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HET PRINCIPE VAN DE 
‘TRIPLE P’, PEOPLE, PLANET EN 
PROFIT IS UITGANGSPUNT
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In 2030 is Port of Moerdijk hét knooppunt van duurzame 
logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. 
De Port of Moerdijk is excellent in duurzaamheid en veilig-
heid. Het principe van de ‘Triple P’, People, Planet en Profit 
is uitgangspunt. Duurzame ontwikkeling vraagt om een uit-
gebalanceerd ontwikkelproces, gericht op het bevorderen van 
de veerkracht en kwaliteit van de natuur, van het lichamelijk 
en geestelijk welzijn van de inwoners en een gezonde econo-
mische ontwikkeling. Dat is vastgelegd in de Havenstrategie 
Moerdijk 2030 van juli 2014. 

De borging van de publieke belangen (vooral uitgedrukt 
in ‘People’ en ‘Planet’, zoals leefbaarheid, milieu en duur-
zaamheid) is de randvoorwaarde waarbinnen de ontwik-
kelingen in ‘Profit’ zich bewegen. Maar deze relatie is niet 
eenzijdig: wanneer de ‘Profit’-ontwikkelingen voorspoe-
dig en duurzaam zijn, draagt dat juist bij aan economische 
groei van de regio met werkgelegenheid voor velen. En 
zijn er niet alleen mogelijkheden om de leefbaarheid in 
stand te houden, maar is er sprake van een vitale regio. 
Deze verknoping van de drie P’s vraagt om intensieve sa-
menwerking om tot een optimaal resultaat te komen. In 
de Havenstrategie 2030 is dit onderkend. Daarom hebben 
de drie partners gemeente, provincie Noord-Brabant en 
Havenschap Moerdijk in de Havenstrategie een gezamen-
lijk kader (‘de krijtlijnen’) voor de uitvoering opgesteld: 
het Uitvoeringsprogramma, waarin de hoofdthema’s be-
noemd zijn.

Het Uitvoeringsprogramma is een systematisch overzicht 
van alle thema’s uit de Havenstrategie. Per thema is aan-
gegeven wie van de drie partners primair verantwoor-
delijk is voor de concrete uitwerking. Omdat niet alles 
tegelijk kan, is de aanpak gefaseerd. Onder leiding van 
de Stuurgroep Havenstrategie waarin de partners parti-
ciperen, is dit eerste uitgewerkte Uitvoeringsprogramma 
Havenstrategie 2015-2017 tot stand gekomen. De drie 
partners stellen elk het Uitvoeringsprogramma afzonder-
lijk vast.

In de uitvoering wordt de afgesproken samenwerking 
voortgezet om de bereikte meerwaarde blijvend te ver-

zilveren. Dat vraagt van elke organisatie de bestaande 
werkwijze vanuit de geformuleerde opgaven en het sa-
menwerkingsperspectief te bezien. Elke partner borgt de 
samenwerking in zijn eigen organisatie. De Stuurgroep 
Havenstrategie blijft dit proces begeleiden. Specifiek voor 
het Havenschap wordt de governance herzien, zodat het 
Havenschap professioneel in staat is slagvaardig en effec-
tief te opereren. 

Kortom, het Uitvoeringsprogramma staat voor een dy-
namisch uitvoeringsproces waarbij de doelen uit de Ha-
venstrategie werkelijkheid worden.

OVER HET HAVENSCHAP MOERDIJK

Het Havenschap Moerdijk werkt als regieorganisa-
tie aan de verdere ontwikkeling en duurzame groei 
van het haven- en industrieterrein, met oog voor 
natuur en omgeving. Het Havenschap zorgt voor 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat om de econo-
mische bedrijvigheid en werkgelegenheid te be-
vorderen (Profit). Kwaliteit van milieu en natuur 
heeft het Havenschap daarbij hoog in het vaandel. 
Het stimuleert duurzaam verantwoord gebruik en 
beheer van grondstoffen (Planet). En heeft oog 
voor de omgeving, voor een veilig en aantrekkelijk 
leefklimaat voor werknemers en bewoners (Peo-
ple). 

Het Havenschap doet dit niet alleen, maar zoekt 
altijd naar de juiste partners. Het werkt samen, 
verbindt en brengt belangen, kennis en kunde bij 
elkaar. Juist die verbindingen met en tussen bedrij-
ven, omwonenden, overheid en onderwijs maken 
het haven- en industrieterrein Moerdijk klaar voor 
de toekomst. 

INLEIDING
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De Havenstrategie 2030 is geformuleerd voor het gehele 
gebied waarbinnen het haven- en industriecomplex ligt en 
zijn omgeving. De uitvoering van de Havenstrategie kent een 
veelheid aan opgaven op de drie P’s waarbinnen vele partijen 
acteren. Daarom is een systematische aanpak nodig, waarbij 
drie fasen zijn onderscheiden. Gestart is met de drie part-
ners, maar er komt uitbreiding naar de andere organisaties 
die vanuit hun positie een belangrijke rol vervullen. Deze sta-
keholders hebben via hun reacties op de Havenstrategie be-
trokkenheid getoond bij de ontwikkelingen in dit gebied. Hun 
medewerking in de uitvoering is onontbeerlijk om een deel 
van de doelstellingen van de Havenstrategie te realiseren. 

De volgende thema’s zijn in de Havenstrategie gedefini-
eerd en komen in het Uitvoeringsprogramma aan de orde:

• voor Profit: de topclusters logistiek en industrie, vo-
lumegroei overslag, versterken vervoersmodaliteiten, 
de netwerkpositie in de Vlaams-Nederlandse Delta 
(inclusief governance).

• voor People: goed nabuurschap, volksgezondheid, 
regionale aantrekkingskracht, onderwijs en arbeids-
markt.

• voor Planet: veiligheid, milieu en duurzaamheid, duur-
zame energie, watersystemen.

Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma is ge-
bleken hoe sterk de P’s met elkaar verknoopt zijn. Het 
hoofdstuk People bijvoorbeeld heeft niet het monopolie 
op acties die ten goede komen aan de inwoners, werk-
nemers, bezoekers etc. Ook de hoofdstukken Profit en 
Planet bevatten acties die mede van belang zijn voor het 
aspect People. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van 
verkeershinder, het terugdringen van de milieubelasting, 
investeringen in verdere vergroting van de veiligheid, in-

vesteringen in water en natuur etc. Om te komen tot een 
heldere verdeling en dubbelingen te vermijden, zijn de ac-
ties gekoppeld aan het doel dat zij primair dienen.

Het Uitvoeringsprogramma wordt in drie fasen uitge-
werkt.

DE EERSTE FASE

Na de vaststelling van de Havenstrategie zijn drie urgente 
trajecten met voorrang opgepakt. 

• Voor de inwoners van het dorp Moerdijk is in decem-
ber 2014 de zgn. Moerdijkregeling (waarborgregeling) 
voor de koopwoningen in de kern Moerdijk vastge-
steld en is gestart met het verbeteren van de leefbaar-
heid. De gemeente trekt dit traject.

• Provincie en gemeente, met het Havenschap als advi-
seur, zijn aan de slag gegaan met de governance van 
het Havenschap. Het doel hiervan is om de organisa-
tie professioneler en slagvaardiger in te richten om de 
opgaven uit de Havenstrategie adequaat uit te kunnen 
voeren. Provinciale Staten en gemeenteraad hebben in 
februari 2015 besloten om het model van een zelfstan-
dige NV in combinatie met een gemeenschappelijke 
regeling uit te laten werken.

• Het Havenschap heeft met voorrang een Europese 
subsidieaanvraag uitgewerkt voor onderzoek naar ver-
betering van het spoor (zowel op het terrein als de 
aansluiting op de Europese goederencorridors), een 
urgente opgave in de Havenstrategie. Het subsidie-
verzoek is tijdig, eind februari 2015, bij de Europese 
Commissie ingediend.

2 OPBOUW  
UITVOERINGSPROGRAMMA
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DE TWEEDE FASE

De drie kernpartners Havenschap, gemeente Moerdijk en 
provincie Noord-Brabant hebben eerst hun eigen uitwer-
kingsopgaven op een rij gezet (waarin ook andere partijen 
kunnen participeren). Het resultaat is deze versie van het 
Uitvoeringsprogramma. Het bevat ongeveer 80% van de 
uitvoeringsopgaven.

DE DERDE FASE

Het principe van de ‘Triple P’ vraagt voor de uitwerking 
van de Havenstrategie de inzet van partijen die op de ver-
schillende P’s actief zijn. Zij hebben hun betrokkenheid 
getoond met hun reacties op de concept-Havenstrategie.

Het Uitvoeringsprogramma wordt daarom compleet 
door afspraken te maken met andere organisaties. De 
drie kernpartners zijn niet op alle onderwerpen die in de 
Havenstrategie zijn opgenomen dé instantie die over de 
uitvoering gaat. Wel is minimaal een van de drie kernpart-
ners aan die andere organisatie gelieerd. De kernpartners 
gaan elk afzonderlijk of gezamenlijk in gesprek met die 
organisatie(s) met het verzoek om als ‘trekker’ op te tre-
den om zo het Uitvoeringsprogramma volledig te maken. 
In deze versie van het Uitvoeringsprogramma is de eerste 
aanzet te vinden. Op basis van prioriteit en met behulp 
van een stakeholderanalyse wordt dit traject uitgewerkt. 
De derde fase wordt in 2015 opgestart en zo mogelijk 
afgerond, waarbij medewerking van de stakeholders na-
tuurlijk randvoorwaarde is. Het wordt een addendum bij 
het Uitvoeringsprogramma 2015-2017. 
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Onder leiding van de Stuurgroep Havenstrategie heeft het 
ambtelijk kernteam met leden van gemeente, provincie en 
Havenschap dit Uitvoeringsprogramma voorbereid. Het Uit-
voeringsprogramma is een document waarin richting gegeven 
wordt aan een breed scala aan activiteiten en projecten. Het 
document is een momentopname, de uitvoering natuurlijk 
dynamisch. Het Uitvoeringsprogramma heeft een looptijd 
van 2015 tot en met 2017. In 2017 zal een volgend Uitvoe-
ringsprogramma opgesteld worden. Vanwege het dynamische 
karakter heeft de Stuurgroep een permanente taak in de be-
geleiding van de uitvoering: samenwerking is juist in de uit-
voering vereist. De actualiteit kan om aanpassingen vragen. 
De Stuurgroep komt daarom enkele keren per jaar bij elkaar. 
Vanuit de Stuurgroep zal de uitvoering gevolgd worden en 
afstemming en samenwerking waar nodig een extra impuls 
kunnen krijgen.

In de uitvoeringsfase zal de organisatiestructuur met 
actieve participatie vanuit de drie kernpartners blijven 
bestaan. Naast het kernteam Havenstrategie (de ambte-
lijke werkgroep die de inhoud uitwerkt) is er een apar-
te werkgroep communicatie. De Stuurgroep heeft een 
gezamenlijke communicatiestrategie vastgesteld. Naast 
strategische advisering overlegt de werkgroep communi-
catie in samenwerking met het kernteam over actuele ge-
beurtenissen en trajecten uit het Uitvoeringsprogramma. 
En stemt de communicatie onderling af. Via de digitale 
nieuwsbrief en websites van de partners worden geïnte-
resseerde organisaties, groeperingen en inwoners op de 
hoogte gehouden. 

De Havenstrategie is afzonderlijk vastgesteld door de drie 
partners. Na de vaststelling is de Havenstrategie aan de 
overige stakeholders verstrekt. De Stuurgroep Havenstra-

tegie, samengesteld uit bestuurders van de drie partners, 
heeft de Havenstrategie aangeboden aan gemeente, pro-
vincie en Havenschap. Het Uitvoeringsprogramma volgt 
dezelfde weg. Elke partner agendeert binnen de eigen be-
leidsagenda de uitvoering en zet hiervoor de juiste mid-
delen in. Voor de meeste opgaven gaat het om aanpassing 
van de uitvoering, om goede communicatie en afstemming 
zonder dat extra inzet nodig is. Een beperkt aantal ma-
jeure opgaven vraagt wel om extra financiële middelen: 
spoor, buisleidingen en eventuele herstructureringen bin-
nen het bestaande haven- en industriecomplex (het juiste 
bedrijf op de juiste plaats). Nader onderzoek of analyse 
zal hierover meer duidelijkheid geven. De Stuurgroep be-
schikt niet over eigen middelen. Iedere partner heeft en 
houdt zijn eigen bevoegdheid tot het maken van keuzes en 
volgt daarin zijn eigen begrotingsproces.

Het Uitvoeringsprogramma is het voertuig waarin deze 
activiteiten in samenhang gebundeld zijn en via monitoring 
gevolgd zullen worden.

Eén keer per jaar zal het kernteam de stand van zaken 
van de uitvoering rapporteren aan de Stuurgroep. De 
Stuurgroep legt deze monitoring met advies voor aan de 
gemeente, provincie en Havenschap. In het advies kan de 
Stuurgroep aanbevelingen doen aan (een van de) partijen 
tot bijstelling. De monitoring komt ook beschikbaar voor 
de stakeholders om de uitvoering van de Havenstrategie 
te kunnen volgen, naast de reguliere communicatie over 
specifieke trajecten via o.a. de nieuwsbrief en websites 
van de partners. 

3 REALISATIE VAN HET 
 UITVOERINGSPROGRAMMA
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Het Uitvoeringsprogramma volgt de opbouw van de Ha-
venstrategie. Profit (deel A), People (deel B) en Planet (deel 
C) zijn beschreven aan de hand van de vier geformuleerde 
hoofdthema’s (1 t/m 4). Na een korte introductietekst (a) 
volgen de invalshoeken: wat willen we bereiken (b), wat gaan 
we ervoor doen en wie is primair verantwoordelijk (c). 

Waar de Havenstrategie staat voor het strategisch niveau, 
is het Uitvoeringsprogramma op tactisch niveau geformu-
leerd met een doorkijk naar het concrete niveau waar dat 
nu al mogelijk is. De uitvoeringsprojecten en activiteiten 
zelf zijn niet beschreven. Daarmee is flexibiliteit op het 
uitvoeringsniveau geborgd.

