
Zevenbergen 24-04-2020 
 
Geachte Statenleden, 
 
Ondergetekende stuurt deze inspraakreactie namens de “Stichting Behoud 
Buitengebied Moerdijk” voor de digitale vergadering van de Statendag van 24 april 
a.s. met het onderwerp “Logistiek Park Moerdijk”. 
 
Onze visie over de huidige braakliggende gronden op het industrieterrein Moerdijk is 
inmiddels genoegzaam bekend en toegelicht in de stukken die we U als Stichting per 
mail hebben toegezonden. De hoofdzaken samengevat: 

1. Op het huidige industrieterrein laat je geen 200 ha 60 jaar braak liggen voor 
bedrijfstakken die deze nooit gaan opvullen. 

2. Vestiging van logistiek op deze gronden zou niet kunnen uit 
veiligheidoverwegingen. Dit is een bewering, wordt niet onderbouwd 

3. Het LPM is een doel op zich geworden. 
4. Ps-leden hobbel niet mee met GS in hun aanpak maar laat zelf een 

onafhankelijk onderzoek verrichten naar genoemde punten. 
 
Ik wil U herinneren aan het begin van het LPM in de gemeenteraad van Moerdijk. De 
provincie deed zoveel toezeggingen met het plan “Moerdijk meer mogelijk” dat 
partijen zich onder druk gezet voelden en tegen hun principes in voor stemden. Als 
wij toen meer geld hadden gehad dan de provincie had SBBM het plan betaald en 
was het “Logistiek Park” er nooit gekomen. Het ging om 1 stem meer of minder. 
Niet voor niets had de bevolking van Moerdijk zich in een eerder 
leefbaarheidsonderzoek uitgesproken voor een landelijke gemeente. 
 
Met het huidige industrieterrein staat de leefbaarheid stevig onder druk. Dagelijks 
(pre-corona) overvolle wegen en files op de sluiproutes zijn daar debet aan. En U wilt 
mij toch niet wijs maken dat dit met de komst van het LPM, tienduizenden 
vrachtwagens per jaar er bij, minder wordt? 
 
Logisch dat de stikstofdepositie ook stevig zal toenemen bij realisatie. De meeste 
stikstof zal neerkomen bij de bron, zoals we dat zien op de satellietfoto’s, recent nog 
in het nieuws. Maar niet alleen de stikstof neemt toe, ook de fijnstofconcentraties en 
CO2 zullen significant toenemen en overschrijdingen van het MTR zullen geen 
uitzondering zijn. 
 

Nog ernstiger wordt de situatie voor de bewoners rondom de oksel van de A16 en 
A17 als het LPM doorgaat en de resterende braakliggende gronden (250 ha) op het 
industrieterrein Moerdijk ook geëxploiteerd gaan worden. Dan worden we dubbel 
getroffen. Of blijven deze gronden braak liggen omdat er dan geen stikstofruimte 
meer is? Dat zou wel helemaal van de zotte zijn: een nieuw bedrijventerrein 
aanleggen en op een naastliggend terrein geen bedrijven meer kunnen realiseren!  
 
Wij zagen liever dat Brabant inzet op lokale zelfvoorzienende bedrijvigheid. Deze 
behoefte wordt eens te meer aangetoond tijdens deze crisis. We hebben daarnaast 
genoeg blokkendozen in Brabant, die voor de Brabanders geen enkele toegevoegde 
waarde hebben. De eerste aanbeveling van het college van Rijksadviseurs is dan 
ook: “Faciliteer niet alles, maar wees selectief en stel eisen. Nederland is een 
klein land met een hoge bevolkingsdichtheid en een grote druk op de ruimte. 
Dat betekent dat niet alles altijd kan. Het korte termijn denken en het 
voornamelijk handelen op basis van de marktvraag alleen is zeker geen 
garantie voor het hoogste maatschappelijk rendement. Wees selectief en weeg 
alle belangen zorgvuldig af”.  



 
Ik heb nog niemand ontmoet, ook onder de Statenleden niet, die antwoord kan geven 
op de vraag: ‘Waar doen we het voor en voor wie doen we het?” Al die logistieke 
bedrijven op het LPM zijn die goed voor Brabant? Komen daar Brabanders te werken 
of zijn dat er een paar? 
 
Een industrieterrein Moerdijk waar vanaf de realisatie van het gebied nog steeds 
honderden hectares braak liggen, logistieke bedrijven waar nauwelijks Brabanders 
werken nu en ook in de toekomst, waar zijn we mee bezig! 
Wij verzoeken provinciale staten afscheid te nemen van het LPM. Niet instemmen 
met het gewijzigd vaststellen van het provinciaal inpassingsplan voor het LPM, het 
kan! Kies voor het afscheid nemen van zinloze weg en kies voor een nieuwe route! 
Kies voor een duurzaam Brabant, inzetten op duurzaam en goed gebruik van 
bestaande bedrijventerreinen. Kies voor een gezond Brabant! 
Om uit de rijdende LPM-trein te stappen, nu GS van mening is dat het eindstation in 
zicht is, daar is lef voor nodig.  
Kies voor een Brabant waar het ook goed leven is voor ons. Het enkelvoud van leven 
is toch lef? Toon dit!  
 
Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Rijnart, 
Voorzitter Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk 
 


