
Multimodale terminal Weert-Cranendonck
Bestemd
voor

College B&W Periode 3e kwartaal2012

Status Openbaar Datum 24 september 2OI2
1. Orqanisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, A. Kirkels (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)

c) projectleider M. Dolders
d) Externe partners Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Provincie Limburg
Gemeente Cranendonck
Nyrstar
Logistiek Platform Hoge Dunk
Wetron Beheer BV Weert
GVT Group of Logistics BV Tilburg
Huizinq Manaqement Holdinq BV Weert

Voortga ngsrapportage

2. Projectresultaat Realisatie van een multimodale terminal

3, Stand van zaken
a) Voorafgaand 27-B-20O8: Projectoverdracht sector II naar PLR

2-9-2008: Kredietverlening onderzoeksgelden en akkoord op
subsidieaanvraag le tranche Quickwin Binnenvaart V & W
25-2-2OO9 : Kred ietverlen i ng voor haa I baarheidsonderzoek
1,2-5-2009: Indiening subsidieaanvraag 2e tranche Quickwin
Binnenvaart V & W
18-2-2010: Subsidietoekenning Ministerie van V & W
4-3-2Ot0: Subsidietoekenning Provincie Limburg
2010-2011: Overleg betrokken marktpartijen, civieltechnisch
onderzoek, onderzoek Flora & Fauna effecten.
Februari 20lI:. Uitvoeringsagenda Havenbeheer Limburg en
ondertekening Limburgs Havenconvenant
13-09-2011: Oplevering van het Flora & Fauna onderzoek door
Bureau Meervelt
11-10-2011 : Taxatie terminalterrein aanbesteed aan Arcadis,
kantoor:'s-Hertogenbosch, rentmeester T.F.M.M. Bressers
1B-10-2011 : Afstemmingsoverleg met de gemeente
Cra nendonck i nza ke Verg u n n i n gcoord i natietraject en
commu nicatietraject.
9-I2-2O17: Afstemmingsoverleg met directie Nyrstar.
14-12-2011 : Raadsbesluit gemeente Weert.
13-03-2012: Aangepaste beschikking Ministerie I & M waarin de
datum is verlengd tot 31-12-2OL2.
11-09-2001: Intentieovereenkomst in B & W behandeld.

b) Heden Getekende intentieovereenkomst met betrokken marktpartijen
(Wetron, GVT en Huizing) is in het college behandeld.
Definitieve afstemming met Nyrstar over aankoop grond loopt.
Overleg Provincie over stikstof depositie in het gebied.

c) Doorkijk Met de diverse onderzoeken/taxatie is het project conform de
normen van de subsidieverstrekkers reeds gestart.
Aan de exploitatieovereenkomst wordt gewerkt. Deze heeft
vertraqinq opqelopen en zal met een kredietvoorstel later dan de



eerder gemarkeerde datum van 1 april201-2 aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

In afstemming met de betrokken marktpartijen wordt gewerkt
aan het olan van eisen.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

s. Tijd

Vastgestelde planning
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

Knelpunten De datum van 1 april2Ql2 voor exploitatieovereenkomst is niet
qehaald.

Maatregelen Van het ministerie van I & M is al uitstel verkregen tot 31-12-
2072. Oonieuw uitstel vraoen aan het ministerie.

6. Geld
Vastgesteld krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

De benodigde gemeentelijke cofinanciering voor de uitvoering
van civieltechnische werkzaamheden is noq niet qevoteerd

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn

In de contractvorming zullen eventuele risico's afgedekt worden
Uitqanqspunt is een marktconforme exploitatie.

B. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage
Volgende
voortqa nqsrapportaqe

4e kwartaal2012



Multimodale terminal Weert-Cranendonck
Bestemd
voor

College B&W Periode 4e kwartaal 2013

Status Openbaar Datum 2 december 2OI3
1. Orqanisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
oodrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)

c) projectleider M. Dolders
d) Externe partners Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Provincie Limburg
Gemeente Cranendonck
Nyrstar
Logistiek Platform Hoge Dunk
Wetron Beheer BV Weert
GW Group of Logistics BV Tilburg
Huizinq Manaqement Holdinq BV Weert

Voortga ngsrapportage

2. Projectresultaat Realisatie van een multimodale terminal

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand 27-B-20O8: Projectoverdracht sector II naar PLR

2-9-2008: Kredietverlening onderzoeksgelden en akkoord op
subsidieaanvraag le tranche Quickwin Binnenvaart V & W
25-2-2009: Kredietverlening voor haalbaarheidsonderzoek
12-5-2009: Indiening subsidieaanvraag 2e tranche Quickwin
Binnenvaart V & W
18-2-2070: Subsidietoekenning Ministerie van V & W
4-3-20L0: Subsidietoekenning Provincie Limburg
2010-2017: Overleg betrokken marktpartijen, civieltechnisch
onderzoek, onderzoek Flora & Fauna effecten,
Februari 20t1: Uitvoeringsagenda Havenbeheer Limburg en
ondertekening Limburgs Havenconvenant
13-09-2011: Oplevering van het Flora & Fauna onderzoek door
Bureau Meervelt
11-10-2011 : Taxatie terminalterrein aanbesteed aan Arcadis,
kantoor:'s-Hertogenbosch, rentmeester T.F.M.M. Bressers
1B-10-2011 : Afstemmingsoverleg met de gemeente
Cra nendonck i nza ke Verg u n ni ngcoord i natietraject en
communicatietraject.
9-t2-2O11 : Afstemmingsoverleg met directie Nyrstar.
14-t2-20t1 : Raadsbesluit gemeente Weert.
13-03-2012: Aangepaste beschikking Ministerie I & M waarin de
datum is verlengd tot 31-12-2012.
11-09-2011: Intentieovereenkomst in B & W behandeld.
3-12-2012: Infoavond in Budel Dorplein met gemeente en
term ina lexploitant.
Q1 2013: Diverse gesprekken met specialisten en provincie over
sti kstofp ro b I emati ek.
Q 2 en 3 2013: Uitwerking van het terminalconcept met de
exploita nt en een bij behorende exploitatieovereen komst.
Overleg met het ministerie van I & M over de subsidietermijn,
Uitwerken van de oplossinqsmoqeliikheden aanqaande de



stikstofproblematiek

b) Heden Getekende intentieovereenkomst met betrokken marktpartijen
(Wetron, GVT en Huizing) is in het college behandeld.
Nyrstar levert de grond aan de terminalexploitant.
Eigendomsverhouding worden verder geregeld in de
exploitatieovereen komst
De bouwvergunning is door de terminalexploitant recent
aangevraagd bij de gemeente Cranendonck. Nyrstar heeft
hiertegen bezwaar gemaakt. Vergunningtraject begint nu van
voor af aan incl. NBW en BP.
De subsidie is verlenqd tot seotember 2OI4.

c) Doorkijk Omdat het vergunningentraject helemaal opnieuw begint is
overleg nodig met de subsidieverstekkers voor verder uitstel. Als
dat moqeliik is dan zal het hele traiect zsm worden doorlopen.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

In afstemming met de betrokken marktpartijen wordt gewerkt
aan het plan van eisen.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

s. r¡jd
Vastgestelde planning
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

Knelpunten De datum van 1 april2OL2 voor exploitatieovereenkomst is niet
gehaald. De subsidietermijn is recent verlengd maar dient
oonieuw aanoeoast te worden ivm verqunninqentraiect.

Maatregelen Van het ministerie van I & M heeft verlenging gegeven tot 31-8-
2Ot4. Verder uitstel wordt gevraagd aan I&M en Provincie
Limburq,

6. Geld
Vastgesteld krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

De benodigde gemeentelijke cofinanciering voor de uitvoering
van civieltechnische werkzaamheden is noq niet gevoteerd

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn :

In de contractvorming zullen eventuele risico's afgedekt worden.
Uitqanqspunt is een marktconforme exploitatie.

