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Onderwerp 
Ontwerpbesluit vaststelling veiligheidscontour Zeehaven- en Industrieterrein 

Moerdijk 

 

Inleiding 

Dit besluit betreft de vaststelling van de veiligheidscontour op grond van artikel 

14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) binnen Zeehaven- en 

Industrieterrein Moerdijk. 

De essentie van een veiligheidscontour rondom Zeehaven- en Industrieterrein 

Moerdijk is dat binnen de veiligheidscontour ruimte wordt gereserveerd voor de 

uitbreiding van risicovolle activiteiten. Terwijl buiten de veiligheidscontour ruimte 

beschikbaar is voor bestaande, geplande en nieuwe (kwetsbare) 

ontwikkelingen. Op deze manier kan voorkomen worden dat ruimtelijke 

initiatieven onbedoeld doorkruist worden door bedrijfsuitbreidingen en/of 

vestigingen van risicovolle bedrijven (en vice versa). 

 
Aanleiding 

Sinds de start van het herzieningstraject voor het bestemmingsplan Zeehaven en 

industrieterrein Moerdijk, die voornamelijk in het teken stond van implementatie 

van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), hebben de provincie 

Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het havenschap Moerdijk, de 

regionale brandweer en de milieudienst intensief samengewerkt. In november 

2015 is besloten naast de EV-zonering in het bestemmingsplan ook een 

veiligheidscontour artikel 14 Bevi toe te passen. Dit omdat het Bevi zich niet 

verzet tegen een combinatie van artikel 14 en de interne zoneringssystematiek 

die al werd gehanteerd. Met de toevoeging van de artikel 14 veiligheidszone is 

aan zowel risicovolle inrichtingen als (bestaande) kwetsbare objecten meer 

rechtszekerheid geboden. 
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Ligging veiligheidscontour 

 
Fig. 1: Artikel 14 zone en de PR10-6 contouren (bij vaststelling bestemmingsplan) 

 

Onderbouwing 

De veiligheidscontour valt globaal samen met de plangrenzen van het 

‘bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’, waarbij het gebied 

Plaza en de westelijke groenzone bij het ruitersportcentrum buiten de 

veiligheidscontour zijn gehouden.   

Het vigerend bestemmingsplan voor het Zeehaven- en industrieterrein is 

conserverend van aard en laat geen (beperkt) kwetsbare objecten, zonder 

functionele binding met de zeehaven en het industrieterrein, toe. Hiermee is 

voldaan aan de voorwaarden van het Bevi voor de vaststelling van de 

veiligheidscontour. 

Het bevoegd gezag Wabo voor de huidige Bevi-inrichtingen en eventueel 

toekomstige inrichtingen die binnen de veiligheidscontour (komen te) liggen, te 

weten provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk stellen de 

veiligheidscontour vast. Dit in lijn met de ambtelijke vaststelling van het 

bestemmingsplan in november 2015 en de besluitvorming van de gemeenteraad 

van Moerdijk d.d. 18 januari 2018. 
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Voorbereidingsprocedure 

Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour is 

de uniforme voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb) van toepassing (artikel 14, lid 5 Bevi). 

Het ontwerp van dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage van 6 maart 

2020 tot en met 16 april 2020 bij de provincie Noord-Brabant. 

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 april 2020 schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze kenbaar maken. Het voornemen om dit besluit te nemen is bekend 

gemaakt in het gemeenteblad van gemeente Moerdijk, in de Staatscourant en 

op de website van de provincie (www.brabant.nl). Voor de mogelijkheid van het 

indienen van zienswijzen wijzen wij op de betreffende tekst in de bijgevoegde 

kennisgeving. 

 

Instemming bevoegd gezag ruimtelijke ordening 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein 

Moerdijk op 18 januari 2018, heeft de gemeenteraad van Moerdijk ingestemd 

met deze vaststelling van de veiligheidscontour. 

 

 

Aldus vastgesteld op …..2020 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

 

de voorzitter,    de secretaris, 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk  drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
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