Reguliere zaken die tot de gewone ‘huishouding’ horen 
van een van de drie partners en waarin geen koersveran-
dering nodig is, blijven buiten het Uitvoeringsprogramma.

De verantwoordelijke partner is vermeld. Deze partner 
staat ook primair aan de lat om in de slag naar het uitvoe-
ringsniveau relevante derden te betrekken Als er sprake is 
van een nieuwe opgave die mogelijk ook nieuwe financiële 
middelen vraagt, is dat aangegeven. Is er niets vermeld, 
dan gaat het om regulier beleid dat bijgesteld wordt en 
waarvoor al financiële middelen beschikbaar zijn. 

4 HET UITVOERINGSPROGRAMMA 
HAVENSTRATEGIE 2015-2017
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A.1.A. VERSTERKEN EN UITBOUWEN 
TOPCLUSTERS LOGISTIEK EN INDUSTRIE

Het Havenschap richt zich op gronduitgifte, het bemid-
delen ten behoeve van ongebruikte kavels in bezit van 
derden en invulling van leegstaande gebouwen. Daarbij 
kiest het Havenschap specifiek voor versterken en uit-
bouwen van bedrijven uit de topclusters chemie en bio-
based economy, maintenance, re- en upcycling op het 
Industrial Park Moerdijk (IPM). En voor logistieke activi-
teiten in Trade Park West (TPW) en op het Logistiek Park 
Moerdijk (LPM). Het Havenschap heeft een concurrerend 
vestigingsklimaat met dito uitgifteprijzen van gronden. 
Daarmee ontwikkelt Moerdijk zich tot hét knooppunt van 
duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Ne-
derlandse Delta. 

A.1.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR HET 
TOPCLUSTER LOGISTIEK EN INDUSTRIE?

TOPCLUSTER LOGISTIEK
Een concurrerende positie als meest inland gelegen zee-
haven van Nederland. Om dat te kunnen zijn, werkt het 
Havenschap aan concurrerende uitgifteprijzen van gron-
den en zorgt het voor een voldoende weg-, water-, buis-
leiding- en spoorinfrastructuur. Dit zijn belangrijke rand-
voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat. Samen met 

zowel de andere mainports als met de andere Brabantse 
logistieke centra werkt het Havenschap aan versterking 
van het (inter)nationale logistiek cluster. De acquisitie van 
droge logistiek richt zich vooral op arbeidsintensieve be-
drijvigheid. 

TOPCLUSTER INDUSTRIE
Het chemisch cluster vormt in 2030 samen met de an-
dere havens in de Vlaams-Nederlandse Delta één petro-
chemisch complex van wereldschaal dat zich onderscheidt 
door duurzaamheid, efficiency, ruimtelijke kwaliteit en 
kennis. Een volledig uitgegeven haven- en industrieterrein 
waar het juiste bedrijf op de juiste plek gevestigd is. De 
Commissie Vestiging vervult hierbij een belangrijke rol 
door toetsing en advisering van de voorgenomen bedrijfs-
activiteiten op inpasbaarheid. Daarbij wordt ook naar zui-
nig ruimtegebruik en optimale synergie tussen bedrijven 
onderling gekeken om op die manier sterke clusters van 
bedrijven te bouwen. 

OMGEVING
De bedrijvigheid binnen het gebied van het Havenschap 
heeft baat bij een netwerk van toeleveranciers in de di-
recte omgeving. 

Port of Moerdijk is blijvend positief zichtbaar in de markt 
en samenleving.

GEBRUIKTE SYMBOLEN:

In de tekst komt u regelmatig onderstaande symbolen tegen. Deze geven aan dat de 
uitvoering of verantwoordelijkheid van het betreffende onderwerp bij de aangegeven 
instantie ligt.

 HAVENSCHAP MOERDIJK 
 GEMEENTE MOERDIJK 
 PROVINCIE NOORD-BRABANT

A.1 VERSTERKEN EN UITBOUWEN 
TOPCLUSTERS LOGISTIEK EN  
INDUSTRIE
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A.1.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR DE 
TOPCLUSTERS LOGISTIEK EN INDUSTRIE?

INRICHTING 
Het LPM wordt bouwrijp gemaakt en de interne baan als 
verbinding met het bestaande terrein aangelegd. Dit gaat 
van start zodra het inpassings- en exploitatieplan, vast-
gesteld door Provinciale Staten in februari 2015, onher-
roepelijk zijn. Het is de eerste fase om de ambities voor 
het topcluster logistiek te faciliteren. De uitgifte van de 
gronden in het logistiek park gaat van start. Voor de ver-
dere ontwikkeling wordt samengewerkt met private par-
tijen (een samenwerkingsakkoord is in 2015 afgesloten) 
en regionale partners. 

LPM wordt bouwrijp gemaakt en 
ingericht. Uitgifte gronden gaat 
van start. Verdere ontwikkeling 
i.s.m. private partijen en regionale 
partners

2015-
doorlopend

ACQUISITIE 
In 2015 wordt een nieuw strategisch marketing- en ac-
quisitieplan opgesteld. Het Havenschap onderzoekt op 
korte termijn hernieuwde partnerships met o.a. de BOM 
en REWIN om bindende afspraken te maken over concre-
te gezamenlijke strategische acties in het (inter)nationale 
speelveld. De bestaande bedrijven worden actief bena-
derd om mee te werken. Het Havenschap geeft gronden 
uit van de beschikbare eigen terreinen binnen het IPM en 
wil een bemiddelende rol spelen bij beschikbaar vastgoed 
(terreinen, gebouwen) van derden. Naast versterking van 
bestaande bedrijven worden nieuwe kansen en markten 
onderzocht en gedefinieerd in het acquisitieplan. Met 
name voor het LPM wordt gezocht naar een launching 
customer met internationale uitstraling. Het bestaande 
chemisch cluster, dat sterk ontwikkeld is rondom de pro-
ductie van ethyleenoxide, zal actief gepromoot worden. 
Voor biobased chemie zijn initiatieven die gebruik maken 
van pyrolyse-technieken kansrijk. Vanuit dit perspectief 
neemt het Havenschap deel aan een recent gestart drie-
jarige samenwerking met enkele bedrijven op het terrein, 
REWIN, Avans e.a. Hiervoor is subsidie gevraagd bij OP-
Zuid (Europees economisch stimuleringsprogramma).

Het Havenschap volgt de ontwikkelingen in de markt op 
de voet voor zowel het logistieke cluster als het industri-
eel complex en onderzoekt deze op mogelijke duurzame 
verbindingen. Versterking en uitbouw van de clusters che-
mie en logistiek (ook onderling) staan voorop. Het gaat 
daarbij om aansluitingen bij ontwikkelingen in de regio op 
het gebied van agrofood, biobased chemie en maintenan-
ce, zodat een gebiedsgerichte circulaire economie kansen 
krijgt. In 2016 zoekt het Havenschap op businesscaseni-
veau actief met betrokken bedrijven naar de realisatie van 
minimaal twee nieuwe duurzame verbindingen. Onderlin-
ge uitwisseling van reststromen is reeds praktijk, maar zal 
uitgebreid worden.

Ook toeleveranciers vanuit het midden- en kleinbedrijf in 
de directe omgeving aan de bedrijven op de beheerde ter-
reinen zijn uiteraard in beeld.

Er worden innovatieve start-ups aangetrokken in de sec-
toren biobased chemie en value added logistics. Met dit 
doel is in 2015 het reeds genoemde samenwerkingspro-
ject gestart met o.a. REWIN, Avans en enkele bedrijven 
op het industriecomplex. Het IPM en LPM zijn vanwege de 
schaalgrootte met name geschikt om juist volwassen ini-
tiatieven in deze sectoren te huisvesten. Verbinding met 
start-ups is daarbij echter onontbeerlijk. Het Havenschap 
onderzoekt via deze en andere samenwerkingspartners 
hoe de inbreng van innovaties de acquisitie zal versterken 
(zie onder de volgende paragraaf Samenwerking). Daar-
mee vergroot het Havenschap de aantrekkelijkheid van 
Moerdijk als vestigingsplaats. De focus in de Havenstrate-
gie op de topclusters logistiek en industrie kan niet zon-
der het volgen van de ontwikkelingen binnen andere (top)
sectoren. Denk bijvoorbeeld aan agrofood, energie, high 
tech/smart industry. Die beïnvloeden de ontwikkelingen 
in industrie en logistiek sterk.

De positionering van Moerdijk in de Vlaams-Nederlandse 
Delta is voor een deel complementair en voor een deel 
concurrerend. Het Havenschap benut in de acquisitie ui-
teraard deze ligging in dit internationaal belangrijke ha-
ven- en industriecomplex. Daarnaast wordt aangesloten 
bij de ambities voor acquisitie van de provincie, die in het 
recente bestuursakkoord een extra impuls krijgt.
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Opstellen en uitvoeren strategisch 
marketing- en acquisitieplan

2015-2016 
e.v. 

Onderzoeken partnership met o.a. 
BOM en REWIN t.b.v. acquisitie

2015

Aantrekken internationale launching 
customer LPM

2015-2016

Aantrekkelijkheid industrieel com-
plex verhogen via verbindingen met 
innovatieve start-ups. Onderzoek 
duurzame verbindingen cluster che-
mie, logistiek, aansluiting regionale 
ontwikkelingen agrofood, biobased 
chemie en maintenance t.b.v. circu-
laire economie

2015-2016

Uitvoeren samenwerkingsproject 
pyrolyse i.s.m. o.a. bedrijven op 
terrein, Avans, REWIN

2015-2017

Monitoring ontwikkelingen (top)
sectoren in relatie tot effect op 
chemisch en logistiek cluster

Continu

SAMENWERKEN 
De verdere invulling gebeurt niet alleen vanuit het Ha-
venschap zelf, maar ook in samenwerking met regionale 
partners, waarmee duurzame relaties bestaan. Niet alleen 
binnen de terreinen van het Havenschap, maar ook met 
partijen in de omgeving. Ketenclustering zoals ten aan-
zien van re- en upcycling, reststromen, energie (Energy-
webXL), waardecreatie en circulaire economie vragen om 
inzet in tijd, capaciteit en daarmee bepalen van prioriteit. 
De gewenste verdiepingsslag met daaraan voorafgaand 
markt- en stakeholderanalyses vindt plaats in fase 3 van 
de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma. 

Op het gebied van logistiek zijn veel partijen belangheb-
bend en actief, zoals het initiatief Roadmaps Topsector 
Logistiek. Het Havenschap heeft samenwerking opgestart 
dan wel versterkt met het bedrijfsleven, andere zee-

havens, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, 
maar zal dit ook uitbreiden. Het vraagt van het Haven-
schap een actieve participatie in de netwerken op regi-
onaal, nationaal en internationaal niveau. De gemeente 
en provincie zijn daarin belangrijke versterkende part-
ners. De provincie heeft in het recente Bestuursakkoord 
vastgelegd de uitwerking van het Actieplan Economische 
Structuurversterking West-Brabant samen met de part-
ners uit te voeren. De accenten liggen op biobased eco-
nomy, maintenance en logistiek. 

De beoogde (nieuwe) partners zijn in ieder geval de Stra-
tegic Board Delta Region, Dinalog, BOM, REWIN, Bio-
based Delta, Regio West-Brabant, Deltri en het Vlaams- 
Nederlandse Delta-overleg. 

De verdiepingsslag wordt gemaakt in fase 3, eind 2015.

Markt- en stakeholderanalyse 2015 

Partnerships aangaan/versterken 
regionaal, nationaal, internationaal: 
bedrijfsleven, andere zeehavens, 
onderwijs- en kennisinstellingen, 
overheden

2015-2016

RUIMTELIJKE PLANNEN 
De gemeente zet zich in om via het voor het havengebied 
geldende bestemmingsplan de gewenste ontwikkelingen 
te faciliteren, inclusief ruimte voor het mogelijk maken 
van verbindingen tussen bedrijven op en buiten het ter-
rein (zoals bijvoorbeeld voor het uitwisselen van reststro-
men). Het ontwerp-bestemmingsplan zal in 2015 gereed 
komen en in 2016 vastgesteld worden. Er wordt gezocht 
naar de benodigde flexibiliteit, zodat de aanwezige top-
clusters en de infrastructuur kunnen worden versterkt 
en uitgebouwd. Bedrijven kunnen binnen de grenzen van 
wet- en regelgeving blijven uitbreiden of zich vestigen. 
De provincie heeft op aangeven van het Havenschap het 
industriecomplex bij het rijk aangemeld voor aanwijzing 
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tot ontwikkelgebied in het kader van de Crisis-en herstel-
wet. Met een zonebeheerplan voor geluid, het compense-
ren van de groei van bedrijvigheid met natuur (uitvoering 
Green Deal Moerdijk 2013) zal de milieugebruiksruimte 
efficiënt worden verdeeld en juridisch vastgelegd. Voor 
ondernemers wordt de procedure eenvoudiger. In 2016 
zal dit met het opstellen van het bestemmingsplan-Plus 
(met name gericht op natuur en geluid) uitgewerkt wor-
den. De ambitie is om de ecologische footprint ondanks 
sterke groei niet groter te maken. Tevens is uitgangspunt 
dat de hinder voor de omgeving niet zal toenemen. De 
grenzen aan de draagkracht van de omgeving (zoals ge-
luidshinder) zijn daarbij in beeld en kaderstellend.

Bestemmingsplan actualiseren o.a. 
op de uitgangspunten van de Ha-
venstrategie

2015 -2016

Opstellen zonebeheerplan geluid 2016

Opstellen bestemmingsplan-Plus 2016-2017

FACILITEREN  
Gemeente en provincie vervullen gezamenlijk een actie-
ve rol in het realiseren van gewenste verbindingen van 
het Havenschap met de betrokken topclusters en regio-
nale partners. De gemeente zal hierbij gebruik maken van 
haar participatie in regionale netwerken zoals de Regio 
West-Brabant, REWIN. Verder zal ze zich inspannen om 
het netwerk van potentiële toeleveranciers, veelal loka-
le en regionale mkb-bedrijven, zichtbaar te maken. Voor 
nieuwe toeleveranciers zal de gemeente ruimte creëren, zo 
nodig door het ontwikkelen van lokale bedrijventerreinen.  

