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Gemeenteraad van Dordrecht
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Gorinchem, 17 december 2014

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Derde Merwedehaven".

Geachte leden van de Gemeenteraad,
De HTS Intermodaal BV is een multimodale logistieke dienstverlener die interesse heeft om een
containerterminal aan de Derde Merwedehaven te ontwikkelen. Hiervoor is HTS in onderhandeling
met de eigenaar van de grond om een lange termijn pachtovereenkomst te tekenen. De inhoud van
het bestemmingsplan is van cruciaal belang of de te ontwikkelen containerterminal levensvatbaar is.
De te ontwikkelen terminal heeft naast een strategisch bedrijfseconomisch voordeel voor ons bedrijf
ook een aantal maatschappelijke voordelen die we hier nog eens willen benadrukken en die wellicht
in uw afwegingen een rol kunnen spelen:
Modal shift van de weg naar het water
-

Verbetering bereikbaarheid Drechtsteden door afname wegtransport op de A15;

-

Verbetering bereikbaarheid Drechtsteden door afname wegtransport op de N3;

-

Verbetering van de verkeersveiligheid met name op de oprit op de N3;

-

Vermindering van de uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen;

-

Afname wachtende vrachtwagens op openbare wegen op de Staart.

Versterking van de regionale economie
-

Alternatieve vervoerswijze voor de bestaande bedrijven;

-

Aantrekkelijkere vestigingsplaats voor bedrijven;

-

Creëert directe en indirecte werkgelegenheid;

-

Draagt bij aan de revitalisering van het bedrijventerrein de Staart;

-

Afname onveiligheid rondom de

3 e Merwedehaven.

Hergebruik van grond voor watergebonden activiteiten in de

3e

Merwedehaven

Ook zal bij de inrichting van de terminal en het transport van en naar de terminal gekozen worden
voor het gebruik van milieu- en geluidsvriendelijke technieken die de overlast voor de omgeving(als
en sprake van is) tot een minimum beperken.
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Binnen het voorgenomen bestemmingsplan zijn er twee zaken die een positieve ontwikkeling van
een terminal kunnen beperken:
De beperking van het aantal transportbewegingen van en naar het terrein aan de

3e

Merwedehaven. Een rendabele af- en aanvoer van containers naar de Rotterdamse en
Antwerpse zeehaven is alleen mogelijk als die met grote binnenvaartschepen kan worden
afgehandeld. Hiervoor is een behoorlijk basisvolume noodzakelijk die vanaf bedrijven op
het industrieterrein de Staart van en naar de terminal over de weg moeten worden
vervoerd. Hier staat tegenover dat in de huidige situatie deze transporten geheel over de
weg plaats vinden over veel grotere afstanden en op filegevoelige wegen. Per saldo gaat
binnen de gemeente Dordrecht en de regio het aantal vrachtwagenkilometers behoorlijk
afnemen. Er is dus ook een evident maatschappelijk voordeel als de beperking op de
transportbewegingen van en naar het terrein niet wordt beperkt.
Milieucategorisering van het terrein. In het ontwerpbestemmingsplan wordt uitgegaan
van een milieucategorie 4.2 op het terrein. Deze categorie is voor de op- en overslag van
binnenvaartschepen voldoende. Echter één van de potentiele gebruikers van de terminal
heeft aangegeven dat de overzeese aanvoer van containers via shortsea-schepen tot de
mogelijkheden behoort. Hiervoor is, ondanks dat het voor de omgeving geen verschil
maakt, een hogere milieucategorie noodzakelijk, namelijk categorie 5.1. Het zou jammer
zijn als hier in de loop der tijd discussie over ontstaat en dergelijke activiteiten niet
mogelijk blijken. Om dit te voorkomen zou het in onze ogen beter zijn deze verhoogde
categorie al in het bestemmingsplan op te nemen.
Hierbij willen we u bedanken dat we op deze manier onze zienswijze kenbaar hebben mogen maken.
Wij wensen u veel succes bij het verdere proces rondom de totstandkoming van het
Bestemmingsplan "Derde Merwedehaven".

Hoogachtend,

Marcel Heuvelman
Directeur HTS Intermodaal BV
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