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Onderwerp:Pro forma zienswijzeontwerpvergunningcontainerterminalScaldiahaven

GeachteCollege,
De Stichting dorpsraadNieuwdorp heeft zich op de hoogtegesteldvan de ontwerp vergunningvoor de
containerterminal van South Sea Terminals. Een containerterminal in de nabijheid van Nieuwdorp
vraagfvan ons een kritische houding.Naar aanleidingvan de gesprekkenmet de heer Kaaijsteker,die
een óelichting op de aanvraagen ontwerpvergunningheeft gegevenen het bezoek aanZuid Natie en
SeaInvest uun uii3aug I decemberjl. berichtenwij u middels dit schrijvenpro forma zienswijzenin te
dienentegende ontwerp-vergunningvoor de containerterminal aan de Scaldiahaven.
De reden waarom wij niet eerdermet onze definitieve zienswijzenkunnen komen ligt aan het feit dat
wij pas I decemberji. het reedseerdertoegezegdebezoekaan de initiatiefnemerskonden brengenom
on'r'..n voorstelling te kunnen maken van hetgeende activiteiten inhouden.Hoewel we het hebben
geprobeerdbleek hét voor ons te kort dag om voor 7 decembereen gedegeninhoudelijke reactie te
g"u"n. Dit hebbenwij overigensvrijdag 1 decemberj.l. reedsaan dhr. Kaaijstekeraangegeven.
Wij zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagenvanaf de dagtekeningvan deze
briáf onze zienswijzelennitief indienen.Indien dit tot problemenleidt, dan gaan we er van uit dat u
ons hiervan in kennis stelt.
Dhr. van der Hart gaf tijdens zijn presentatieop 16 mei j.l. aan datzich in het Sloegebiedeen omslag
jaren
voltrekt. Het gebied áat zich oorspronkehjk op productie richtte zal zich de komende
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een
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transformerennaar een logistiek gebied waarin op- en overslag van
spelen.
Wi; uind"n het van het grootstebelangdat voordat dezeontwikkeling zich daadwerkelijkmanifesteert
werking van deze nieuwe vorïn van
aandachtiggekekenmoèt worden naar de verkeersaantrekkende
wij vinden dat parallel aan de
Kortom
de
omgeving.
op
bedrijvigheá en de effecten hiervan
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en
huiáige gÀtendeelsuit tqzo daterendeinfrastructuuris ontoereikend
Grootste struikelblok voor ons is de aansluiting van de Europaweg op de Sloeweg. Deze wegen
. In 2004 hebbenwij hier al aandachtvoor gevraagd
moetenrechtstreeksop elkaarworden aangesloten
"Oplossingenvoor Nieuwdorp, verkeersgeluid".
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Daarnaasthebbenwij onzevisie diversemalenmondelingen schriftelijkkenbaargemaakt,ondermeer
voor de verdubbelingvan de Sloewegen in onzezienswijzeop SloepoorttHe]
tijdens inspraakrondès
procedureheeft
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Een fatsoenlijkeontsluitingwaarbij de overlastvoor de omgevingbeperktbHjA is volgensons niet
partijen
meer dan redelijk.. Wij verwachte;dat uw collegeop korte termijn van de bela,nghebbende
etc.rondde tafel brengt.Zolangnietduidelijk is
zeelandSeaports,provincie,NV Westerscheldetunnel
dat alle puttii.n constructiefwillen meewerkenaan het oplossenvan de door ons geschetste
problematiek,zullen we niet schromende middelendie de wet milieubeheeronsbiedt in te zettenom
binnende perkente houden
óp dezewijze de verkeershinder
Eenafschrift van dezebrief wordt op onzewebsitegeplaatst.
Met vriendelijkegroet,

Hansvan Dam
Secretaris