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage
Volgende
voortqanqsra pportaqe

le kwartaal2OL4



Multimodale terminal Weert-Cranendonck
Bestemd
voor

College B&W Periode 2e kwartaal2Ol4

Status Openbaar Datum 19 mei 2014
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtoever

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)

c) projectleider M. Dolders
d) Externe partners Ministerie van Infrastructuur en Milieu'

Provincie Limburg;
Provincie Noord Brabant;
Gemeente Cranendonck;
Nyrstar;
Logistiek Platform Hoge Dunk;
Wetron Beheer BV Weert;
GW Group of Logistics BV Tilburg;
Huizinq Manaqement Holdinq BV Weert;

Voortgangsrapportage

2. Projectresultaat Realisatie van een multimodale terminal voor de overslag van
containers en bulkqoederen

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand 27-B-2OOB: Projectoverdracht sector II naar PLR

2-9-2008: Kredietverlening onderzoeksgelden en akkoord op
subsidieaanvraag 1e tranche Quickwin Binnenvaart V & W
25-2-2009: Kredietverlening voor haalbaarheidsonderzoek
72-5-2OO9: Indiening subsidieaanvraag 2e tranche Quickwin
Binnenvaart V & W
18-2-2010: Subsidietoekenning Ministerie van V & W
4-3-2OLO: Subsidietoekenning Provincie Limburg
2010-201 1 : Overleg betrokken marktpartijen, civieltechnisch
onderzoek, onderzoek Flora & Fauna effecten.
Februari 2011: Uitvoeringsagenda Havenbeheer Limburg en
ondertekening Limburgs Havenconvenant
13-09-2011: Oplevering van het Flora & Fauna onderzoek door
Bureau Meervelt
11-10-2011 : Taxatie terminalterrein aanbesteed aan Arcadis,
kantoor:'s-Hertogenbosch, rentmeester T.F.M.M, Bressers
18-10-2011: Afstemmingsoverleg met de gemeente
Cra nendonck i nza ke Verg u n ni ngcoord i natietraject en
com m u n icatietraject.
9-I2-2OLI: Afstemmingsoverleg met directie Nyrstar,
L4-72-2OI1 : Raadsbesluit gemeente Weert.
13-03-2012: Aangepaste beschikking Ministerie I & M waarin de
datum is verlengd tot 31-12-2012.
11-09-2011: Intentieovereenkomst in B &W behandeld.
3-12-2012: Infoavond in Budel Dorplein met gemeente en
term ina lexploitant.
2013 en 2OL4: Diverse gesprekken met specialisten en provincie
over stikstofproblematiek. Uitwerking van het terminalconcept
met de exploitant en een bijbehorende exploitatieovereenkomst.
Overleg met het ministerie van I & M en provincie over de



subsidietermijn. Aanvraag en intrekking van een
omgevingsvergunning bij de gemeente Cranendonck.
Mei 2014: Beproeven en uitwerken van de
oplossingsmogelijkheden aangaande de stikstofproblematiek.

b) Heden Beproeven en uitwerken van de oplossingsmogelijkheden
aanqaande de stikstofproblematiek.

c) Doorkijk Zodra er zicht is op een NBW vergunning kunnen de
voorbereidingen voor een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag
in gang worden gezet.
Op Weerter grondgebied zal tevens een
bestem m i nqsplan proced u re worden doorgevoerd.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE
n,v.t.

Drie kleurenr groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

In afstemming met de betrokken marktpartijen wordt gewerkt
aan het plan van eisen.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

s, Tijd

Vastgestelde planning
n.v,t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

Knelpunten De datum van 1 april2012 voor exploitatieovereenkomst is niet
gehaald. De subsidietermijn is recent verlengd maar dient
oonieuw aanqeoast te worden ivm verqunninqentraiect.

Maatregelen Van het ministerie van I & M heeft verlenging gegeven tot 31-B-
2014. Verder uitstel is qevraaqd aan I&M en Provincie Limburq.

