motivatie in de Laddertoets onjuist is, is in het rapport "Ruimtelijke 

onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3) " geen sprake van een goede ruimtelijke 

onderbouwing. Bij gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing is geen sprake van goede 

ruimtelijke ordening en kan geen "verklaring van geen bedenkingen" worden afgegeven. 

Bij gebrek aan vaststelling van het ruimtelijke verzorgingsgebied/de markt(regio) voor de 3 hallen 

voldoet het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3) " niet aan 

de motiveringseis van artikel 3.1.6. lid 2 Bro. Bijgevolg kan geen "verklaring van geen bedenkingen" 

worden verstrekt. 
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Als de gemeenteraad van Weert een "Verklaring van geen bedenkingen" afgeeft terwijl er sprake is 

van een overaanbod aan geschikte bedrijventerreinen voor opslaghallen binnen Weert, dan handelt 

zij in strijd met goede ruimtelijke ordening. 

4. Geen goede ruimtelijke onderbouwing: Verkeer 

in het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" wordt gesteld 

dat "terminal de Kempen (tot en met fase 2) al in gebruik is, wat reeds vrachtverkeer genereert 

(maximaal circa 5.000 vrachtwagenbewegingen per jaar)". Deze stelling inzake de 

vrachtwagenbewegingen is onjuist c.q. onvolledig, omdat: 

• Terminal de Kempen niet in bedrijf kan zijn bij gebrek aan de vereiste vergunningen van 

Rijkswaterstaat; en 

• Als al sprake is van bedrijfsactiviteiten, dan vormen de 5.000 vrachtwagenbewegingen per 

jaar geen juist beeld van de vrachtwagenbewegingen na realisatie van fases 2 en 3. 

Uit het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen B.V." opgesteld door 

Royal Haskoning DHV voor de ontwikkeling van fase 2 van de haven blijkt dat de overslagactiviteiten 

bij haven De Kempen na realisatie van 4 hallen zullen leiden tot 41.250 vrachtautobewegingen per 

jaar: “De totale vervoersstroom van 'De Kempen' bedraagt (afgerond)165 vrachtautobewegingen per 

werkbare dag. In een jaar zitten 250 werkbare dagen". 

Na realisatie van fase 3 van de haven zullen de vrachtautobewegingen die door terminal De Kempen 

worden gegeneerd naar alle waarschijnlijkheid verder toenemen. Immers als er behoefte is aan de 3 

extra hallen, dan zal dit ook vrachtverkeer genereren. Het rapport “Ruimtelijke onderbouwing 

Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" blijft in gebreke inzake het duidelijk maken van alle 

vrachtautobewegingen gegenereerd door terminal De Kempen na realisatie van fase 3 van de haven. 

Bij gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing inzake verkeer, kan de gemeenteraad van Weert 

geen “Verklaring van geen bedenkingen" afgeven. 

Conclusie: Bij gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing inzake verkeer, kan de gemeenteraad 

van Weert geen “Verklaring van geen bedenkingen” afgeven. 

5. Geen goede ruimtelijke onderbouwing: Lichtmasten 

Op 14 januari 2020 heeft het college van B & W van Cranendonck haar voornemen bekend gemaakt 

om een vergunning te verlenen aan Multimodale terminal De Kempen B.V. voor de bouw van 3 op¬ 

en overslaghallen. Uit het ontwerpbesluit van het college blijkt het voornemen om een vergunning te 

verlenen voor het plaatsen van verlichting (= lichtmast) met een hoogte van 18 meter op gronden in 

de gemeente Weert. Uit de “Voortoets Uitbreiding Multimodale terminal De Kempen -fase 3" blijkt 

dat het om 2 lichtmasten van 18 meter hoog gaat. 

Uit het ontwerpbesluit blijkt dat de volgende kadastrale nummers relevant zijn voor de 

ontwikkelingen op het grondgebied van Weert: Q155, Q156 gedeeltelijk en Q 116 gedeeltelijk. Deze 

kadastrale nummers hebben binnen het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen 2013" van Weert de 

bestemming “Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden” c.q. “Verkeer". 
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Op basis van de Regels van het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen 2013" van Weert is een 

lichtmast van 18 meter hoog niet toegestaan. Voor de lichtmast kan geen vergunning worden 

afgegeven via een binnenplanse afwijking op de Regels van bestemmingsplan "Bedrijventerreinen 

2013". 