De provincie is zowel inhoudelijk als bestuurlijk nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de betrokken topclus-
ters en het versterken van het regionaal economisch be-
leid. Voor West-Brabant is het vastgelegd in het eerder 
genoemde Actieplan Economische Structuurversterking 
West-Brabant. Ook participeert de provincie in de Strate-
gic Board Delta Region. Versterking van het internationaal 
vestigingsklimaat is het doel van de Brabantse branding. 
Het provinciale promotie- en acquisitiebeleid gaat Moer-
dijk (inter)nationaal stevig in de markt zetten. Zowel di-
rect als indirect via bijvoorbeeld de BOM en de Europese 
programma’s wordt dus de uitbouw van deze topclusters 
actief ondersteund. 

Via deelname in regionale net-
werken als Regio West-Brabant, 
Strategic Board, REWIN etc. actief 
zoeken naar draagvlak en partners 
voor het realiseren van de opgaven 
in de Havenstrategie

2015-2017

Door aanleg van bedrijventerreinen 
voldoen aan de ruimtevraag van 
lokale en regionale bedrijvigheid als 
toeleveranciers 

2015-2017

Verbinding ontwikkeling topclusters 
met ontwikkelingen op Moer-
dijk, o.a. via uitwerking Actieplan 
Economische Structuurversterking 
West-Brabant

e.a.

Moerdijk wordt mede binnen het 
provinciale promotie- en acquisitie-
beleid in de (inter-)nationale markt 
gepositioneerd.

2015-2017
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A.2.A. VOLUMEGROEI OVERSLAG

Het Havenschap zet in op duurzame groei van de over-
slag in de haven naar 26 miljoen ton in 2030. Moerdijk 
vormt een geïntegreerd onderdeel in de logistiek van de 
mainports Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast is zij een 
concullega van Zeeland, Gent en Zeebrugge. Het haven- 
en industrieterrein is multimodaal ontsloten en volwaar-
dig onderdeel van de Europese goederencorridors. Om 
de duurzame groei van de overslag en de concurrentie 
aan te kunnen, werkt het Havenschap aan een scherp con-
currentieprofiel waarbij het Havenschap, als meest inland 
gelegen zeehaven van Nederland, beperkende factoren de 
komende jaren zal proberen weg te nemen. 

A.2.B. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN VOOR 
VOLUMEGROEI OVERSLAG?

SHORT SEA EN EXTENDED GATE
De wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen zijn toe-
gangspoorten naar het Noord-Europese achterland voor 
de rest van de wereld. Door haar ligging vervult Moerdijk 
een belangrijke ondersteunende functie voor deze hubs. 
Als topcluster voor duurzame logistiek biedt zij synchro-
modale oplossingen voor hoogfrequent vervoer via weg, 
spoor, short sea en binnenvaart. De duurzaamheidspro-
positie richt zich op de combinatie van toevoegende 
waarde logistiek en procesindustrie. Het verhogen van 
de goederenoverslag is van belang om de kritische mas-
sa te genereren voor het aantrekken van nieuwe short 
sea scheepvaartlijnen. Het marktaandeel op Engeland en 
Noordoost-Europa (Noorwegen, Polen, Baltisch Zeege-

bied) is verviervoudigd. Om kostenefficiënt te zijn, heeft 
Moerdijk dikke goederenbundels aan zich gebonden. 
Duurzame groei bereikt het Havenschap door voor de 
short sea rederijen voldoende kaderuimte beschikbaar te 
hebben en ruimte te bieden aan betrouwbare dienstverle-
ners die schepen op tijd kunnen afwikkelen. Als extended 
gate voor de mainports van Rotterdam en Antwerpen is 
Moerdijk een geïntegreerd onderdeel van de logistiek van 
deze beide havens. Een goede ontsluiting van het achter-
land is aanwezig. 

Duurzame groei wordt ook bereikt via bedrijvigheid voor 
het (inter)nationale logistieke cluster door aan de goede-
ren die veelal in containers aankomen een bewerking toe 
te voegen en daarmee waarde te creëren.

Een concurrerend prijsbeleid met scherpe marktconfor-
me tarieven in de haven is essentieel om de groei van het 
overslagvolume te realiseren. Ook de toegankelijkheid 
van de haven is van groot belang: bijvoorbeeld voldoen-
de afhandelingscapaciteit, flexibiliteit (geen wachttijden), 
diepte en verkeersbegeleiding (zie voor dit laatste punt 
onder C.1. Veiligheid). 

OMGEVING
Optimale dienstverlening door stuwadoors, slimme lo-
gistieke oplossingen, concurrerende prijzen en optimale 
ondersteunende diensten als ICT en douanefaciliteiten 
maken het onderscheid op grond waarvan partijen voor 
de haven van Moerdijk kiezen. 

A.2 VOLUMEGROEI OVERSLAG

EEN CONCURREREND PRIJSBELEID 
MET SCHERPE MARKTCONFORME 
TARIEVEN IN DE HAVEN IS ESSENTIEEL

17



A.2.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR VOLUMEGROEI 
OVERSLAG?

KETENSTRATEGIE 
Samen met betrokken marktpartijen in de keten wordt 
een strategie opgesteld om de overslag te vergroten. 
Marktpartijen bepalen hun keuze voor een haven steeds 
meer op basis van mogelijkheden de totale keten (kosten)
efficiënt af te handelen. In de contacten met de binnen-
vaartterminals wordt gekeken op welke manier (contai-
ner)bundeling is te realiseren in relatie tot de minimum 
size of call vanuit de zeehavens. De randvoorwaarden 
hiervoor, zoals douanefaciliteiten, opslagmogelijkheden, 
kostenefficiëncy, doorvoermogelijkheden en retours-
tromen, maintenance en spoorfaciliteiten worden te-
gen het licht gehouden en waar mogelijk verbeterd. De 
duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie van 
toevoegende waarde logistiek en procesindustrie. Het re-
guliere accountmanagement richting bestaande bedrijven 
is gericht op het onderkennen en daarna versterken van 
zaken die van belang zijn voor deze bedrijven en wordt 
dus gecontinueerd. Vooral de ICT-ontwikkelingen (smart 
industry) beïnvloeden de keten van goederenstromen 
sterk. In het kader van eerste rapportage aan de Tweede 
Kamer over het Werkprogramma Zeehavens van het rijk 
is ICT inmiddels als vijfde modaliteit en als urgente opga-
ve gedefinieerd. 

In 2015 en 2016 wordt dit verder uitgewerkt en gecon-
cretiseerd. 

Opstellen commerciële ketenstrate-
gie vergroting overslag o.a. gericht 
op (container)bundeling, toevoegen-
de waarde logistiek, procesindus-
trie, verbetering randvoorwaarden. 
Rekening houdend met externe 
factoren zoals ICT-ontwikkelingen.

2015

Uitvoeren commerciële keten-
strategie vergroting overslag

2016

PROMOTIE EN ACQUISITIE 
Via promotie en acquisitie zullen de mogelijkheden van 
Moerdijk gericht op bestaande en nieuwe marktpartijen 
voor het voetlicht worden gebracht. Het reeds eerder 
genoemde strategische acquisitieplan 2015 biedt hiervoor 
de basis. Nu is al duidelijk dat in ieder geval ingezet wordt 
op het aantrekken van nieuwe distributiepartijen. 

Met partners zoals de BOM en REWIN zal worden samen-
gewerkt om de slagkracht te vergroten en de (inter)nati-
onale markt te benaderen. De algemeen gerichte uitwer-
king van promotie en acquisitie omschreven in paragraaf 
A.1.C. geldt ook voor volumegroei van de overslag, die 
immers vooral gerelateerd is aan het industriële complex 
en logistieke cluster.

Promotie en acquisitie voor volume-
groei overslag maakt deel uit van 
opstellen en uitvoeren strategisch 
marketing- en acquisitieplan

2015 e.v.

Uitvoering wordt mede binnen het 
provinciale promotie- en acquisitie-
beleid in de (inter)nationale markt 
gepositioneerd.

2015-2017 i.s.m.
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A.3.A. VERSTERKEN VERVOERSMODALITEITEN

Moerdijk is in 2030 in staat verladers een keuze te bieden 
tussen verschillende vervoersmodaliteiten, zodat logis-
tieke dienstverleners de ruimte hebben om naadloos te 
kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmodalitei-
ten die Moerdijk aanbiedt. Daarmee heeft Moerdijk syn-
chromodaliteit gerealiseerd en is Moerdijk hét knooppunt 
van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams- 
Nederlandse Delta. 

A.3.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR HET 
VERSTERKEN VERVOERSMODALITEITEN?

Zowel binnen als buiten het beheergebied van het Haven-
schap zijn de vervoersmodaliteiten weg, water, spoor en 
(buis)leiding qua capaciteit, kwaliteit en veiligheid op het 
goede niveau om aan de vraag vanuit de markt te voldoen. 

SPOOR
Het spoor heeft een goede aansluiting op de Europese 
goederencorridors naar het (inter) nationale achterland in 
het oosten en zuiden en ontlast het vervoer over de weg. 
De veiligheid, inclusief zogenaamde externe veiligheid is 
optimaal geborgd door extra infrastructurele en andere 
maatregelen. Bovenmatige overlast door geluid en trilling, 
vooral bij woningen en andere gevoelige bestemmingen is 
voorkomen. 

BUISLEIDINGEN
Ondergronds transport voorkomt vervoer over weg, 
spoor en water en is daarmee een duurzaam alternatief. 
De capaciteit van de buisleidingen is toegesneden op de 
vraag vanuit de markt en is daarmee het resultaat van con-
structieve samenwerking in de Vlaams-Nederlandse Delta 
tussen de havenbedrijven Rotterdam en Antwerpen, het 
rijk en de provincie Noord-Brabant.

In de visienota van de Vlaams-Nederlandse Delta is opge-
nomen dat in 2040 de havens in de Vlaams-Nederlandse 
Delta één petrochemisch complex van wereldschaal vor-
men dat zich onderscheidt door duurzaamheid, efficiency, 
ruimtelijke kwaliteit en kennis.

WEGVERKEER
De verkeersdruk over de weg die samenhangt met de 
bedrijvigheid op de terreinen van het Havenschap belast 
zo min mogelijk de lokale infrastructuur. In combinatie 
daarmee is de bereikbaarheid van het havenschapsterrein 
(inclusief het LPM) ook via de rijkswegen met voldoende 
doorstroomcapaciteit geborgd.

WATER
Een gegarandeerde optimale nautische toegankelijkheid 
(diepte, breedte vaargeul) en goede verkeersbegeleiding 
zijn nodig voor een goede bereikbaarheid van de havens 
over water.

A.3 VERSTERKEN  
VERVOERSMODALITEITEN
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MOERDIJK IS HÉT KNOOPPUNT 
VAN DUURZAME LOGISTIEK EN 
PROCESINDUSTRIE IN DE VLAAMS- 
NEDERLANDSE DELTA
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A.3.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR HET 
VERSTERKEN VERVOERSMODALITEITEN?

SPOOR 
Voor de verbetering van het spoor wordt een planstudie 
uitgevoerd. Een concreet subsidieverzoek hiervoor is be-
gin 2015 ingediend bij de Europese Commissie.

In deze planstudie wordt onderzocht welke maatregelen, 
in welk tijdsbestek, tegen welke kosten en ten laste van 
welke verantwoordelijke beheerder genomen moeten 
worden om gefaseerd de groei van de modaliteit spoor 
te bereiken. Deze planstudie beperkt zich niet tot het 
grondgebied van het Havenschap maar strekt zich uit tot 
de aansluiting op het Europese spoornetwerk. Een rail-
servicecentrum wordt als mogelijke oplossing voor ver-
beterde aansluiting op het spoornetwerk meegenomen. 
De planstudie betreft niet alleen de technische aspecten, 
maar behelst nadrukkelijk ook een maatschappelijke kos-
ten- en batenanalyse. Het aspect veiligheid maakt deel uit 
van het onderzoek. Vanaf het initiatief tot het indienen van 
de subsidieaanvraag voor het onderzoek is samengewerkt 
met de provincie en ProRail. Bij de feitelijke start van het 
onderzoek zullen de gemeente en regio West-Brabant na-
drukkelijk worden betrokken. In het najaar van 2015 zal 
bekend worden of het subsidieverzoek door de Europese 
Commissie gehonoreerd wordt. Start van de realisatie is 
gepland medio 2018. Mocht het subsidieverzoek afgewe-
zen worden, dan zal een alternatief plan uitgewerkt wor-
den.

De uitvoering van het totale onderzoek en daarop vol-
gende uitvoering is een nieuwe opgave die omvangrijke 
investeringen vraagt. 

Onderzoek naar en uitvoering van 
verbetering spoorfaciliteiten

2015-2020

BUISLEIDINGEN 
De provincie onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor 
transport via buisleidingen. 

Dit onderzoek vloeit voort uit een afspraak uit november 
2014 tussen de minister van Infrastructuur en Milieu en 
de provincie Noord-Brabant in het kader van het MIRT. 
Initiatiefnemer is de provincie. 

De centrale onderzoeksvraag luidt: “Welke innovaties 
bieden kansen om de toepasbaarheid van buisleidingen in 

het multimodaal transport te verbreden en daarmee duur-
zaam en veilig bulktransport voor de Vlaams-Nederlandse 
Delta te optimaliseren?

Het onderzoek vindt gefaseerd plaats. Fase 1 is het toet-
sen van de haalbaarheid van een Europese planstudie naar 
innovatie van ondergronds transport. In november 2015 
vindt terugkoppeling plaats van de resultaten van fase 1. 
Dan zal blijken of er voldoende draagvlak bestaat voor 
het uitvoeren van een planstudie en het indienen van een 
Europese subsidieaanvraag. 

