
Aan: De Raad van de Gemeente Cranendonck
Postbus 2090
6020 AB Budel

Van: Stichting Buurtlalaoorm Dorlale n in ek
Datum; 31 augustus 2018
Betref: Z ensw jze VVGB Havenweg 3a Budel-Dorlale n
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte leden van de Raad,

Betrefende de Verklar ng van geen Bedenk ngen reg. Nrr. i95213/i9525i, vastgesteld  n de 
Raadsvergader ng van de Gemeente Cranendonck van 12 jun  2018, wenst het Buurtlalaoorm 
Dorlale n in ek een Z ensw jze tegen d t Raadsbeslu t  n te d enen. Het betref het toestaan van een 
afw jkend bebouw ngslaercentage onder het bestemm ngslalan Dorlale n Bestaand.

Motivering:

Het Buurtlalaoorm  s van men ng dat met d t Raadsbeslu t een ontw kkel ng van de haventerm nal  n 
Dorlale n wordt olagestart d e vergaand afw jkt van de oorslaronkel jke lalannen voor de 
conta nerterm nal. Bovend en  s de Raad zeer belaerkt geïnformeerd en deels ook  s een verkeerde 
voorstell ng van zaken gegeven, waardoor de Raad geen afgewogen beslu t heef kunnen nemen. Ola 
deze onderdelen wordt h erola nader  ngegaan:

Informatievoorziening: 

 Het Raadsvoorstel was voorz en van een zeer belaerkte b jlage, waar n werd aangegeven 
door de bele dsambtenaar dat alles was nagegaan en het wel  n orde was en  n l jn met het 
gemeentel jk bele d. Het Buurtlalaoorm  s van men ng dat d t Raadsvoorstel voor de bouw 
van ru m 10.000 m2 ola/overslaghallen mede voorz en had moeten worden van de 
ru mtel jke onderbouw ng voor de bouwaanvraag, gelet ola de omvang van deze hallen.  Deze
 nfo was besch kbaar. Het begele dende schr jven stelt dat gelet ola de totale olalaervlakte van
het haventerre n (met de gronden onder Weert erb j) de bebouw ng b nnen de marge van 
20% bl jf. 
Deze stelling is pertinent onjuist. Totaal beoogt  n tiatiefnemer het bouwen van ca. 18.000 
m2 ola/overslaghallen, waarvan ca. 10.000 m2 ola gronden onder Cranendonck en de rest ola 
gronden onder Weert. Het totale terre n omvat ca. 6 Ha. Ook onder Weert  s het 
bebouw ngslaercentage belaerkt tot 20%. De werkel jkhe d  s dat zowel onder Cranendonck 
als onder Weert het bebouw ngslaercentage wordt overschreden. Bovend en  s de 
bestemm ng van de gronden onder Weert vr jwel geheel Agrar sch met Nratuurwaarden 
(Anw) en mag daarola  n het geheel n et worden gebouwd. H erola zal eerst een andere 
bestemm ng gelegd moeten worden m ddels een w jz g ng van het bestemm ngslalan. Sa llant
deta l  s dat de bestemm ng Anw onder Weert tot stand  s gekomen naar aanle d ng van een 
bezwaarschr f van het Buurtlalaoorm, dat door de Raad van de gemeente Weert werd 
overgenomen b j de vaststell ng van het bestemm ngslalan Bedr jfsterre nen Weert 2013.



 Gesteld  s dat  n tiatiefnemer het Buurtlalaoorm aan de voorkant over de lalannen heef 
geïnformeerd. Ook dat  s onju st. Ola 26 februar  2018  s er een laresentatie geweest  n het 
gemeentehu s over de lalannen  n aanwez ghe d van een l d van het Buurtlalaoorm.  chter  s 
de aanvraag voor de vergunn ng ola 21 februar  2018  nged end , 5 dagen vóór deze 
laresentatie.  De bouw van de ola/overslaghallen met een omvang van 18.000 m2 was daarb j 
een comlalete verrass ng, evenals de omschakel ng van conta nerterm nal met doorvoer naar 

e ndbestemm ng) naar d str butiecentrum van stukgoederen. Olamerk ngen gemaakt 
vanu t het Buurtlalaoorm b j deze laresentatie v nden we n et terug  n de lalannen. De 
aanleg van een groene rand van het terre n werd veel eerder beslaroken b j de 
real satie van Fase I van de term nal. Over gens achten w j de Gemeente zelf 
verantwoordel jk voor de commun catie over de lalannen met de haven. De 
Gemeente  s daar n laass ef gebleven  n het voortraject.