6. Geld
Vastgesteld krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven,

De benodigde gemeentelijke cofinanciering voor de uitvoering
van civieltechnische werkzaamheden is nog niet gevoteerd.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn :

In de contractvorming zullen eventuele risico's afgedekt worden.
Uitqanqspunt is een marktconforme exploitatie.

B. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage
Volgende
voortqanqsraÞportaqe

3e kwartaal2Ot4



Multimodale terminal Weert-Cranendonck
Bestemd
voor

College B&W Periode 1e kwartaal 2015

Status Openbaar Datum 27 januari 2015
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)

b) ambtelijk
opdrachtqever

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)

c) projectleider M. Dolders
d) Externe partners Ministerie van Infrastructuur en Milieu'

Provincie Limburg;
Provincie Noord Brabant;
Gemeente Cranendonck;
Nyrstar;
Logistiek Platform Hoge Dunk;
Wetron Beheer BV Weert;
GVT Group of Logistics BV Tilburg;
Huizing Manaqement Holdinq BV Weert;

2. Projectresultaat Realisatie van een multimodale terminal voor de overslag van
containers en bulkqoederen

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand 27-B-2O08: Projectoverdracht sector II naar PLR

2-9-2OOB: Kredietverlening onderzoeksgelden en akkoord op
subsidieaanvraag 1e tranche Quickwin Binnenvaart V & W
25-2-2009: Kredietverlening voor haalbaarheidsonderzoek
L2-5-20O9: Indiening subsidieaanvraag 2e tranche Quickwin
Binnenvaart V & W
18-2-2010: Subsidietoekenning Ministerie van V & W
4-3-2010: Subsidietoekenning Provincie Limburg
2O7O-20L1 : Overleg betrokken marktpartijen, civieltechnisch
onderzoek, onderzoek Flora & Fauna effecten,
Februari 20IL:. Uitvoeringsagenda Havenbeheer Limburg en
ondertekeni ng Li mburgs Havenconvenant
13-09-2011: Oplevering van het Flora & Fauna onderzoek door
Bureau Meervelt
11-10-2011 : Taxatie terminalterrein aanbesteed aan Arcadis,
kantoor:'s-Hertogenbosch, rentmeester T.F.M.M. Bressers
18-10-2011: Afstemmingsoverleg met de gemeente
Cra nendonck i nza ke Verg u nni ngcoord i natietraject en
communicatietraject.
9-L2-20t1 ; Afstemmingsoverleg met directie Nyrstar.
I4-I2-2OL1 : Raadsbesluit gemeente Weert.
13-03-2012: Aangepaste beschikking Ministerie I & M waarin de
datum is verlengd tot 31-12-2012.
11-09-2011: Intentieovereenkomst in B & W behandeld.
3-I2-2O12: Infoavond in Budel Dorplein met gemeente en
term ina lexploitant.
2013 en 2Ol4: Diverse gesprekken met specialisten en provincie
over stikstofproblematiek, Uitwerking van het terminalconcept
met de exploitant en een bijbehorende exploitatieovereenkomst.
Overleg met het ministerie van I & M en provincie over de



subsidieterm¡jn. Aanvraag en intrekking van een
omgevingsvergunning bij de gemeente Cranendonck.
Mei 2014: Beproeven en uitwerken van de
oplossingsmogelijkheden aangaande de stikstofproblematiek,
Juni 2014-Januari 2015: Diverse gesprekken met Provincie,
Royal Haskoning DHV en Nyrstar over de oplossingsrichting voor
de sti kstofproblematiek.
December 2OL4: Verlenging van de subsidie aangevraagd.
Januari 2015: Uitwerken van de aanvullende vragen van het
ministerie.

b) Heden Beproeven en uitwerken van de oplossingsmogelijkheden
aangaande de stikstofproblematiek. Borgen van de verlenging
van de subsidie.

c) Doorkijk Zodra er zicht is op een NBW vergunning kunnen de
voorbereid i ngen voor een nieuwe omgevi ngsverg u nni ngaa nvraag
in gang worden gezet.
Op Weerter grondgebied zal tevens een
bestemm i nqsplanproced u re worden doorgevoerd.