De uitvoering is een nieuwe opgave die omvangrijke nieu-
we investeringen vraagt. 

Onderzoek nieuwe mogelijkheden 
buisleidingen

2015 e.v.

WEGEN  
In nauw overleg met de gemeente stelt het Havenschap in 
2015 de wegenstructuurvisie 2030 vast. Op basis hiervan 
worden de maatregelen op het gebied van onder meer 
bereikbaarheid van de beheerde terreinen en verkeers-
veiligheid voor de korte, middellange en lange termijn uit-
gewerkt en uitgevoerd. De gemeente werkt aan de ver-
keersstudie voor het dorp Moerdijk (o.a. gericht op het 
voorkomen van sluipverkeer). De beide studies worden in 
samenhang bezien. De nieuw aan te leggen interne baan 
(verbinding LPM met bestaande terreinen) is hierin een 
belangrijke maatregel en is onlosmakelijk verbonden met 
de aanleg van het LPM. Deze voorkomt belasting van het 
lokale wegennet. 

Vaststellen wegenstructuurvisie 
2030

2015 i.o.m.

Uitvoeren van een verkeersstudie 
voor het dorp Moerdijk, gericht op 
het voorkomen van het sluipverkeer

2015

Aanleg interne baan als verbinding 
LPM met bestaand haven- en indus-
trieterrein

2016

WATER 
In de uitwerking van de shortseastrategie zullen de rand-
voorwaarden voor de nautische toegankelijkheid verder 
uitgewerkt worden. Zie hiervoor onder A.2.
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A.4.A. NETWERKPOSITIE IN DE VLAAMS-
NEDERLANDSE DELTA

In 2030 is de Vlaams-Nederlandse Delta een sterk netwerk 
dat bestaat uit een samenwerking van concurrerende en 
complementaire havens, met ieder een eigen verantwoor-
delijkheid. Moerdijk is hét knooppunt van duurzame logis-
tiek en procesindustrie in dit netwerk. Er zijn verbindingen 
op Europese schaal tot een fijnmazig netwerk in het Bra-
bantse achterland (logistieke centra, binnenhavens). 

Deze economische vitaliteit van het haven- en industrie-
complex is gebaat bij maatregelen en investeringen die de 
toekomstige aantrekkelijkheid en veiligheid van de omge-
ving voor haar bewoners waarborgen. Om de robuustheid 
van realisatie van deze ambities te garanderen moet in-
gezet worden op nieuwe verdienmodellen en structurele 
samenwerkingsverbanden. 

Vanuit de optiek van concurrentie beïnvloedt de regel-
geving en uitvoering daarvan de keuze voor Moerdijk als 
vestigingsplaats of havenverbinding positief of negatief. 
Hetzelfde geldt voor het realiseren van duurzame ver-
bindingen tussen bedrijven binnen en buiten de beheerde 
terreinen, en heeft dan ook directe invloed op het waar-
maken van de ambities. 

Al deze doelstellingen van de Havenstrategie vereisen dat 
het Havenschap een professionele en slagvaardige organi-
satie is, die in staat is de verdiencapaciteit te versterken 
en de risico’s te beperken en goed te beheersen. 

A.4.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR 
DE NETWERKPOSITIE IN DE VLAAMS-
NEDERLANDSE DELTA?

MOERDIJKS POSITIE ALS HAVEN- EN INDUSTRIEGEBIED 
Moerdijk wordt door marktpartijen én overheden be-
schouwd als hét knooppunt van duurzame logistiek en 
procesindustrie, omdat de bedrijvigheid en faciliteiten op 
Moerdijk deze positie waarmaken. Het Havenschap en 
partners zijn geaccepteerd in de relevante netwerken en 
vervullen daarin met verve hun rol om bij te dragen aan 
een duurzaam vitale Vlaams-Nederlandse Delta met be-
houd van de eigen kracht. 

CONCURRENTIEPOSITIE IN HET KADER VAN REGELDRUK 
EN VERGUNNINGVERLENING
Regelgeving op maat (’klantgerichte regelgeving’) en een 
soepele uitvoering daarvan dragen positief bij aan de con-
currentiepositie van Moerdijk in de Vlaams-Nederlandse 
Delta. Overheden werken samen en staan open voor ver-
beteringen in normstelling, flexibiliteit in de vormgeving 
en efficiencyverbetering in het proces. Dit leidt tot een 
efficiënt ruimtegebruik op het haven- en industrieterrein. 
Uitgangspunt daarbij is dat de hinder voor de omgeving 
niet toeneemt. De Commissie Vestiging is een goed voor-
beeld van een instrument om het vestigingsproces te be-
spoedigen. 

KENNISSTRATEGIE
Conjuncturele ontwikkelingen, technologische ontwikke-
lingen, innovaties in producten, de internationale energie-
markt, klimaatveranderingen, demografische ontwikkelin-
gen: alle grote en (soms ogenschijnlijk) kleine bewegingen 
hebben invloed op de toekomst van de Vlaams-Neder-
landse Delta en de positie van het Havenschap. Het Ha-
venschap en partners benutten optimaal de aanwezige 
kennis in het wetenschappelijk netwerk en hogescholen 
om de strategische keuzes voor de ontwikkeling en het 
beheer van de terreinen van het Havenschap te kunnen 
maken en uitvoeren. Dat draagt bij aan een duurzame 
economische vitaliteit in balans met de ambities op de P’s 
van People en Planet. 

VERZELFSTANDIGING HAVENSCHAP
Er is behoefte aan verdere professionalisering en het ver-
groten van de slagkracht van het Havenschap. Dit leidt 
tot de logische keuze voor een bedrijf dat, via een ge-
meenschappelijke regeling in combinatie met een door 
overheden geleide NV, een krachtige sturing heeft vanuit 
de aandeelhouders, een mandaat voor de directie en een 
professioneel toezicht door een raad van commissarissen. 
Er wordt op niet-vrijblijvende basis met partners samen-
gewerkt die het Havenschap zowel inhoudelijk als financi-
eel kunnen versterken bij het bereiken van de ambities in 
de Havenstrategie 2030. 

A.4 NETWERKPOSITIE IN DE  
VLAAMS-NEDERLANDSE DELTA
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A.4.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR DE 
NETWERKPOSITIE IN DE VLAAMS-
NEDERLANDSE DELTA?

MOERDIJKS POSITIE ALS HAVEN- EN INDUSTRIEGEBIED 
Het Havenschap zal in samenwerking met provincie en 
gemeente onderzoeken welke strategische partners in-
houdelijk bij kunnen dragen aan het bereiken van de Pro-
fit-ambities uit de Havenstrategie. Het betrekken en bin-
den van (strategische) partners en werken aan draagvlak 
en commitment om resultaten te boeken. Deze verster-
king binnen het Vlaams-Nederlandse netwerk vraagt niet 
alleen om een intensieve inzet vanuit het Havenschap en 
zijn directe partners in de regio (zoals de provincie en 
gemeente, de Regio West-Brabant, Deltri, BZW, Strategic 
Board, BOM en REWIN) en het rijk, maar vindt onder 
meer ook plaats door aansluiting bij de Branche Organisa-
tie Zeehavens (BOZ) en de Vlaamse zeehavennetwerken 
via grensoverschrijdend overleg. De relevante verbin-
dingen met partijen in het Brabantse achterland worden 
eveneens gedefinieerd en benut (w.o. logistieke centra, 
marktpartijen, binnenhavens). De verdieping vindt plaats 
in fase 3.

Stakeholderanalyse strategische 
partners t.b.v. bereiken ambities 
Havenstrategie

2015
i.s.m.

Aangaan en versterken verbindingen 
met strategische partners

2015-2016
i.s.m.

CONCURRENTIEPOSITIE IN HET KADER VAN REGELDRUK 
EN VERGUNNINGVERLENING   
Het Havenschap zal zich inzetten om verbeteringen te 
bepleiten vanuit de ervaringen die hiermee worden op-
gedaan. Daarbij werkt het Havenschap samen met de 
andere zeehavens in het BOZ waar het gaat om Euro-
pese en nationale regelgeving. De Crisis- en herstelwet, 
de zogenaamde PAS-wetgeving (natuur) en het bestem-
mingsplan-Plus vormen de wettelijke en juridische kaders 
waarbinnen tot optimale benutting van de wettelijke mi-
lieuruimte gekomen kan worden. In het Werkprogramma 
Zeehavens 2014-2016 werken het rijk, het BOZ en het 
bedrijfsleven landelijk samen op dit onderwerp vanuit Eu-
ropees perspectief. 

Provincie en gemeente zijn bereid tot medewerking wan-
neer het bereiken van de doelen van vergunningverlening 

en handhaving niet in gevaar komt, zoals de blijvende ba-
lans in de drie P’s. En ze onderzoeken binnen de kaders 
van handhaving of het principe van ‘high trust – high pe-
nalty ’ toegepast kan worden. 

Inzet op verbetering van regelgeving 
t.b.v. versterking concurrentie-
positie

2015 e.v.

Onderzoek naar verbetering, 
stroomlijning, versoepeling van 
vergunningsprocedures met als 
uitgangspunt dat de hinder voor de 
omgeving niet toeneemt

2016-2017

KENNISSTRATEGIE 
Aansluiten bij de relevante netwerken zoals Smartports, 
Dinalog, Smart Industry, Biobased Delta. Onderzoeken 
welke netwerken c.q. kennisinstellingen daarbuiten van 
betekenis zijn voor het realiseren van de ambities van 
het Havenschap en zich daarbij aansluiten. De verdieping 
vindt plaats in fase 3 (start eind 2015).

Aansluiten bij/versterken relaties 
met Smartports, Dinalog, Smart 
Industry, Biobased Delta

Onderzoek naar relevante kennisin-
stellingen en -netwerken 

2015 e.v.

Aansluiten bij gedefinieerde 
relevante kennisinstellingen en 
-netwerken

2016

VERZELFSTANDIGING HAVENSCHAP  
De governancestructuur wordt gewijzigd om aan de hier-
voor genoemde eisen te kunnen voldoen. Provinciale Sta-
ten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Moerdijk 
hebben in februari 2015 uitgesproken welk model verder 
uitgewerkt gaat worden (NV-structuur met een gemeen-
schappelijke regeling als eigenaar). Tevens wordt onder-
zocht welke partners het Havenschap zowel inhoudelijk 
als financieel kunnen versterken bij het bereiken van de 
ambities in de Havenstrategie 2030. Zowel de uitwerking 
van het model als het onderzoek zullen in 2016 afgerond 
worden. 

Voorbereiding en besluitvorming ver-
zelfstandiging naar een NV-struc-
tuur met een gemeenschappelijke 
regeling als eigenaar

2015 - half 
2016
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DE VERHOUDING TUSSEN 
HAVENSCHAP, BEDRIJVEN 
EN BEWONERS IS 
GELIJKWAARDIG 
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B.1.A. GOED NABUURSCHAP MET DE OMGEVING

Het haven- en industriecomplex ligt in een regio waar-
in volop wordt gewoond, gerecreëerd en gewerkt. De 
bewoners in de directe omgeving kunnen het complex 
zien, ruiken en horen. De economische vitaliteit van het 
complex is gebaat bij maatregelen en investeringen die de 
toekomstige aantrekkelijkheid en veiligheid van de omge-
ving voor haar bewoners waarborgen. Goed nabuurschap 
behelst de P’s van People en Planet.

Als het gaat om de omgeving dan is het van belang om niet 
‘over de hoofden van de bewoners’ te praten en te bepa-
len, maar om gezamenlijk op te trekken, transparant te 
zijn en op bepaalde onderdelen ook verantwoordelijkheid 
te nemen. De verhouding tussen Havenschap, bedrijven 
en bewoners is gelijkwaardig als het gaat om informatie-
voorziening, mogelijkheden voor constructief overleg en 
betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen die gaan over 
voor bewoners belangrijke onderwerpen.

B.1.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR GOED 
NABUURSCHAP MET DE OMGEVING?

OVERLEG EN INFORMATIE
Er functioneert een gestructureerd overleg waarin bewo-
ners, bedrijven en overheden met elkaar overleg plegen 
en informatie uitwisselen om daarmee bewoners in staat 
te stellen mee te denken en handelen over vorm en in-
houd van uitvoering. Een heldere rolverdeling, transpa-

rante communicatie en afspraak = afspraak vormen het 
kenmerk hiervan. 

Als publiek orgaan staat het Havenschap voor transparan-
tie in besluitvorming en het openbaar maken van besluiten 
en cijfermatige informatie.

Voor een goed nabuurschap met de omgeving organiseert 
het Havenschap onderlinge bekendheid tussen bewoners 
en bedrijven. 

BIJDRAGEN AAN LEEFBAARHEID EN VITALITEIT VAN DE 
SAMENLEVING
Het haven- en industriecomplex draagt bij aan de leef-
baarheid en vitaliteit van de samenleving. Het Havenschap 
is zichtbaar in de samenleving. De bevolking in de directe 
omgeving van de terreinen is zich bewust van de voor- 
en nadelen die de bedrijvigheid op het terrein met zich 
meebrengt. 

COMMUNICATIE BIJ OVERLAST
Provincie en gemeente zijn verantwoordelijk voor het toe-
zicht op de bedrijven om overlast voor de omgeving zo-
veel mogelijk te voorkomen. Klachten van bewoners over 
overlast, die direct raakt aan hun welbevinden, worden 
door de overheden serieus genomen. Over de afwikkeling 
van de klachten communiceren de overheden transparant. 
Monitoring is vanzelfsprekend. Bedrijven vinden het nor-
maal om geplande overlast vooraf te communiceren aan 
de omwonenden. 

B.1 GOED NABUURSCHAP MET DE  
OMGEVING
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B.1.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR GOED 
NABUURSCHAP MET DE OMGEVING?

OVERLEG EN INFORMATIE 
De Burenraad is het platform waar de vertegenwoordi-
gers vanuit de kernen en bedrijven elkaar ontmoeten over 
de actuele zaken in de uitvoering. Het Havenschap blijft 
de Burenraad faciliteren. Vanuit een structurele aanpak, 
waarbij een mix aan communicatiemiddelen wordt inge-
zet, zullen diverse activiteiten worden ontwikkeld die de 
bekendheid tussen bedrijven en bewoners vergroten. In 
2016 organiseert het Havenschap een open dag op het 
haven- en industriecomplex. 

