
 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom, 

 

Namens vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Groene Zoom en milieuvereniging Benegora 

wil ik graag reageren op de onrust die is ontstaan nadat deze verenigingen een zienswijze (en nadrukkelijk 

geen bezwaar) hebben ingediend tegen de voorgenomen afgifte van een vergunning door de provincie voor 

de aanleg van een containerterminal buitendijks bij de Burgemeester Petersluis. 

 

De natuurverenigingen onderkennen de nadelen van de huidige locatie voor de containerterminal en zijn het 

helemaal met de omliggende bewoners eens dat de overlast op zo kort mogelijke termijn moet worden 

beëindigd. Voorwaarde voor de verenigingen is wel dat er in een te verlenen vergunning een gedegen 

afweging van natuurbelangen heeft plaats gevonden, en dat realisatie van de natuurcompensatie, die al in 

2009 in het bestemmingsplan is vastgelegd en op grond van provinciale regelgeving al lang gerealiseerd had 

moeten zijn, voor of gelijktijdig met de aanleg van de containerterminal wordt gerealiseerd. Omdat aan die 

voorwaarden in de concept-vergunning niet is voldaan hebben de natuurverenigingen hun zienswijze 

ingediend. 

 

De natuurorganisaties zijn in het verleden meermalen door de gemeente bij het overleg over de 

natuurcompensatie betrokken, maar het laatste jaar is het in dat opzicht opvallend stil. 

Nadat in BN de Stem van 27 januari 2017 de directeur van de Markizaatscontainerterminal, Arn van der 

Vorst, aangaf dat de financiering nog het enige obstakel was dat realisatie van de containerterminal in de 

weg stond, hebben wij via een mail van 19 februari 2017 contact gezocht met wethouder  Ad Coppens omdat 

naar onze mening een tweede obstakel was dat de natuurcompensatie nog niet geregeld was. Dit initiatief 

hebben wij genomen om discussie daarover op dat moment in gang te zetten en zo te voorkomen dat dit 

later in de vergunningenprocedures tot allerlei ongewenste vertragingen zou kunnen leiden. 

Wij hebben gevraagd ons te informeren over de procedure en de inhoud van de voorgenomen plannen. 

Gelet op de belangen van de ondernemer hebben we ook de heer van der Vorst van MCT van onze vragen 

aan de wethouder op de hoogte gesteld. 

Op 6 maart hebben we in een reactie van de wethouder informatie gekregen over de procedure, maar niet 

over de inhoud. Wij zouden daarover worden geïnformeerd  nadat e.e.a. ‘bestuurlijk is voorgelegd’. Van de 

ondernemer die hier toch aanzienlijke belangen heeft, hebben wij in het geheel geen reactie ontvangen. 

In BN de Stem van 14 juni liet ‘een zelfverzekerde wethouder Ad Coppens van economische zaken’ 

optekenen: “Binnen nu en vier weken zijn we er uit. En kunnen we zeggen wanneer de aanleg begint'' In het 

artikel werd met geen woord gerept over natuurcompensatie. Dat was voor ons aanleiding maar eens contact 

te zoeken met de betrokken ambtenaar: Tiny Arts. Van hem kregen we op 10 juli 2017 een mail terug dat er 

bestuurlijk overleg met het Brabants Landschap had plaats gevonden waarin hij de suggestie zou hebben 

gedaan dat de gemeente het initiatief zou nemen voor een nieuw inrichtingsplan voor de Molenplaat en dat 

de provincie bezig was met een studie naar verzilting van het Markiezaatsmeer met water uit de 

Oosterschelde. Concrete informatie over de natuurcompensatie kon hij niet geven. Dit was ook ons laatste 

contact met de gemeente. 

 

De natuurorganisaties zijn van mening dat zij er binnen hun mogelijkheden alles aan hebben gedaan om 

mogelijke vertragingen in de vergunningenprocedure te voorkomen door om overleg met de gemeente te 

vragen over concrete stappen voor de noodzakelijke natuurcompensatie. Zij constateren dat hun herhaalde 

pogingen helaas niet tot concrete resultaten hebben geleid. Het argument van de wethouder dat er in verband 

met uitgestelde besluitvorming over de verzilting van het Volkerak-Zoommeer nog geen plan kon worden 

ontwikkeld achten wij niet valide. Gelet op de urgentie had het voor de hand gelegen twee opties uit te werken 

zodat op het moment dat uitvoering niet langer kan worden uitgesteld er een uitgewerkt plan had gelegen. 

De natuurorganisaties blijven bereid om het overleg over de natuurcompensatie en over de natuurtoets aan 

te gaan en wachten een uitnodiging daarvoor af. Verder merken zij nog op dat anders dan de krant van 4 

januari j.l. vermeldt zij niet hebben gezegd dat hun zienswijze tot vertraging leidt, maar dat zij vertraging op  

voorhand niet kunnen uitsluiten omdat dit geheel afhangt van hoe op hun zienswijze zal worden gereageerd. 

Te uwer informatie sluiten wij een exemplaar van onze zienswijze bij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de besturen van IVN Groene Zoom en Benegora 

Wim de Haan 


