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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 13 mei 2014 –
3556706;
gelet op het advies van de commissie voor Economische Zaken en
Bestuur d.d. 6 juni 2014;
gelezen de Memorie van Antwoord van Gedeputeerde Staten d.d.
27 juni 2014;
gehoord de beraadslagingen;
overwegende dat:
Gemeente, provincie en havenschap tijdig willen inspelen op kansrijke
groeimogelijkheden in de toekomstige ontwikkeling van het haven- en
industriecomplex Moerdijk.
 De groei van de haven belangrijk is voor bedrijven en de
werkgelegenheid in de regio.
 De groei van de haven indirect ook voor behoud van de
diversiteit van voorzieningen in de regio zorgt en daarmee voor
het algehele woon- en leefklimaat.
 Het haven- en industrieterrein inmiddels is uitgegroeid tot de
tweede economische motor van Brabant.
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 Het van belang is dat er goede afstemming plaats vindt met
andere havens in de Vlaams-Nederlandse Delta.
 Provincie, gemeente en Havenschap het daarom belangrijk
vinden om zowel vanuit hun publieke als private
verantwoordelijkheden een eenduidige en integrale visie op het
havengebied en haar omgeving te hebben.
 Er, blijkende uit de brede consultatie, draagvlak is voor de
havenstrategie
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besluiten:
1. Vaststellen Havenstrategie Moerdijk 2030 en bijbehorende
strategische uitvoeringsagenda, met dien verstande dat de vermelding
van de Roode Vaart als (strategische) reserve dan wel op termijn te
realiseren bedrijventerrein in zijn geheel verwijderd wordt;
2. Ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen in de strategische
uitvoeringsagenda t.b.v. kern Moerdijk:
a. krediet voteren van max. € 10 mln;
b. in te stemmen met een mogelijk garantstelling voor eventuele
aanvullende financiering van max. € 12,5 mln;
c. de risico’s hiervan mee te nemen bij de integrale risicobeoordeling
van Havenschap Moerdijk;
d. Voor a en b de begroting en meerjarenbegroting te wijzigen.
’s-Hertogenbosch, 3 juli 2014
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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

mw. drs. C.J.M. Dortmans

2/2