De ervaringen van onderop met de dorps- en stadstafels 
zullen benut worden voor het maken van keuzes voor de 
inrichting van het bredere gestructureerde overleg over 
de ontwikkelingen vanuit het haven- en industriecomplex, 
die impact kunnen hebben op de leefomgeving, zoals in de 
Havenstrategie vastgelegd. Van belang is dat een doorsne-
de vanuit de bevolking aan tafel zit.

De uitwerking hiervan zal in 2016 worden opgepakt. Ha-
venschap en gemeente treden hier gezamenlijk in op.

In de communicatie via de website, Burenraad, aanwe-
zigheid bij diverse activiteiten en andere kanalen draagt 
het Havenschap actief bij aan de transparantie van feiten 
en ambities. In 2016 zullen de communicatiekanalen ver-
breed worden door ook social media te benutten.

Faciliteren Burenraad 2015 e.v.

Ontwikkelen activiteiten tot vergro-
ting onderlinge bekendheid bedrij-
ven en bevolking w.o. organisatie 
open dag in 2016

2015 e.v.

Uitwerken en opzetten breder ge-
structureerd overleg vertegenwoor-
diging bevolking over ontwikkelingen 
vanuit haven- en industriegebied 
met impact op leefomgeving

2016

Verbreding communicatiekanalen 
met social media

2016

BIJDRAGEN AAN LEEFBAARHEID EN VITALITEIT VAN DE 
SAMENLEVING 
Het Havenschap is zichtbaar in de samenleving. Via spon-
soring en de Vitaliteitsregeling wordt bijgedragen aan de 
vitaliteit en leefbaarheid van omliggende kernen. Voor 
sponsoring en de Vitaliteitsregeling is jaarlijks een bedrag 
beschikbaar. In 2016 zullen het sponsorbeleid en de Vita-
liteitsregeling geëvalueerd worden.

Evaluatie sponsorbeleid en Vitali-
teitsregeling

2016

COMMUNICATIE BIJ OVERLAST  
De recent ingestelde Klankbordgroep Milieuklachten van 
bewoners volgt de afwikkeling van de milieuklachten. 
Daarmee wordt een verbeterslag in de communicatie be-
reikt tussen omwonenden en Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant (OMWB). De OMWB zal de bedrijven die 
geplande overlast veroorzaken, stimuleren deze tevoren 
te melden, zodat de omwonenden vooraf geïnformeerd 
worden. Dat gebeurt ook door gemeente en Havenschap. 
De ondersteuning van de Klankbordgroep Milieuklachten 
is in handen van het samenwerkingsverband Duurzame 
Verbindingen Moerdijk (DVM). Via jaarlijkse monitoring 
wordt vastgelegd welke resultaten worden bereikt.

Bedrijven stimuleren omwonenden 
vooraf te informeren over geplande 
overlast

2015

Verbetering communicatie bij 
overlast

2015-2017

Jaarlijkse monitoring afwikkeling 
milieuklachten

2015-2017
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B.2.A. VOLKSGEZONDHEID

De regio als aantrekkelijke plek om te wonen, te werken 
en te recreëren houdt ook in dat er oog is voor de (volks)
gezondheid van omwonenden en van de werkenden op 
de beheerde terreinen. Geplande ontwikkelingen in en 
op het haven- en industriecomplex zullen naast aspecten 
van leefbaarheid, ook worden bezien op objectieve ge-
zondheidsaspecten als de subjectieve beleving hiervan bij 
omwonenden. 

B.2.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR 
VOLKSGEZONDHEID?

Per kern is in beeld hoe de gezondheidssituatie van de 
bevolking is. Daarmee wordt duidelijk waar er wel of geen 
verschillen zijn met de regio West-Brabant/Zuid-Holland 
of het landelijk beeld. En of de verschillen terug te voeren 
zijn op de activiteiten op het haven- en industriecomplex. 

Bij het ontwikkelen van plannen en/of het beoordelen van 
vergunningsaanvragen wordt waar mogelijk al in een vroeg 
stadium bekeken wat het effect op de gezondheid en sub-
jectieve beleving hiervan kan zijn. Provincie en gemeente 
gaan samen in overleg hoe dat exact vorm te geven.

Er is kennis van de grenzen waarbuiten emissies schadelijk 
zijn voor de volksgezondheid. De werkelijke uitstoot van 
emissies wordt gemeten, zodat structurele overschrijding 
vermeden kan worden om gezondheidsrisico’s te voorko-
men. Bij incidentele ongewenste overschrijding worden 
direct adequate maatregelen genomen. 

B.2.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR 
VOLKSGEZONDHEID? 

MONITORING 
De gemeente gaat samen met provincie en Hogeschool 
HAS Den Bosch verkennen of de aanpak van het project 
Gebiedsontwikkeling en gezondheid met het instrument 
‘Butterfly ’ toepasbaar is. ‘Butterfly ’ heeft als doel om in 
beeld te brengen wat de invloed is van het haven- en in-

dustrieterrein op de gezondheid van omwonenden. Deze 
verkenning is een pilot voor Brabant. Indien uit de pilot 
naar voren komt dat het instrument goed toepasbaar is, 
kan het leiden tot aanbevelingen hoe projecten uit de uit-
voeringsagenda opgepakt kunnen worden vanuit leefom-
gevingskwaliteit. 

De resultaten kunnen worden gekoppeld aan de gezond-
heidsmonitor. Door dit periodiek toe te passen kan inzicht 
worden verkregen in hoe de leefomgevingskwaliteit door 
de tijd heen verbetert als gevolg van de uitvoering van de 
Havenstrategie. Betrokken partijen zijn gemeente Moer-
dijk, provincie, bureau Gezondheid, Veiligheid en Milieu 
van de GGD, Hogeschool HAS Den Bosch. Planning is dat 
de verkennende fase van de pilot in juli 2015 is afgerond. 
Naar aanleiding van de resultaten kan er een vervolgfase 
komen in 2016.

Verkennen van de aanpak ‘Butterfly ’ 
als monitoringsinstrument voor het 
effect van de aanwezigheid van het 
haven- en industrieterrein op de 
gezondheid van omwonenden 

2015

Vervolg n.a.v. resultaten verkenning 2016

HAVEN VAN MOERDIJK IN CATEGORIE B VAN DE REGE-
LING PUBLIEKE GEZONDHEID 
De haven van Moerdijk is in maart 2015 aangewezen als 
haven in de categorie B van de regeling Publieke Gezond-
heid (dit gaat o.a. over het voorkomen van infectieziek-
ten op schepen/Europese grens). In 2015 zullen de voor-
zieningen van de haven door de gemeente op het niveau 
worden gebracht dat daarbij hoort. 

Zorgen voor de aanwezigheid van 
de voorzieningen die horen bij de 
status van het haven- en indus-
trieterrein als een categorie B 
haven conform de regeling Publieke 
Gezondheid

2015

B.2 VOLKSGEZONDHEID
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DE AANWEZIGHEID 
VAN HET HAVEN- EN 
INDUSTRIETERREIN MAG 
REKENEN OP DRAAGVLAK 
ONDER DE BEVOLKING
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B.3.A. REGIONALE AANTREKKINGSKRACHT

De gemeente Moerdijk en de regio West-Brabant hebben bewoners veel te bieden. 
Er is veel werk in de directe omgeving, evenals een breed scala aan voorzieningen. 
Met de Havenstrategie wordt ingezet op uitbreiding van economische activiteiten 
en daarmee nieuwe banen. Deze economische activiteiten leveren ook de grondslag 
voor het aanbod aan de voorzieningen. De inzet is een vitale en aantrekkelijke om-
geving.

B.3.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR DE REGIONALE 
AANTREKKINGSKRACHT?

SAMENHANG IN ONTWIKKELING
Er ligt een grootschalige economische opgave en daarbij is onder andere de aanwe-
zigheid van voldoende arbeidskrachten van groot belang. Daarmee is dus ook de om-
geving van het haven- en industrieterrein als aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
van groot belang. Andersom is ook het haven- en industrieterrein belangrijk voor de 
vitaliteit van de omliggende kernen. De aanwezige werkgelegenheid heeft spin-offef-
fecten op de lokale bedrijvigheid. De economische revenuen die de gemeente ont-
vangt, vormen mede een basis om voorzieningen in stand te kunnen houden. Daar-
door is er sprake van leefbare en vitale kernen met voldoende aantrekkingskracht 
om de huidige inwoners en ondernemers vast te kunnen houden en nieuwe inwoners 
(en bedrijven) aan te kunnen trekken.

De bevolking is zich ook bewust van het belang van het haven- en industrieterrein 
voor de vitaliteit en de leefbaarheid van de kernen. De aanwezigheid van het haven- 
en industrieterrein mag rekenen op draagvlak onder de bevolking. De nadelen die 
kleven aan de directe nabijheid van het complex wegen niet op tegen de voordelen 
en bovendien zijn deze verminderd door de transitie naar duurzame bedrijvigheid 
op het complex. De aanwezigheid van het haven- en industrieterrein maakt de bouw 
van extra woningen bijvoorbeeld voor nieuwe werknemers mogelijk. Die impuls is 
niet enkel goed voor de bedrijven, maar ook voor de omvang en samenstelling van de 
bevolking binnen de gemeente Moerdijk en daarmee voor de sociale structuur. Denk 
bijvoorbeeld aan draagkracht voor voorzieningen en verenigingen.

VESTIGING NIEUWE INWONERS EN BEDRIJVEN
Met een aantrekkelijke en gezonde omgeving wordt tevens een belangrijke vesti-
gingsplaatsfactor voor (toekomstige) bedrijven en haar werknemers geborgd. Jonge-
ren willen zich graag in Moerdijk vestigen of er blijven wonen.

B.3 REGIONALE  
AANTREKKINGSKRACHT

33



B.3.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR DE REGIONALE 
AANTREKKINGSKRACHT 

SAMENHANG IN ONTWIKKELING: GEBIEDSVISIE 
In de gemeente Moerdijk is de toekomstige ontwikkeling 
vastgelegd in de Structuurvisie Moerdijk 2030 als spoor-
boekje voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de periode 
tot 2030. Daarnaast zijn de paraplunota’s Maatschappij, 
Economisch klimaat en Leefomgeving vastgesteld als in-
houdelijk de beleidskaders. De komende jaren zullen in 
het teken staan van de uitvoering van de genoemde do-
cumenten. De vastgestelde Havenstrategie past volledig 
in die lijn. Deze documenten zullen worden gebruikt als 
onderlegger voor de in het kader van de Omgevingswet 
op te stellen gebiedsvisie voor de gemeente.

Opstellen gebiedsvisie gemeente 2017

KOPPELING UITBREIDING BESTAANDE HAVEN- EN INDUS-
TRIETERREIN EN INVESTERINGEN IN LEEFBAARHEID 
In de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moer-
dijk-Oost (programma ‘Moerdijk Meer Mogelijk’) zijn af-
spraken gemaakt over de herstructurering en intensive-
ring van het huidige terrein en een uitbreiding met een 
logistiek park (LPM), in combinatie met een forse inves-
tering in de leefbaarheid en vitaliteit van de omliggende 
kernen. 

Het realiseren van de economische opgave in dit program-
ma is een verantwoordelijkheid van het Havenschap. De 
uitvoering van het programma voor de leefbaarheid/vita-
liteit van de omgeving is een gemeentelijke verantwoor-
delijkheid, waarbij door provincie en rijk via de genoemde 
bestuursovereenkomst medewerking is toegezegd. Con-
creet bevat het programma ‘Moerdijk Meer Mogelijk’ de 
volgende onderdelen:

• De bouw van 825 extra woningen, gekoppeld aan de 
uitbreiding van de economische activiteiten. Doel is 
het vergroten van het arbeidspotentieel in de directe 
omgeving. Het programma wordt in fasering en in type 
woningen afgestemd op deze doelstelling.

• Het ontwikkelen van het stationsgebied Lage Zwaluwe 
als locatie voor lokale bedrijvigheid in samenhang met 
de bedrijvigheid die wordt gerealiseerd op het aan-
grenzende LPM.

• Verplaatsing van een aantal milieuhinderlijke bedrijven 
uit de kernen Klundert, Zevenbergen en Zevenberg-

schen Hoek, dan wel op een andere manier wegnemen 
van deze hinder in deze driekernen. Caldic Chemie is 
al uit Zevenbergen verplaatst door de provincie.

• De ontwikkeling van de kern Zevenbergen als kern 
met een stevige centrumfunctie voor de gemeente 
door verhoging van het voorzieningenniveau en aan-
trekkelijkheid voor wonen, werken en recreatie. Zo 
wordt ruimte gecreëerd voor lokale bedrijvigheid als 
spin-off van de groei van activiteiten op en rond het 
huidige haven- en industrieterrein. Het doortrekken 
van de Roode Vaart tot in het centrum van Zevenber-
gen als onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject 
Waterpoort (met o.a. de provincie en de gemeente als 
deelnemers) sluit hier ook op aan. 

• Specifieke aandacht gaat uit naar de kern Moerdijk. 
Voor deze kern komen bij de planologische titel voor 
het LPM middelen beschikbaar om te investeren in de 
leefbaarheid. De besteding van dit bedrag wordt sa-
men met de inwoners bepaald aan de hand van het op 
te stellen ‘Gebiedsplan dorp Moerdijk’. Dit traject is in 
2015 in gang gezet.

Uitvoeren van het programma 
Moerdijk Meer Mogelijk 

2015-2017

AANTREKKEN BEZOEKERS/RECREATIEMOGELIJKHEDEN 
EIGEN INWONERS 
De gemeente Moerdijk is omringd door water, heeft een 
ruim polderlandschap en heeft op haar grondgebied een 
belangrijke aantal vestingwerken. Onder andere dat is on-
derscheidend voor de gemeente Moerdijk. 