De omgevingsvergunning voor de lichtmast van 18 meter hoog kan alleen worden afgegeven via een 

buitenplanse afwijking. Voor het afgeven van een omgevingsvergunning moet dan sprake zijn van 

“goede ruimtelijke ordening". Die "goede ruimtelijke ordening" moet worden onderbouwd. Echter, in 

het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" is geen sprake 

van een lichtmast van 18 meter hoog. Een ruimtelijke onderbouwing voor de lichtmasten ontbreekt 

volledig. Bij gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing inzake de lichtmast, kan de 

gemeenteraad van Weert geen “Verklaring van geen bedenkingen" afgeven. 

In het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" zijn ook niet de 

effecten van de lichtmast zoals lichtvervuiling behandeld, waaronder lichtvervuiling op het 

NaturaZOOO gebied "Weerter en Budelerbergen & Ringselven". 

Conclusie; De omgevingsvergunning voor de lichtmast van 18 meter hoog kan alleen worden 

afgegeven via een buitenplanse afwijking. Voor het afgeven van een omgevingsvergunning moet dan 

sprake zijn van “goede ruimtelijke ordening". Die “goede ruimtelijke ordening" moet worden 

onderbouwd. Echter, in het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen 

(fase 3)" is geen sprake van een lichtmast van 18 meter hoog. In het rapport zijn ook niet de effecten 

van de lichtmast zoals lichtvervuiling behandeld. Bij gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing 

inzake de lichtmast, kan geen “Verklaring van geen bedenkingen" worden afgegeven. 

6. Geen goede ruimtelijke onderbouwing: Stikstofdepositie 

Het plangebied voor de bouw van 4 op- en overslaghallen wordt omgeven door het Natura 2000- 

gebied "Weerter en Budelerbergen & Ringselven". Dit gebied omvat de hieronder geel gemarkeerde 

delen, zoals Kruispeel, Laurabossen, Ringselven, en Weerter- en Budelerbergen: 
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Uit de Voortoets Wet natuurbescherming blijkt dat uitbreiding van terminal De Kempen leidt tot 

stikstofdepositie binnen het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. 

In het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3}" wordt gesteld 

dat de stikstofdepositie na de bouw van de 3 hallen en het gebruik van de haven lager ligt dan de 

stikstofdepositie die is vergund onder de Wet natuurbescherming d.d. 30 november 2018. Het 

rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" voert geen gegevens 

aan waaruit de juistheid van de stelling is te toetsen. 

Het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)"stelt verder de 

uitbreiding van terminal De Kempen niet leidt tot significant negatieve effecten op het behalen van 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en dat er niet getornd wordt aan de 

verleende hoeveelheid stikstofdepositie. Ook voor deze stelling ontbreken gegevens op grond 

waarvan de juistheid van de stelling is te toetsen. 

Uit een rapport over het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen dat is opgesteld door het 

PAS-bureau blijkt dat voor de meeste habitattypen binnen het Natura 2000-gebied sprake is van een 

sterke of matige stikstofoverbelasting ten opzichte van de Kritische depositiewaarde (= KDW): 
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Stikstofoverbelasting per habitattype 

Habitat Relevant Relevant KOW Stikhtofbetasting ten opzichte van KDW 
(ingetekend) (gekarteerdl 

Aandeel 
overbelast 

Hjjio Stuiteandlieiden met 
struikhei 

SZ.7 ha 52,7 ha 1.071 2014 

2015 

zozo 

ZOJO 

“snsr IUW»W.'S.'1I 

■hsg 

 1 

99'’h 

86% 

49'!t 

15% 

H2550 Zanüverstuivirigen 127 -a 127.0 ha 774 2014 r* 

2015 r- 

2020 r" 

2030 F" 

H3130 Zwakgebuffe^de vennen 27.0 ha 25.5 ha 571 2014 

2015 

2020 

2030 

100% 

100% 

100% 

100% 

H4010A Vochtige haden (hogere 
zandgronden) 

H4030 D’^oge ne’den 

4Z.Z ha 42.2 na 1.214 2014 mé 82% 

2015 mmi ■ ■    ' ■' " ‘5R?? rrrrr-^ 74% 

2020 ■■r~"     47% 

2030 
 1 

15% 

227.0 na 227.0 na 1.071 2014 1  " 'JJ' "-n 74% 

2015 i  "M 6z% 

2020 ■■■■    41% 

2050 
 1 

24% 

Hgi^o Oude eij^eroossen U.5 ha 6.4 ha 20U 

2015 

2020 

2030 

"1 100% 

10ü% 

n 100% 

40% 

M91D0 Hoogveenbossen 15.5 ha 13.5 ha 1.786 2014 

2015 

2Ö20 

2030 

24% 

24% 

5% 

0% 

Lgog Droog struisgrai-iand 3.4 ha 3.4 ha 1.00c 2014 

2013 

2020 

2030 

"1 100% 

^ ioo% 

^ 100% 

^ 100% 
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Habiut Rettvam 
(ingetckend! 

