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Fractie DUS Weert

Vraag
Als er geen vergunning wordt afgegeven in het kader van de Wet Natuurbescherming wat is dan het 
gevolg? (zie pagina-3 van het raadsvoorstel).
Antwoord
Het afgeven van de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming is een afzonderlijke 
procedure, die moet worden doorlopen om uiteindelijk te mogen starten met de bouw en de 
bedrijfsactiviteiten. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens de gevraagde vergunning 
ingevolge de Wet Natuurbescherming te verlenen en hebben de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. 
Een ieder kan vanaf 8 mei tot en met 18 juni 2020 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of 
mondeling zienswijzen inbrengen. Initiatiefnemer kan pas met de geplande activiteiten starten als ze ook 
deze vergunning hebben ontvangen.

Vraag
Onlangs konden we lezen dat de werkzaamheden door de gemeente Cranendonck zijn stilgelegd vanwege 
het ontbreken van de nodige vergunningen? Klopt dit en wat is nu de stand van zaken? Welke gevolgen 
heeft dit als Weert de vergunning wel afgeeft?
Antwoord
Er is een handhavingsverzoek binnengekomen waarop de gemeente Cranendonck heeft geacteerd. De 
verklaring van geen bedenkingen vanuit Weert is voor Cranendonck nodig om de vergunning af te kunnen  
geven.

Vraag
Kan er een garantieverklaring worden afgegeven dat er geen opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt?
Antwoord
Deze garantieverklaring wordt niet gevraagd. De planologische wijziging staat de opslag van gevaarlijke 
stoffen niet toe. Hierin ligt een zuivere borging.

Vraag
Vanuit of naar de haven vindt transport van de containers waarschijnlijk 1 maal per vrachtwagen plaats. 
Hoeveel verkeersbewegingen schat u dat er meer gaan plaatsvinden? Is de infrastructuur daarop 
berekenend? En wat betekent dit voor het omliggende Natura 2000 gebied?
Antwoord
Er is geen wezenlijke toename van verkeersbewegingen en daarom geen significant effect op Natura 
2000.

Vraag
Is dit een distributiecentrum of een opslagruimte bij de haven?
Antwoord
Het betreft een loodsruimte voor watergebonden logistieke activiteiten.