De gemeente wil de toeristische potenties benutten 
vanwege zowel de economische als de maatschappelijke 
functie. Het benutten van deze potentie draagt bij aan 
de aantrekkingskracht voor bezoekers van buiten en ver-
groot de recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners. 
Concreet worden daarvoor de volgende activiteiten on-
dernomen:

• Het versterken van de toeristisch recreatieve waar-
de van het cultureel erfgoed zoals Fort de Hel, Fort 
Sabina, Fort Bovensluis, de kernen Klundert en Wil-
lemstad. Samen met beheerders/exploitanten wordt 
gewerkt aan een compleet programma aan arrange-
menten en aan het promoten ervan. Met de forten van 
de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie worden in 
het kader van ‘Waterpoort’ verbindingen gerealiseerd.
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• Het Mauritshuis in Willemstad gaat dienen als uitvals-
basis, museum en informatiecentrum voor de ‘Stellin-
gen van Willemstad’.

• In samenwerking met de VVV Brabantse Wal is in 2015 
een nieuw VVV-informatiepunt geopend. 

Aantrekken bezoekers/vergroten 
recreatiemogelijkheden eigen 
inwoners 

2015-2017

SAMENHANG IN ONTWIKKELING: GEBIEDSPLANNEN, 
STADS- EN DORPSTAFELS 
Vanaf 2013 wordt er binnen de gemeente voor elke kern 
een gebiedsplan opgesteld. Dit gebiedsplan gaat in op zo-
wel de fysieke als de sociale structuur van de kern, geeft 
een visie op de kern voor de komende tien jaar en bevat 
een uitvoeringsagenda om de visie te realiseren.

Het gebiedsplan wordt opgesteld én uitgevoerd door on-
der andere inwoners, zorginstellingen, Havenschap, wo-
ningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, de politie en 
de gemeente. Het doel is om in de manier van werken aan 
te sluiten bij wat er buiten leeft en bij de sociale structu-
ren in een kern. Om niet langer als gemeente te zorgen 
voor, maar te zorgen dat. Daartoe wordt (is) er per kern 
een dorps- of stadstafel opgericht die het opstellen van de 
gebiedsplannen begeleidt en die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van de (dynamische) uitvoeringsagenda. De 
genoemde partijen zijn in de stads- en dorpstafels verte-
genwoordigd.

Het opstellen en uitvoeren van 
gebiedsplannen (‘dorpsplannen’) en 
het inrichten van stads- en dorps-
tafels

2015-2016

SAMENHANG IN ONTWIKKELING: DE KERN MOERDIJK 
Specifieke aandacht gaat uit naar de kern Moerdijk. Uit-
gangspunt in de Havenstrategie is een leefbare en vita-
le kern Moerdijk. Niet alleen nu, maar ook over 5 jaar, 
over 10 jaar en over 30 jaar. Daar is een fors investe-
ringspakket aan maatregelen voor nodig. Zowel fysieke 
maatregelen als ook maatregelen die gericht zijn op de 
sociale structuur van het dorp. Bovendien ligt er ook een 
aanzienlijke ‘communicatieve opgave’. Het imago van het 
dorp Moerdijk staat onder druk door de steeds gevoerde 
discussies over het voortbestaan van het dorp en een aan-
tal incidenten in de afgelopen jaren. Dat vergt een actie-

ve communicatiestrategie om de beeldvorming over het 
dorp te wijzigen. De gemeente is primair verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van dat maatregelenpakket, met 
het Havenschap en de provincie als partner. Belangrijk 
aandachtspunt richting het dorp Moerdijk is daarbij ge-
luid- en geuroverlast. Daarin draagt ook de provincie als 
bevoegd gezag een eigen verantwoordelijkheid. 

Onderdeel van het totaalpakket is de Moerdijkregeling. 
Deze biedt de huiseigenaren rust en zekerheid met als 
doel ze voor het dorp te behouden (zekerheid is ook leef-
baarheid). Daarnaast biedt de Moerdijkregeling ook een 
instrument om gericht de sociale structuur van het dorp 
te versterken. De Moerdijkregeling is opgesteld en wordt 
uitgevoerd samen met de inwoners van het dorp. Ook 
de woningbouwcorporaties met woningbezit in het dorp 
spelen hier een rol in. De werking en het succes van de 
Moerdijkregeling is nadrukkelijk afhankelijk van de uitvoe-
ring van het maatregelenpakket en de communicatiestra-
tegie. De gemeente zal hierover jaarlijks rapporteren aan 
Havenschap en provincie. 

Gekoppeld aan de besluitvorming over de Havenstrategie 
is door Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin 
Gedeputeerde Staten worden opgedragen te zorgen voor 
het periodiek monitoren van de leefbaarheid van de kern 
Moerdijk. Dit zal een plaats krijgen bij het opstellen van 
het gebiedsplan en het gebiedsgericht werken dat daarbij 
hoort.

Uitvoeren van het pakket aan maat-
regelen voor het dorp  Moerdijk, o.a.: 
• De Moerdijkregeling 
• PR/Imago campagne

2015-2017

Monitoring leefbaarheid Moerdijk 
en jaarlijkse rapportage aan Haven-
schap en provincie

2015-2017

VESTIGING NIEUWE INWONERS EN BEDRIJVEN 
In breder verband zet de gemeente via citymarketing in 
op huisvesting van nieuwe werknemers binnen de kernen 
van Moerdijk en het aantrekken van nieuwe bedrijven en 
bezoekers. In 2015 wordt hiervoor een marketingstrate-
gie ontwikkeld en gestart met de uitvoering.

De kwaliteit van het woningbestand en woonmilieu is 
daarbij aan de orde, inclusief het levensloopbestendig ma-
ken daarvan. Daarnaast is het ontwikkelen van bijzondere 
(onderscheidende) woonmilieus de inzet. Onderscheiden-
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de woonmilieus zijn belangrijk in het kunnen aantrekken 
van nieuwe inwoners. In 2015 en 2016 wordt de haalbaar-
heid daarvan onderzocht. Een aantal concrete locaties is 
reeds benoemd.

De recreatieve kwaliteiten worden via specifieke pro-
jecten (zoals Waterpoort) verhoogd. Voor de opwaarde-
ring van cultuurhistorische en landschappelijke kwalitei-
ten, zoals die in de structuurvisie is vastgelegd, worden 
uitvoeringsprojecten opgestart waarvoor de benodigde 
fondsen al beschikbaar zijn.

Specifieke aandacht in dit kader is de opgave om jonge-
ren (jonge gezinnen) te binden aan de gemeente. Belang-
rijk voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling, maar 
ook belangrijk voor de arbeidsmarkt in de toekomst. Het 
binden en boeien van jongeren is een vast item in de ge-
biedsplannen die per kern worden opgesteld (wat is daar 
voor nodig?). In dit kader is de gerealiseerde uitbouw van 
het Marklandcollege in Zevenbergen naar een volledige 
en volwaardige voortgezet onderwijsinstelling belangrijk. 
Net als het zorgen voor de bereikbaarheid daarvan vanuit 
de diverse kernen via bijvoorbeeld goede en veilige fiets-
verbindingen. 

Het binden van jongeren (jonge gezinnen) vindt ook zijn 
vertaling in het woningbouwprogramma. In 2015 wordt 
samen met de woningbouwcorporaties een woningbe-
hoefteonderzoek gehouden als basis voor het woning-
bouwprogramma. Ook hierin heeft de aandacht voor 
jonge gezinnen een plaats. Meer specifiek voor de kern 
Moerdijk is de Moerdijkregeling een instrument om ge-
richt meer jonge gezinnen aan te trekken. De Moer-
dijkregeling maakt het voor starters op de woningmarkt 
eenvoudiger om een woning in Moerdijk te kopen en de 
Moerdijkregeling geeft de mogelijkheid om woningen ook 
gericht aan te kunnen bieden.

Behouden eigen inwoners (o.a. bin-
den jongeren), aantrekken nieuwe 
inwoners en bedrijven en bezoekers 

2015-2017
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B.4.A. ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

Het haven- en industrieel complex zorgt voor stuwende 
werkgelegenheid waar in de hele regio van wordt gepro-
fiteerd. Omgekeerd is er afhankelijkheid van het aanbod 
van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten in de re-
gio en het binden van deze mensen aan de regio. Bij spe-
cifieke of tijdelijke tekorten wordt nog steeds gebruik ge-
maakt van het aanbod van buitenlandse arbeidskrachten. 
Arbeidsmigranten vormen door hun kennis en expertise 
een welkome aanvulling voor de bedrijven in de regio.

B.4.B.WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR 
ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT?

AANSLUITING ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
Er zijn voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, voor 
laaggeschoold werk en technisch personeel (MBO en 
HBO). De intensieve samenwerking van onderwijsinstel-
lingen, bedrijven en overheden zorgt voor een goede ba-
lans tussen vraag en aanbod. Jongeren uit de Brabantse, 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse regio’s hebben werk op het 
haven- en industrieel complex of aanverwante bedrijvig-
heid in de regio. Dat geldt ook voor mensen met een ar-
beidsbeperking. 

ARBEIDSMIGRANTEN
Arbeidsmigranten uit het buitenland worden op een ge-
lijkwaardig niveau gefaciliteerd in huisvesting. Illegale si-
tuaties zijn niet aan de orde.

B.4 ONDERWIJS EN 
ARBEIDSMARKT
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B.4.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR ONDERWIJS 
EN ARBEIDSMARKT? 

AANSLUITING ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT 
De gemeente Moerdijk is zeer actief in netwerken van or-
ganisaties, instellingen en bedrijven om een betere match 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren, waaron-
der het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA). Het rpA 
zet met het actieprogramma West-Brabant Werkt en pakt 
door! (een programma van de ‘drie O’s’) in op het ver-
sterken van het arbeidspotentieel voor de economische 
vitaliteit van de regio op korte en lange termijn. Specifie-
ke aandacht is er in het plan voor de topclusters mainte-
nance, biobased economy en logistiek.

In het programma worden onder andere de volgende ac-
tiviteiten opgepakt:

• Om het tekort aan potentiële arbeidskrachten door 
ontgroening en vergrijzing tegen te gaan worden 
werkzoekenden geplaatst op kansberoepen. Dit zijn 
beroepen waar vraag naar is vanuit het bedrijfsleven in 
de regio.

• De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
krijgt vorm via de Human Capital Roadmap (opgesteld 
in 2013), waardoor enerzijds gezorgd wordt voor vol-
doende instroom in MBO en HBO en anderzijds opge-
leid wordt voor die beroepen waar vraag naar is in de 
markt. 

• Speciale aandacht is er voor het opleiden voor tech-
nische beroepen om de kwalitatieve mismatch weg te 
werken en de flexibiliteit van werknemers te vergro-
ten (ontwikkelen van een sectorplan). Hiermee sluit 
het programma aan op Delta-regio in de hoogste ver-
snelling, Actieplan Economische Structuurversterking 
(december 2014).

• De inzet van werkzoekenden krijgt vorm door:
a. het Werkbedrijf dat afspraken maakt met onder an-

dere de bedrijven op het haven- en industrieterrein 
voor de inschakeling van deze groep via de zoge-

naamde baanafspraken, met bijzondere aandacht 
voor arbeidsgehandicapten.

b. het Werkgeversservicepunt West-Brabant dat werkt 
aan een gezamenlijk visie op ‘social return’ en de ge-
coördineerde werkgeversdienstverlening. Moerdijk 
is aangesloten via het Werkgeversservicepunt Werk-
centrum Brabantse Wal. 

c. Techniekpact 2020 dat betrokken is bij de inrichting 
van de hele onderwijskolom van basisschool tot en 
met technische universiteit in samenwerking met 
Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar horen ook 
de ontwikkelingen van het Marklandcollege in Ze-
venbergen bij. De gemeente Moerdijk participeert 
hierin.

Aansluiting onderwijs en arbeids-
markt
• Uitbouw Marklandcollege/tech-

nasium
• Deelname in het rpA t.b.v. een 

betere match tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt

Mede uitvoeren van het programma 
West-Brabant werkt en pakt door!

2015-2017

ARBEIDSMIGRANTEN 
Naar aanleiding van een onderzoek naar arbeidsmigranten 
is in 2013 door het rpA opdracht gegeven om te komen tot 
een digitaal infopunt voor arbeidsmigranten, waardoor zij 
zich makkelijker kunnen vestigen in de regio. Deze website 
is in 2014 gerealiseerd. In dit infopunt komt een sociale 
kaart per gemeente met informatie over onder meer werk-
gelegenheid en huisvesting. Op dit moment wordt hieraan 
gewerkt en aangepast aan de sociale kaart van West-Bra-
bant. Het vervolg vereist een gezamenlijke projectmatige 
aanpak. De uitwerking vindt plaats in fase 3.

Doorontwikkeling realiseren van 
een digitaal infopunt voor arbeids-
migranten om zich makkelijker te 
kunnen vestigen in de regio

2015
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DEEL C 

PLANET
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C.1.A. VEILIGHEID

Excellent in veiligheid, dat is de ambitie in de Havenstrategie. Economische ontwik-
keling van het haven- en industriecomplex kan en mag niet ten koste gaan van de 
veiligheid - en dus leefbaarheid - van de omgeving. Adequate communicatie hierover 
draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving.

C.1.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR VEILIGHEID?

ACTIEPROGRAMMA ‘SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID’
Met het actieprogramma ‘Samen werken aan Veiligheid’ wordt het complex Moerdijk 
en omgeving nog veiliger gemaakt richting de toekomst. Het afsprakenkader blijft 
onverkort van kracht en wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Daarmee 
ligt ook vast dat de overheden primair verantwoordelijk zijn.

NORMSTELLING VERGUNNINGEN EN HANDHAVING
De normstelling voor de veiligheidseisen die vergunningverleners hanteren zijn 
scherp en transparant voor derden. 

Ondernemers en omwonenden hebben via de invulling van het nabuurschap een ac-
tieve rol in het overleg over normstelling en handhaving. 