Relevant 
{gekarteerd) 

KDW Stiktstofbelasting ten opzichte van KDW Aandeel 
overbelast 

Lgi3 Bos v^n ar-me :-3rceronc}er 43.0 1 0?1 2014 1 ■ 

2015 1 

r          I 

20?3 »"  ! SC*^- 

ZGH513 .:‘.w3kgeDuHcrde vernen 23.3 ha 25,3 ha 

2030 I'""""'"" ' ' ' 

ZGhjiD HooR-.eerDosoen S3.6 na 65.6 ha 20U mmmÊmm  1 c 

J L • -- 

1 ?.4?- 

B Gee" st kstotprcfc'ee'^: 

□ ce ove'^eiastfrg 

fl ^:erke overDC 

De Kritische Depositiewaarde (KDW) is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het 

habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van 

atmosferische stikstofdepositie. 

Voor veruit de meeste habitattypen uit bovenstaand overzicht blijkt zowel in 2020 als in 2030 een 

matige tot sterke stikstofoverbelasting ten opzichte van de Kritische Depositiewaarde. 

Uit onderstaande kaarten blijkt de stikstofoverbelasting van het Natura 2000-gebied Weerter- en 

Budelerbergen rondom haven De Kempen in 2020 en in 2030: 
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Ruimtelijk beeld van de jlikstotoveibelastuig zoio 

Bron: Aerius Monitor 

Ruimtelijk beeld van destikstofoverbelasting - 2030 

A 

Bron; Aerius Monitor 
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Uit de kaarten blijkt dat zowel in 2020 als in 2030 sprake is van matige stikstofoverbelasting van het 

Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven rondom haven De Kempen waardoor 

de kwaliteit van de in het gebied voorkomende habitats wordt aangetast 

Zonder harde gegevens valt niet in te zien dat na realisatie van fase 3 van de haven waarbij sprake is 

van op- en overslag in 7 magazijnen geen sprake is van een negatief effect op de habitats binnen het 

Natura2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. 

De stelling in het rapport "Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" dat 

de uitbreiding van terminal De Kempen niet leidt tot significant negatieve effecten op het behalen 

van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden is veel te kort door de bocht gezien 

r.o. 95 uit het Arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 7 november 2018 (= ECLI:EU:2018:882): 

"De passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor het betrokken gebied houdt 

echter ook in dat alle aspecten van het betrokken plan of project die afzonderlijk of in combinatie met 

andere plannen of projecten de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied in gevaar kunnen 

brengen, moeten worden geïnventariseerd (arrest van 25 juli 2018, Grace en Sweetman, C-164/17, 

EU:C:2018:593, punt 40en aldaar aangehaalde rechtspraak)" 

Op grond van r.o. 95 dienen niet alleen de ontwikkelingen bij de haven, maar ook andere 

ontwikkelingen zoals bij Nyrstar Budel B.V. en Nedzink B.V., bij (agrarische) ondernemingen aan de 

Nederlandse en de Belgische grens op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebied 

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven te worden betrokken. 

Conclusie: Het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" heeft 

niet aangetoond dat de stikstofdepositie na de bouw van de 3 hallen en het gebruik van de haven 

lager ligt dan de stikstofdepositie die is vergund onder de Wet natuurbescherming d.d. 30 november 

2018. Het rapport “Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" heeft niet 

aangetoond dat de uitbreiding van terminal De Kempen niet leidt tot significant negatieve effecten 

op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het rapport 

“Ruimtelijke onderbouwing Multimodale Terminal De Kempen (fase 3)" rijmt inzake stikstof niet met 

r.o. 95 uit het Arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 7 november 2018 (= ECLI:EU:2018:882). 

Bij gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing inzake stikstofdepositie en strijdigheid met r.o. 

95 uit het Arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 7 november 2018 (= ECLI:EU:2018;882) kan 

geen “Verklaring van geen bedenkingen" worden afgegeven. 

7. Eindconclusie 

De ontwikkeling van fase 3 van de havenontwikkeling is strijdig met de bestemmingsplannen 

“Bedrijventerreinen 2013" van de gemeente Weert en “Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand" 

van de gemeente Cranendonck. 

Er is geen sprake van een goede ruimtelijke onderbouwing inzake de verplichte Laddertoets, Verkeer, 

Lichtmasten en Stikstofdepositie . Bij gebrek aan een goede ruimtelijke onderbouwing kunnen de 

gemeenteraden van Weert en Cranendonck geen “Verklaring van geen bedenkingen" afgeven. 

15 



Hoogachtend, 

Gebr. Looijmanslaan 41 
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