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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 17 maart 2020 –
nummer 27/20A;
overwegende dat:
-

het inpassingsplan en exploitatieplan ‘Logistiek Park Moerdijk’ bij besluit
van 15 juli 2016 hernieuwd zijn vastgesteld;

-

er eind 2017, lopende de beroepsprocedure, een nieuwe passende
beoordeling is ingediend bij de Raad van State ter nadere onderbouwing
van het inpassingsplan ‘Logistiek Park Moerdijk’;

-

de Raad van State op 13 november 2019 een einduitspraak en een
tussenuitspraak heeft gedaan over het besluit van 15 juli 2016;

-

de Raad van State bij genoemde tussenuitspraak aan Provinciale Staten
de opdracht heeft gegeven om binnen 26 weken een geconstateerd
gebrek in de passende beoordeling, die eind 2017 is ingediend bij de
Raad van State, te herstellen en voor het overige de naar voren
gebrachte beroepsgronden ongegrond heeft verklaard;

-

naar aanleiding van de tussenuitspraak een onderzoek is uitgevoerd op
basis waarvan geconcludeerd kan worden dat met het ‘gasloos’
uitvoeren van Logistiek Park Moerdijk en het toepassen van externe
saldering ten gevolge van Logistiek Park Moerdijk geen sprake is van
significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden;

-

de passende beoordeling van eind 2017 en een addendum op die
passende beoordeling, waarin verslag is gedaan van genoemd
onderzoek naar de stikstofdepositie ten gevolge van Logistiek Park
Moerdijk, zijn toegevoegd aan de toelichting bij het inpassingsplan voor
Logistiek Park Moerdijk;

-

er extra regels zijn toegevoegd aan het inpassingsplan, waarmee het
‘gasloos’ uitvoeren van Logistiek Park Moerdijk en de externe saldering
publiekrechtelijk zijn geborgd;

-

met genoemde wijzigingen van het inpassingsplan voor Logistiek Park
Moerdijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de Raad van State
zoals meegegeven in de tussenuitspraak van 13 november 2019;

besluiten:
1.

het provinciaal inpassingsplan 'Logistiek Park Moerdijk', digitaal vervat in
het GML-bestand NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va03, gewijzigd vast te
stellen;

2.

Gedeputeerde Staten op te dragen om het vastgestelde inpassingsplan op
de door de Raad van State voorgeschreven wijze bekend te maken en
mede te delen;

3.

dat de uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad van Moerdijk
tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de betrokken gronden
eindigt daags na het in werking treden van het inpassingsplan.

’s-Hertogenbosch, 8 mei 2020
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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