VERVOERSTROMEN VAN EN NAAR PORT OF MOERDIJK
De veiligheid van vervoerstromen van en naar Port of Moerdijk is optimaal gegaran-
deerd. Met name voor het vervoer via het water en spoor zijn de randvoorwaarden 
hiervoor aanwezig. Het is veiliger dan vervoer over de weg. 

Voor het water gaat het om de zogenaamde walradardekking op het Hollands Diep. 
Voor het vervoer via het spoor zijn indien nodig aanvullend op de al bestaande maat-
regelen van het rijk aanpassingen van de infrastructuur opgenomen in de financiële 
planning van ProRail en rijk.

VEILIGHEIDSBELEID VAN HET HAVENSCHAP
Het overall veiligheidsbeleid van het Havenschap richt zich op zowel het voorkomen 
van onveilige situaties als het zorgen voor voorzieningen die nodig zijn wanneer deze 
zich toch voordoen. De terreinen die het Havenschap beheert zijn schoon, heel en 
veilig en worden zo beleefd. Er wordt op structurele basis samengewerkt met het 
bedrijfsleven om de veiligheidssituatie op peil te houden. Op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze wordt geïnvesteerd in veiligheid. 

C.1 VEILIGHEID
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C.1.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR VEILIGHEID?

ACTIEPROGRAMMA ‘SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID’ 

  
Het actieprogramma ‘Samen werken aan veiligheid’ wordt 
verder uitgevoerd en kent (in 2015) de volgende onder-
delen:

• Borging van de veiligheidssamenwerking tussen partners;

• Publiek/private kennisuitwisseling veiligheid;

• In het leven roepen Haventeam en borging info- 
uitwisseling tussen toezichtpartners; 

• Nieuwe veiligheidseisen planologisch borgen in  
integrale herziening bestemmingsplan;

• Uitrollen evacuatieplan/zelfredzaamheid voor het 
zeehavengebied;

• Walradardekking voor begeleiding verkeer op  
Hollands Diep;

• Aanpak georganiseerde criminaliteit;

• Crisisbeheersing op orde;

• Continueren beveiliging/verbeteren informatie- 
uitwisseling;

• Risicocommunicatie: ontwikkelen veiligheidsdashbord 
voor werknemers en burgers als communicatiemiddel 
met betrekking tot risico’s en handelingsperspectief. 

Veel van de hiervoor genoemde zaken zijn opgepakt en 
voor een deel ook al gerealiseerd. De focus ligt nu vooral 
nog op het verbeteren van de netwerkstructuren en so-
ciale veiligheid. Het afsprakenkader is dan ook een dyna-
misch document en wordt jaarlijks geëvalueerd en waar 
nodig aangevuld (Actieprogramma 2.0). De gemeente 
Moerdijk is trekker van dit programma, maar het wordt 

uitgevoerd in nauwe samenwerking met (o.a.) Haven-
schap en provincie.

Uitvoeren en jaarlijks herijken van 
het actieprogramma Samen werken 
aan Veiligheid 

2015-2017

BELEIDSVISIE RISICOBELEID EXTERNE VEILIGHEID 2014-
2018 
In mei 2014 hebben Provinciale Staten de beleidsvisie 
 Risicobeleid Externe Veiligheid 2014-2018 vastgesteld. 
Een belangrijk speerpunt hierin is de externe veiligheid 
van Moerdijk. Vanwege de vele risicovolle activiteiten die 
op en rond het industrieterrein Moerdijk plaatsvinden, 
blijft de provincie zich inzetten voor versterking van de 
samenwerking tussen de Brabantse veiligheidspartners. 
Momenteel bekijken de provincie en de gemeente Moer-
dijk hoe de rol van de betrokken partijen concreet vorm 
kan krijgen. In juni 2015 komt een concreet plan van aan-
pak gereed. 

Uitwerking beleidsvisie risicobeleid 
Externe Veiligheid Provincie

2015-2017

NORMSTELLING VERGUNNINGEN EN HANDHAVING  
De uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening en 
handhaving, de OMWB wordt periodiek getoetst of deze 
beantwoordt aan de gestelde opdracht en verwachtingen 
(auditing). Dat omvat ook de communicatie naar onder-
nemers en bewoners bij incidenten. De ervaringen van 
de Klankbordgroep Milieuklachten worden daarin meege-
nomen. 

Verbeteren normstelling en handha-
ving door de OMWB 

2015-2017

Verbeteren van communicatie naar 
ondernemers en bewoners bij inci-
denten door de OMWB 

2015-2017
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VERVOERSSTROMEN VAN EN NAAR PORT OF MOERDIJK 

  
De externe veiligheid die speelt bij vervoersstromen 
krijgt in het planonderzoek naar verbetering van de 
spoorfaciliteiten nadrukkelijk aandacht. Zie ook onder 
A.3 Versterken vervoersmodaliteiten. Het gaat dan zowel 
om de veiligheid binnen de terreinen van het Havenschap 
(bijvoorbeeld spoorwegovergangen) als daarbuiten. Het 
beeld dat het vooral om gevaarlijke stoffen zal gaan, komt 
niet overeen met de verwachtingen die er zijn over de la-
dingen. In de tweede helft van 2015 wordt bekend of het 
onderzoek Europese subsidie ontvangt, daarna kan het di-
rect van start. Voor het onderdeel veiligheid worden de 
kaders gevormd door de vigerende wet- en regelgeving 
en normen die op landelijk niveau gelden. De omgeving 
en relevante stakeholders worden nadrukkelijk betrokken 
bij het proces. Op basis van de uitkomsten zal verder ge-
handeld worden. 

De uitvoering van de walradardekking op het Hollands 
Diep is niet opgenomen in de investeringsplanning van 
Rijkswaterstaat. De kernparters zullen actief bevorderen 
dat hier verandering in komt in samenwerking met de Vei-
ligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Zuid-Holland-
se partners (provincie Zuid-Holland, gemeenten Strijen, 
Dordrecht, en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid).

Uitvoering onderzoek naar verbete-
ring veiligheid van spoorverbinding 
zowel binnen als buiten het haven- 
en industrieterrein

2015 e.v.

Inzet om uitvoering walradardekking 
Hollands Diep door Rijkswaterstaat 
gerealiseerd te krijgen

2015-2016

OVERALL VEILIGHEIDSBELEID VAN HET HAVENSCHAP 
Het beheer van het haven- en industriecomplex door het 
Havenschap is onder meer gericht op veiligheid vanuit di-
verse invalshoeken. Enkele hiervan zijn de volgende:

• Met het oog op toenemende verkeersstromen en het 
steeds intensiever gebruik van het terrein besteedt 
het Havenschap extra aandacht aan de interactie bij 
de verschillende modaliteiten, zoals de veiligheid op 
overwegen en aansluiting met nieuw te ontwikkelen 
gebieden/terreindelen. 

• Op basis van een evaluatie in 2015 besluit het Haven-
schap uiterlijk in 2016 of en hoe de voorzieningen van 
het Port Health Center vanaf 2017 worden geborgd. 

• Voor het bedrijfsleven organiseert het Havenschap sa-
men met de veiligheidspartners themabijeenkomsten 
over specifieke onderwerpen voor de bedrijven op het 
haven- en industriecomplex. 

• De havenmeester heeft een specifieke veiligheids-
functie en valt daarvoor rechtstreeks onder de bur-
gemeester. De havenmeester is onder meer belast 
met de uitvoering van de International Ship and Port 
facility Security Code (ISPS) waarin de minimumeisen 
voor de beveiliging van schepen, havenfaciliteiten en 
overheidsinstellingen beschreven staan. In 2016 zal 
een grote veiligheidsoefening worden georganiseerd.

Evaluatie Port Health Center en 
besluit over toekomst 

2015-2016

43



44 UITVOERINGSPROGRAMMA HAVENSTRATEGIE MOERDIJK 2015 - 2017



DE BEDRIJFSPROCESSEN ZIJN 
VERGROEND, HET HAVENSCHAP 
VERVULT EEN VOORBEELDROL

C.2.A. MILIEU EN DUURZAAMHEID

Het haven- en industrieterrein Moerdijk wil een duurza-
me groei en intensivering realiseren zonder toename van 
de milieudruk op de omgeving. Door het sluiten van de-
centrale ketens, het benutten van kansen en innovaties 
neemt de ecologische footprint niet toe. 

Bedrijven werken intensief samen in decentrale ketens 
(circulaire economie) en leveren een bijdrage aan een 
duurzaam sociaal economisch leefklimaat in de regio.

C.2.B. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN VOOR MILIEU 
EN DUURZAAMHEID?

MILIEUHYGIËNISCHE BELASTING
De ecologische footprint van het haven- en industriecom-
plex is in beeld. Een actueel inzicht in de milieuhygiëni-
sche belasting van de beheerde terreinen is via monitoring 
beschikbaar. Dit inzicht is de basis voor activiteiten om 
waar mogelijk te voorkomen dat de ecologische footprint 
groter wordt, ook al neemt de bedrijvigheid toe. Met de 
omgeving kan op basis van feitelijke milieu-informatie 
over emissies, energiegebruik, geluid en geur gecommu-
niceerd worden in het kader van goed ‘nabuurschap’. Ge-

plande hinder wordt vooraf gemeld, klachten worden snel 
en transparant afgehandeld. Uitgangspunt is dat de hinder 
voor de omgeving niet toeneemt. Voor het dorp Moerdijk 
is in de Havenstrategie expliciet vastgelegd dat ‘het hand-
haven van de huidige milieubelasting als plafond’ een basis 
is. De bedrijfsprocessen zijn vergroend, het Havenschap 
vervult een voorbeeldrol. Veel bedrijven op het terrein 
zijn MVO-gecertificeerd (ISO 26000). Het proactief en tij-
dig plannen van nieuwe ontwikkelingen in combinatie met 
een efficiënt vergunningsverleningsproces, helpen bij het 
versterken van de verdere economische ontwikkeling op 
de terreinen. En het zorgt voor draagvlak in de omgeving. 

DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK EN LANDSCHAPPELIJKE IN-
PASSING
Duurzaam ruimtegebruik is vastgelegd in de zonering van 
de beheerde terreinen. De herstructurerings- en inten-
siveringsopgave, vastgelegd in de bestuursovereenkomst 
Moerdijk Meer Mogelijk, is uitgevoerd. Elk bedrijf zit op 
de goede plek en de vrije ruimte op het industrieterrein 
is ingevuld. 

De landschappelijke inpassingen van het haven- en indus-
triecomplex en LPM zijn gerealiseerd en worden goed 
beheerd.

C.2 MILIEU EN DUURZAAMHEID
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C.2.C. WAT GAAN WIJ DOEN VOOR MILIEU EN 
DUURZAAMHEID?

SAMENWERKING   
Binnen het samenwerkingsverband Duurzame Verbindin-
gen Moerdijk (DVM) werken het Havenschap, provincie, 
gemeente, de Bedrijvenkring Moerdijk (BIM), Waterschap 
Brabantse Delta, Rijkswaterstaat Zuid-Holland al vanaf 
2009 samen om een toonaangevend duurzaam haven- en 
industrieterrein Moerdijk te realiseren. DVM richt zich 
onder meer op het koppelen van reststromen tussen be-
drijven, duurzame bedrijfsvoering en duurzaam beheer, 
inrichting en ontsluiting van het haven- en industrieter-
rein. Naast de deelnemers kent DVM vele partners, voor-
al bedrijven. In 2011 is een eerste Meerjarenprogramma 
2011-2015 vastgesteld. DVM brengt de jaarlijkse Milieu-
monitor uit. DVM brengt partners samen die nodig zijn 
om de ambities voor milieu en duurzaamheid uit de Ha-
venstrategie te realiseren. De drie kernpartners onder-
kennen dat continuering van deze bestaande samenwer-
king een unieke kans biedt om daadwerkelijk te zorgen 
voor het uitwerken van de ambities in concrete projecten. 
De kernpartners zullen Stuurgroep DVM verzoeken met 
de uitwerking aan de slag te gaan via het nieuwe Meer-
jarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk. De 
kernpartners participeren zelf in de stuurgroep, zodat de 
verbinding met de ambities voor milieu en duurzaamheid 
is gegarandeerd. 

Stuurgroep DVM verzoeken de ambi-
ties voor milieu en duurzaamheid uit 
te werken in het nieuwe Meerjaren-
programma Duurzame Verbindingen 
Moerdijk 2016-2020

2015-2017 
e.v.

MILIEUHYGIËNISCHE BELASTING   
Gemeente en provincie zijn als opdrachtgever op diverse 
terreinen betrokken bij de vergunningverlening en hand-
having op Moerdijk. Er is behoefte aan meer samenhang 
en afstemming op dit gebied. Daarom werken provincie, 
gemeente Moerdijk en de OMWB aan een gezamenlijk 
plan van aanpak voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving op het gebied van milieu op het haven- en 
industrieterrein Moerdijk. Hierin worden werkafspraken 
gemaakt en acties geconcretiseerd. De uitvoering voor 
vergunningverlening en handhaving ligt bij de OMWB.

Niet alles kan op het haven- en industrieterrein. Zo is het 
ontgassen van binnenvaartschepen op het Hollands Diep 
verboden vanwege zowel geurhinder als gezondheidsre-
denen. 

Betere samenhang en afstemming 
tussen de verschillende vergunning-
verlenende en handhavende instan-
ties

2015

DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK 
Om goed zicht te krijgen in de feitelijke omvang van de 
herstructurerings- en intensiveringsopgave van bedrijven 
die binnen het haven- en industriecomplex nu niet op de 
goede plek zitten, wordt de bestaande situatie in beeld 
gebracht. Op basis van deze analyse zullen nadere beslui-
ten worden genomen.

In beeld brengen van bestaande 
situatie in relatie tot de herstructu-
rerings- en intensiveringsopgave en 
besluitvorming over vervolg

2016-2017

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING  
De landschappelijke inbedding van het haven- en indus-
triecomplex wordt uitgewerkt in het traject ‘de groene 
omlijsting’. De eerste haalbaarheidsstudie voor de west-
kant (Klundert) met als doel geluidhinder te beperken, 
blijkt vanuit die optiek niet haalbaar. Er zullen alternatie-
ven voor de groenstrook worden ontwikkeld. 