Ruimtelijke planning

 Buurtlalaoorm  s van men ng dat deze Verklar ng van geen Bedenk ngen n et voldoet aan een 
goede ru mtel jke orden ng. De g gantische bebouw ng m dden tussen natura 2000 geb eden 
 s een “versten ng” d e ongewenst  s.  Nrergens v nden we daarvoor ook de noodzaak 
aangegeven. Het Buurtlalaoorm  s van men ng dat de ontw kkel ng van de haventerm nal, 
zoals d e werd bedoeld en gelaresenteerd  n eerdere lalannen lar ma kan worden u tgevoerd 
b nnen de geldende bebouw ngslaercentages van 20%.  De verru m ng naar 30% betekent 
een overschr jd ng van 50% van de bebouw ng   erder heef het Buurtlalaoorm gemotiveerd 
aangegeven dat de aanvankel jk voorgestelde  ontw kkel ng van de term nal ook kan worden 
u tgevoerd zonder de gronden met bestemm ng Anw onder Weert daarb j te betrekken. Het 
volgen van  n tiatiefnemer  n z jn verzoek betekent ook een forse toename van het 
vrachtverkeer. (van 33/dag  u t de Aer us-calculatie lar or ta r laroject PAS , naar het 
v jfvoud ge van 165/dag nu (40.000/jr ). We m ssen het  nz cht over de verkeersstromen en 
de efecten daarvan ola Dorlale n.

 Afgez en wordt van het vervoer laer slaoor. Dat  s  n str jd met het oorslaronkel jke 
u tgangslaunt van een tr modaal knoolalaunt. Ten olaz chte van eerdere aannames  s dat een 
forse verander ng  n de verkeersstromen over land. Het slaoor en wegverkeer had een gel jk 
aandeel daar n. Nru alleen het wegvervoer overbl jf zal het vrachtverkeer verdubbelen. Het 
Buurtlalaoorm lale t er olan euw voor om de aanlaass ngen  n de  nfrastructuur rondom DIC en
de haventerm nal naar voren te halen en n et eerst de laroblemen te laten escaleren door 
steeds  ndustr ële ontw kkel ngen voorola te stellen en de aanleg van  nfrastructuur naar 
achteren te schu ven. D e s tuatie moet je omkeren en leefaarhe d van omwonenden voor 
het econom sch gew n van de ondernemer lalaatsen.

 Het Buurtlalaoorm vreest met deze verru m ng van het bebouw ngslaercentage een 
larecedentwerk ng  d e de weg olaent voor andere  n tiatiefnemers b nnen d t BP om daar ook
gebru k van te maken. De belasting voor de omgev ng zal dan verder olalolaen, de 
verkeerslast voorola.



 Verder atenderen we ola het gegeven dat de haven een laroject  s onder de PAS. Al deze 
larojecten z jn momenteel on hold gezet en wachten ola de antwoorden van het  urolaese 
Hof. Het Buurtlalaoorm  s van men ng dat het afgeven van een verru m ng van het 
bebouw ngslaercentage tenm nste h erola ook d ent te wachten. Bovend en  s het 
Buurtlalaoorm van men ng dat de larocedure voor de bouwvergunn ng en de 
m l euvergunn ng  n samenhang met elkaar bekeken moeten worden. Geen bouwvergunn ng 
zonder de zekerhe d dat het gebouw ook als zodan g  n gebru k kan worden genomen. 

Samenvattend:
Het Buurtlalaoorm  s van men ng dat het Raadsbeslu t betrefende de VGGB voor de bouwvergunn ng
voor de haventerm nal n et  n stand kan bl jven, want genomen ola bas s van verkeerde  nformatie en
 n str jd met een goede ru mtel jke orden ng.
W j z jn van men ng dat de ontw kkel ng, zoals geschetst  n het Ralalaort van  corys/Grontm j u t 2009 
aangehouden moet worden. Dat was de bas s voor de subs d everstrekk ng vanu t V&W en  n l jn 
daarmee was ook de laresentatie ola 3-12-2012  n de Schakel van  n tiatiefnemer aan de bewoners 
van Dorlale n. Dezelfde u tgangslaunten werden aangehouden b j het lar or ta re laroject  n het kader 
van de PAS wetgev ng (jan. 2015).
Ook b j de real satie van de term nal Fase I staan dezelfde u tgangslaunten  n het toets ngsralalaort 
voor de NrBW-vergunn ng van de Prov nc e L mburg (med o 2015).
Deze u tgangslaunten z jn:

 Overslag van max. 12.000 conta ners (6.000  n/6000 u t)
 Overslag van max. 125.000 ton bulkgoederen
 3i5 scheelasbeweg ngen.
 Tr modaal knoolalaunt

 en ontw kkel ng laassend b j deze u tgangslaunten wordt gesteund.  en verdere ontw kkel ng 
afw jkend h ervan wordt afgewezen.  Verdere  ndustr al satie rondom Dorlale n moet worden 
afgeremd tot voorz en  s  n een verbeterde  nfrastructuur d e de overlast zal belaerken.

Buurtlalaoorm Dorlale n in ek.


