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Bijlage(n) 

In uw brief van 5 april 2015 stelt u ons vragen ex artikel 39, over Markiezaat Container Terminal (MCT). Graag 

beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 
1. Hoezo wisten we niet van de klachten? 

Antwoord: 
Wij zijn bekend met de klachten over de MCT die zowel door de gemeente als bij de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant (OMWB) zijn ontvangen. Naar aanleiding van klachten zijn diverse geluidsmetingen uitgevoerd; hiervan 

is de MCT op de hoogte gesteld. 

2. Wat betekent de huidige geluidsbelasting voor de realiseerbaarheid van de bouwplannen op en rond de voormalige 

Nedalco-terreinen? 

Antwoord: 
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe Vesting is er op het voormalige Nedalcoterrein woningbouw 

mogelijk gemaakt. Bij de nieuw te bouwen woningen hoeft niet opnieuw te worden getoetst aan de geluidbelasting 
vanwege het industrieterrein (of wegverkeer). Wat wel zo is, is dat de woningen nu dichter bij het industrieterrein 
komen te liggen. Het wordt voor bedrijven nabij de geprojecteerde nieuwbouw, waaronder MCT, daardoor wel moeilijk 

om uit te breiden. 

3. In november 1999 is een onderzoek gepresenteerd 'Theodorushaven instandhoudingsplan en haalbaarheidsstudie 
uitbreiding' van Witteveen en Bos. Betreffende de mogelijke realisatie van een buitenhaven ten behoeve van de 

containeroverslag. Wat is de status/planning van de real isering van de toen voorgenomen uitbreiding? 

Antwoord: 

De voorgenomen vestiging van de containerterminal aan de buitenhaven op Noordland is tot op Voorlopig 

Ontwerpniveau uitgewerkt door Mepavex. Technisch en juridisch is één en ander haalbaar gebleken. Op dit moment is 

Mepavex zoekende naar financiering van het project. Naar verwachting zal de terminal op zijn vroegst in 2017 
operationeel kunnen zijn . 



In uw brief van 5 april jl. verzoekt u tevens om openbaarmaking van stukken zoals bedoeld in de Wet Openbaarheid 

van bestuur. Dit verzoek wordt separaat via het college van B&W afgehandeld. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek 

- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders, 
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