Via het uitwerken van concrete plannen worden de be-
oogde doelen en wettelijke verplichtingen gerealiseerd, 
zoals de uitwerking van het Natuurmanagementplan dat 
onder meer betrekking heeft op de Natura 2000-gebie-
den De Biesbosch en het Hollands Diep. In 2015 zal het 
Natuurmanagementplan vastgesteld worden en zullen de 
uitwerkingen van het Natuurmanagementplan opgepakt 
worden. In 2016 zal een eerste pilot gerealiseerd wor-
den waarin al gevestigde bedrijven met ontwikkelplannen 
participeren.

In 2016 zal ook onderzocht worden hoe voor de be-
schermde kustbroedvogels de Sassenplaat aantrekkelijk 
gemaakt worden als alternatief voor locaties op het ha-
ven- en industrieterrein.

Studie naar landschappelijke inbed-
ding van haven- en industriecomplex 
(traject ‘groene omlijsting’)

2015-2016

Vaststelling en uitwerking Natuur-
managementplan, realisering eerste 
pilot. Studie aantrekkelijk maken 
van Sassenplaat t.b.v. broedvogels

2015-2017

46 UITVOERINGSPROGRAMMA HAVENSTRATEGIE MOERDIJK 2015 - 2017



C.3 DUURZAME ENERGIE

C.3.A. DUURZAME ENERGIE

Overheden en bedrijven streven naar duurzaamheid en 
CO2-reductie in de gehele keten. Dit biedt kansen voor 
duurzame energieopwekking, energieverbindingen met 
andere industrieën in de omgeving en recycle en re-use 
van grondstoffen en halffabricaten. In Moerdijk zijn al er-
varingen opgedaan met projecten die gericht zijn op tran-
sitie. De mogelijkheden voor zonne-energie, biomassa en 
aardwarmte biedt specifiek voor Moerdijk kansen richting 
2030 om tot een energieneutraal haven- en industriecom-
plex te komen.

C.3.B. WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR 
DUURZAME ENERGIE?

TRANSITIE NAAR ANDERE ENERGIEBRONNEN
De bedrijven op de beheerde terreinen werken optimaal 
samen in de energieketen. Er zijn verbindingen met re-
levante bedrijven in Zuidwest-Nederland, de agrarische 
sector in het bijzonder (zoals Drimmelen, Dinteloord). 
Vraag en aanbod van grondstoffen en halffabricaten zijn 
regionaal inzichtelijk, zodat regionale verbindingen tussen 
bedrijven eenvoudig te realiseren zijn. Alternatieve ener-
giebronnen zoals zon, wind en aardwarmte worden volop 
benut. Onder meer met de eigen bedrijfsvoering en het 

beheer van de terreinen inspireert het Havenschap partij-
en stappen te zetten op weg naar de transitie.

ENERGIEVISIE
De Energievisie die het Havenschap met zijn partners 
(waaronder het bedrijfsleven) heeft geformuleerd, heeft 
stimulerend gewerkt op de transitie naar duurzaamheid 
van de bedrijven die op de terreinen gevestigd zijn. 

C.3.C. WAT GAAN WE DOEN VOOR DUURZAME 
ENERGIE?

ENERGIEVISIE 
Het Havenschap stelt in 2015 een Energievisie op voor 
het haven- en industrieel complex. Het Havenschap ver-
taalt daarbij onder meer de landelijke afspraken zoals het 
nationaal Energieakkoord, het actieplan Energie van de 
BOZ en Energieakkoord SER-Brabant naar de situatie van 
Moerdijk. 

Opstellen Energievisie als vertaling 
van nationaal Energieakkoord, actie-
plan Energie van de Branche Organi-
satie Zeehavens en Energieakkoord 
SER-Brabant naar de situatie van 
Moerdijk

2015
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ENERGYWEBXL  I.S.M.  
Het Havenschap werkt samen met de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk aan de verdere 
ontwikkeling van het EnergywebXL. Om verdere realise-
ring van duurzame verbindingen mogelijk te maken wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een warm-
tebedrijf op te richten voor de exploitatie en het beheer 
van het EnergywebXL. Totdat het EnergywebXL als enti-
teit een feit is, zal het Havenschap op businesscaseniveau 
actief met betrokken bedrijven zoeken naar kansen en 
mogelijkheden om ‘duurzame verbindingen’ te realiseren. 
Een voorbeeld is uitwisseling van energie tussen bedrij-
ven op het IPM met de glastuinbouw in Zevenbergen. De 
planning is om begin 2016 belanghebbende partijen een 
advies voor te leggen, zodat een besluit genomen kan 
worden over de wijze waarop deze uitwisseling het meest 
effectief geoperationaliseerd kan worden met als doel om 
begin 2017 een organisatie operationeel te hebben.

Onderzoek naar oprichting warmte-
bedrijf EnergywebXL t.b.v. duurzame 
verbindingen tussen bedrijven op het 
terrein en daarbuiten

2015-2016

TRANSITIE NAAR ANDERE ENERGIEBRONNEN  
Het Havenschap gaat het gesprek aan met de bedrijven 
op het terrein en in de omliggende regio om tot concrete 
uitvoeringsprojecten te komen. In 2015 wordt een eerste 
verkenning afgerond.

Voor de input zoekt het Havenschap naar de jongste 
bewezen technologische bevindingen, die de aantrekke-
lijkheid tot participatie van bedrijven verhoogt. De mo-
gelijkheden voor gezamenlijke inkoop worden verkend. 
Uiteraard werkt het Havenschap daarbij samen met rele-
vante partners, waaronder de BIM en DVM. 

Door het Havenschap Moerdijk, de gemeente en Nuon 
worden al jaren inspanningen verricht om de realisatie 
van windturbines mogelijk te maken. In 2015 heeft het 
Havenschap de overeenkomst met NUON uit 2007 ver-
lengd om windturbines op het haven- en industrieterrein 
te mogen realiseren en exploiteren. De zoektocht naar 
een geschikte locatie voor de uitbreiding van het aantal 
lijkt nu succesvol te zijn (westzijde terrein). De gemeente 
verleent binnen de gestelde randvoorwaarden alle mede-
werking, op de kaders voor de MER kunnen in de zomer 
van 2015 zienswijzen worden ingediend. Als alles volgens 
plan (MER en bestemmingsplanprocedure) verloopt zal 
NUON in 2019 de windturbines kunnen plaatsen.

Verkenning bij bedrijven naar 
haalbaarheid concrete uitvoerings-
projecten transitie naar andere 
energiebronnen i.s.m. BIM en DVM

2015-2016

Vaststellen kaders MER en bestem-
mingsplan voor plaatsing windtur-
bines

2015-2016

C.4 WATERSYSTEMEN

Voor de uitwerking van watersystemen liggen belangrijke 
primaire verantwoordelijkheden bij de stakeholders Rijks-
waterstaat en het Waterschap Brabantse Delta. De uit-
werking van dit deel van het Uitvoeringsprogramma vindt 
daarom plaats in fase 3. 

Uitwerking concretisering ambities 
t.a.v. watersystemen i.s.m. Rijkswa-
terstaat en waterschap Brabantse 
Delta in 3e fase

2015 e.v.
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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
Geacht Dagelijks Bestuur,

In 2030 is Port of Moerdijk hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie 
in de Vlaams Nederlandse Delta. De Port of Moerdijk is excellent in duurzaamheid 
en veiligheid. Het principe van de ‘Triple P’, People, Planet en Profit is uitgangspunt 
geweest. Duurzame ontwikkeling vraagt om een uitgebalanceerd ontwikkelproces, 
gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur, van het 
lichamelijk en geestelijk welzijn van de inwoners en een gezonde economische ont-
wikkeling. Dat is vastgelegd in de Havenstrategie Moerdijk 2030 van juli 2014, het re-
sultaat van een intensieve samenwerking tussen het Havenschap Moerdijk, gemeente 
Moerdijk en provincie Noord-Brabant (de kernpartners). En met grote betrokken-
heid van zowel de bevolking in de omgeving van het haven- en industriecomplex als 
partijen die hiermee verbonden zijn. 

In de Havenstrategie is vastgelegd dat er een Uitvoeringsprogramma komt. Voor de 
drie P’s zijn hiervoor de thema’s benoemd die verder uitgewerkt moeten worden. 
De blijvende samenwerking tussen de drie kernpartners is essentieel voor een suc-
cesvolle uitwerking.

In dit eerste Uitvoeringsprogramma hebben de drie kernpartners alle thema’s onder-
zocht vanuit de vraagstelling: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen? 
Binnen de drie organisaties van de partners zijn deze vragen voorgelegd. Na een 
gezamenlijke en vruchtbare discussie zijn de uitkomsten opgenomen in dit Uitvoe-
ringsprogramma 2015-2017. 

Er moet veel gebeuren, de Havenstrategie omvat op elke ‘P’ een viertal veelomvat-
tende thema’s. Het Uitvoeringsprogramma is daarom zó ingericht dat de partners 
de ruimte hebben om op het concrete projectniveau maatwerk te leveren. En indien 
nodig een project aan te passen: de werkelijkheid is immers dynamisch. Wat bereikt 
moet worden staat centraal en dat is in dit Uitvoeringsprogramma vastgelegd. Voor 
de meeste opgaven gaat het om aanpassing van de beleidsuitvoering, van goede com-
municatie en afstemming zonder dat extra inzet nodig is. Een beperkt aantal majeure 
opgaven vraagt wel om extra financiële middelen. 

In het Uitvoeringsprogramma zijn bestaande initiatieven zoveel mogelijk verwerkt. 
Het Uitvoeringsprogramma is echter nog niet compleet. Voor een aantal onderdelen 
van thema’s zijn andere partijen dan de drie kernpartners primair of medeverant-
woordelijk. Aanzetten voor de uitwerking zijn wel opgenomen in het Uitvoerings-
programma, maar verdieping vindt plaats in de loop van 2015. Dat kan alleen samen 
met die partijen. Het document zal daarop aangevuld worden en aan u worden voor-
gelegd. 

BIJLAGE 1 
 ADVIES STUURGROEP
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Zowel in de Havenstrategie, maar ook bij het ontwikkelen van het Uitvoeringspro-
gramma is de verknoping tussen de drie P’s duidelijk ervaren. Het onderkennen van 
die verknoping is van essentieel belang om ook in het uitvoeringsproces rekening 
mee te houden: ontwikkelingen binnen de ‘P’s beïnvloeden elkaar sterk. Door con-
tinuering van de samenwerking blijft de duidelijk gebleken positieve meerwaarde in 
stand. Vroegtijdige afstemming maakt trajecten effectiever en zorgt voor daadkracht, 
draagkracht en draagvlak. De drie kernpartners zullen dat ook mee moeten nemen 
binnen hun eigen organisatie. De Stuurgroep zal de uitvoering begeleiden om o.a. 
de samenwerking te borgen. In 2017 zal het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd 
worden voor de periode vanaf 2018.

Het Uitvoeringsprogramma is qua abstractie zó geformuleerd, dat het functioneert 
als een spoorboekje voor de komende jaren. Een document is immers statisch, maar 
het uitvoeringsproces zelf is dynamisch van karakter. Ter illustratie hiervan: een aan-
tal activiteiten is reeds in gang gezet: de Moerdijkregeling, de governance en het 
traject tot verbetering van de spoorsituatie. 

Via digitale nieuwsbrieven zullen belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoog-
te worden gehouden van mijlpalen of andere relevante ontwikkelingen. Jaarlijks zal 
de Stuurgroep de uitvoering monitoren en u daarover adviseren.

De Stuurgroep Havenstrategie adviseert u het Uitvoeringsprogramma vast te stellen 
en ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten, de gemeenteraad, Raad van 
Bestuur. En adviseert u om de uitvoering voort te zetten, daarbij samen te blijven 
werken met de kernpartners, andere organisaties te betrekken bij het vervolg van 
de uitvoering en dat ook in uw organisatie te borgen. En waar nodig financiële mid-
delen te genereren voor enkele majeure opgaven. Tot slot adviseert de Stuurgroep 
de kernpartners in 2017 gezamenlijk opdracht geven tot actualisatie van het Uitvoe-
ringsprogramma.

Hoogachtend,

L.W.L. Pauli, 
Voorzitter Stuurgroep Havenstrategie
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Bert Pauli provincie Noord-Brabant

Erik van Merriënboer provincie Noord-Brabant

Jac Klijs gemeente Moerdijk

Thomas Zwiers gemeente Moerdijk

Ferdinand van den Oever Havenschap Moerdijk

Willy Wagenmans provincie Noord-Brabant

Cees van den Boer provincie Noord-Brabant

Edwin Alderliesten gemeente Moerdijk

Lia Nelis, projectleider Havenschap Moerdijk

BIJLAGE 2 
 SAMENSTELLING STUURGROEP  

EN KERNTEAM
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Avans Avans Hogeschool

BIM Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk

BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BOZ Branche Organisatie Zeehavens

BZW Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie

DelTri Samenwerkingsverband van overheden en havens in het gebied 
Rotterdam, Drechtsteden, West-Brabant en Zeeland

DVM Duurzame Verbindingen Moerdijk 

HBO Hoger beroepsonderwijs

IPM Industrial Park Moerdijk

ISO 26000 internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een 
organisatie.

ISPS International Ship and Port facility Security Code 

LPM Logistiek Park Moerdijk

MBO Middelbaar beroepsonderwijs

MER Milieu Effect Rapportage

MIRT Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport van 
het rijk (ministerie van I&M)

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

TPW Trade Park West

REWIN NV REWIN West-Brabant

Strategic Board Strategic Board Delta Region

BIJLAGE 3 
 LIJST VAN GEBRUIKTE  

AFKORTINGEN
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Havenschap Moerdijk
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COLOFON
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CONTACT
Projectleiding Havenstrategie Moerdijk 2030 
Postbus 17
4780 AA Moerdijk

T 0168 38 88 88
I www.portofmoerdijk.nl 
E info@havenschapmoerdijk.nl