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

In afstemming met de betrokken marktpartijen wordt gewerkt
aan het olan van eisen.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

s. Tijd

Vastgestelde planning
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

Knelpunten De datum van 1 april2OL2 voor exploitatieovereenkomst is niet
gehaald. De subsidietermijn is recent verlengd maar dient
oonieuw aanqeoast te worden ivm verqunninqentraiect.

Maatregelen Van het ministerie van I & M heeft verlenging gegeven tot 31-B-
2Ot4. Verder uitstel is qevraaqd aan I&M en Provincie Limburq.

6, Geld
Vastgesteld krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

De benodigde gemeentelijke cofinanciering voor de uitvoering
van civieltechnische werkzaamheden ¡s noq niet qevoteerd.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn

In de contractvorming zullen eventuele risico's afgedekt worden
Uitqanqspunt is een marktconforme exploitatie,

B. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage
Volgende
voortqanqsraÞÞortaqe

2e kwartaal 2015



M ultimodale terminal Weert-Cranendonck
Bestemd
voor

College B&W Periode 4e kwartaal 2015

Status Openbaar Datum 12 oktober 2015
1. Organisatie Gemeente Weert
a) bestuurlijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)

b) ambtelijk
oodrachtoever

Theo van Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)

c) projectleider Mathieu Dolders
d) Externe partners Ministerie van Infrastructuur en Milieu'

Provincie Limburg;
Provincie Noord Brabant;
Gemeente Cranendonck;
Nyrstar;
Logistiek Platform Hoge Dunk;
Wetron Beheer BV Weert;
GW Group of Logistics BV Tilburg;
Huizinq Manaqement Holdinq BV Weert;

Voortgangsrapportage

2. Projectresultaat Realisatie van een multimodale terminal voor de overslag van
containers en bulkqoederen

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand Dit project is gericht op 'modal shift', het van de weg halen van

lading en deze via een andere modaliteit (water) vervoeren.
Gelet op economische en maatschappelijke belangen is voor dit
project een subsidie toegekend vanuit het ministerie van
Infrastructuur en Milieu alsmede vanuit de provincie Limburg.
In het eerste halrjaar van 2015 is alle energie uitgegaan naar
het verkrijgen van een Nbw-vergunning, Deze is thans door de
provincie verleend.

b) Heden Op dit moment wordt gewerkt aan de overige vergunningen voor
de realisatie van de terminal. Contractvorming met de
terminalexploitanten zit in een afrondende fase. Voorts zal de
raad gevraagd worden een krediet van circa € 800.000,- te
verstrekken voor qrondverwervinq en realisatie van het proiect.

c) Doorkijk Na raadsbesluit kan de realisatie gegund en uitgevoerd worden
Op Weerter grondgebied zal een bestemmingsplanprocedure
worden doorgevoerd voor de vervolgfase die de exploitant op
eiqen kracht, dus zonder subsidies. qaat uitvoeren,

4. Kwaliteit

Vastgestelde PvE
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven,

In afstemming met de betrokken marktpartijen wordt gewerkt
aan het plan van eisen.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

s. Tijd



Vastgestelde planning
n.v.t.

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven,

Knelpunten Door knelpunten (met name natuurbeschermingsregelgeving) is
in het verleden veel tijd verloren. Dit gaat ten koste van de
uitvoerinqstermiin.

Maatregelen Met spoed de benodigde vergunningsaanvragen en
aanbestedinqen doorlopen.

6. Geld
Vastgesteld krediet Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje

(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven,

De benodigde gemeentelijke cofinanciering voor de uitvoering
van civieltechnische werkzaamheden is nog niet gevoteerd.

Knelpunten Nvt

Maatregelen Nvt

7. Risicoparagraaf Financiële risico's zijn :

In de contractvorming zullen eventuele risico's afgedekt worden
Uitqanqspunt is een marktconforme exploitatie.

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.
Volgende
voortqa nqsra ÞDortaqe

2e kwartaal 2016


