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Geachte leden en burgerleden,
Op 11 april jl. heeft u met het raadsvoorstel RVB19-0014 ingestemd met het toepassen van een coördinatieprocedure
voor de ontwikkeling van de Containerterminal nabij het Zuidersluispad te Bergen op Zoom. Hierbij informeren wij u over
de stand van zaken.

Stand van zaken coördinatieprocedure Containerterminal
Recent hebben wij van initiatiefnemer de MER* Aanmeldingsnotitie ontvangen, welke ter advisering voorgelegd is aan de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De adviseurs van initiatiefnemer hebben diverse onderzoeken
uitgezet, waarbij de milieueffecten voor de beoogde ontwikkeling inzichtelijk zijn gemaakt. Zij concluderen op basis van
de gedane onderzoeken dat het doorlopen van een volledige MER-procedure niet noodzakelijk is voor de beoogde
ontwikkeling. Hierover dient de OMWB een advies te verstrekken, welke deze mening onderschrijft of alsnog zal
adviseren dat een MER-procedure van toepassing dient te zijn. Verwachting is dat de OMWB binnen zes weken na dato
een advies uitbrengt, zodat de gemeente het advies kan overnemen en een besluit hierover kan nemen.
Voornoemd proces betreft een vast onderdeel van de procedure om te komen tot een onherroepelijke aanvraag
omgevingsvergunning.
Als de OMWB van mening is dat een volledige MER-procedure benodigd is heeft dit een vertragend effect op de
planning. In dat geval dient initiatiefnemer namelijk een uitgebreid traject te doorlopen, waarbij een milieueffectrapportage
opgesteld moet worden. Daarbij worden de milieugevolgen in beeld gebracht, welke meegenomen worden in de
afweging om te komen tot een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Stand van zaken Vierlinghweg 25 (huidige locatie)
Wij zijn druk doende om met initiatiefnemer afspraken te maken over tijdelijk voorgezet gebruik van de huidige locatie
aan de Vierlinghweg 25 te Bergen op Zoom. Hierover zult u dan ook op een later moment geïnformeerd worden.
Inmiddels zijn wel financiële afspraken gemaakt over herstel van de zonken in de Vierlinghweg, waarbij initiatiefnemer de
helft van de kosten voor zijn rekening neemt. Binnenkort worden deze werkzaamheden dan ook uitgevoerd.

Milieu Effect Rapportage
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Informatie
Mocht u nog aanvullende vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot deze brief dan kunt u contact opnemen
met mevrouw N. Peers, teammanager Economie. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer 0164 -277544 en per e-mail
N.Peers@bergenopzoom.nl.
Hoogachtend,
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