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Aanleiding
Op woensdag 13 november heeft de Raad van State een tussenuitspraak
gedaan over het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk.
De Raad van State is van oordeel dat de passende beoordelingen die ten
grondslag liggen aan het inpassingsplan niet voldoen. De provincie heeft 26
weken de tijd gekregen om dit geconstateerde gebrek te herstellen en een
gewijzigd of nieuw besluit te nemen.
Alle andere door appellanten naar voren gebrachte beroepsgronden zijn
ongegrond verklaard. Zo is de Raad van State van oordeel dat de vraag naar
bedrijventerreinen voor de doelgroep van Logistiek Park Moerdijk voldoende is
aangetoond en er niet voldoende aanbod is, ook niet binnen het bestaand
stedelijk gebied. Daarmee is voldaan aan de principes van zorgvuldig
ruimtegebruik.
Het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk zijn bij besluit
van 15 juli 2016 vastgesteld door Provinciale Staten. Ter onderbouwing van
deze besluitvorming was een passende beoordeling opgesteld gebaseerd op de
PAS. Gezien onduidelijkheid over de PAS is eind 2017, lopende de
beroepsprocedure, een nieuwe passende beoordeling opgesteld en ingediend
bij de Raad van State. In deze nieuwe passende beoordeling 2017 is geen
gebruik gemaakt van de PAS, maar is uitgegaan van maatregelen die exclusief
voor Logistiek Park Moerdijk worden getroffen.
Beide passende beoordeling voldoen naar het oordeel van de Raad van State
niet als onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk. Er is niet met voldoende
zekerheid onderbouwd dat negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. De
Raad van State heeft de provincie de mogelijkheid geboden om dit te herstellen
en een nieuwe, geactualiseerde, passende beoordeling op te stellen, eventueel
aangevuld met een zogenaamde ADC-toets. Er zijn overwegingen meegegeven
voor de nieuwe passende beoordeling.
Het persbericht uitgebracht naar aanleiding van deze uitspraak is als bijlage bij
deze statenmededeling gevoegd.
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Vervolg
Vooruitlopend op de uitspraak van 13 november is gestart met het opstellen van
een nieuwe passende beoordeling en aanvullend een ADC-toets. De komende
maanden zullen we benutten om de passende beoordeling en, indien nodig, de
ADC-toets definitief te maken. Daarbij rekening houdend met hetgeen de Raad
van State heeft meegegeven in zijn uitspraak. Het moge duidelijk zijn dat het
hier gaat om een flinke uitdaging, zowel in tijd als op inhoud. Daarbij zijn we
mede afhankelijk van de ontwikkelingen in het stikstofdossier de komende
maanden.
De uitkomst van de nieuwe passende beoordeling en de besluitvorming
daarover moet gedeeld worden met de twee overblijvende appellanten
(Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Vereniging Milieuwerkgroep
Moerdijk) en uiteraard met de Raad van State. De daarna volgende
beroepsprocedure richt zich uitsluitend nog op de nieuwe passende beoordeling
en de twee genoemde appellanten.
De stukken voor de besluitvorming over de nieuwe passende beoordeling
worden uiterlijk maart 2020 door Gedeputeerde Staten aangeboden aan de
Griffie, zodat Provinciale Staten in april 2020 een gewijzigd of nieuw besluit
kunnen nemen over Logistiek Park Moerdijk.
Bevoegdheid
De bevoegdheid tot het nemen van een gewijzigd of nieuw besluit over het
inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk ligt bij Provinciale Staten. De
voorbereidingen hiervoor worden getroffen door of namens Gedeputeerde
Staten.
Consequenties
Indien er geen gewijzigd of nieuw besluit wordt genomen over Logistiek Park
Moerdijk binnen de opgedragen termijn van 26 weken, worden de beroepen
van appellanten gegrond verklaard. Het besluit tot vaststelling van het
inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk van 15 juli 2016
wordt dan vernietigd.
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Bijlage
Persbericht naar aanleiding van uitspraak Raad van State.
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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

Programmamanager: de heer A.H.J. van den Hurk, (073) 681 20 67,
avdhurk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer F.G. Veurink, (073) 681 23 77, fveurink@brabant.nl.
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Persbericht naar aanleiding van tussenuitspraak Raad
van State over Logistiek Park Moerdijk

Datum

19 november 2019
Documentnummer

GS: 4608119

‘s-Hertogenbosch, 13 november 2019 - De Raad van State heeft vandaag
uitspraak gedaan over het inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
(LPM). De rechter heeft een tussenuitspraak gedaan. Daarmee krijgt de
provincie Noord-Brabant zes maanden de tijd om een nieuwe ‘passende
beoordeling’ te maken voor het inpassingsplan dat de aanleg van Logistiek Park
Moerdijk mogelijk maakt en zonodig op basis van een zogenaamde ADC-toets
aan te tonen dat ze de stikstofuitstoot in de omliggende Natura2000 gebieden
naar beneden brengt en/of compenseert.
Logistiek Park Moerdijk
De provincie Noord-Brabant wil een grootschalig logistiek bedrijventerrein
mogelijk maken ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17). In totaal
gaat het om netto142 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein. De ontwikkeling van
LPM kan een flinke impuls zijn voor de economie en werkgelegenheid in (West)Brabant. LPM is vooral bedoeld voor logistieke bedrijven die naast opslag en
distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage, waarbij gebruik
gemaakt kan worden van de multimodale logistieke mogelijkheden van het
naastgelegen haven- en industrieterrein Moerdijk.
De provincie Noord-Brabant trekt bij de ontwikkeling van LPM samen op met het
Havenbedrijf Moerdijk en de gemeente Moerdijk. De totstandkoming van LPM is
neergelegd in een bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk in 2009.
Daarin staat onder meer dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein
tegelijkertijd een impuls moet geven aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Betekenis uitspraak Raad van State
De bezwaarmakers vinden dat nut en noodzaak van het LPM niet voldoende zijn
aangetoond. De actuele behoefte zou te ruim zijn ingeschat. Daarnaast vrezen
ze dat natuurgebieden in de omgeving door het bedrijventerrein worden
aangetast.
De Raad van State vindt dat nut en noodzaak voldoende zijn aangetoond, maar
dat er nog extra moet worden bewezen dat de natuurgebieden niet worden
aangetast. Daarvoor krijgt de provincie zes maanden om een nieuwe passende
beoordeling te maken en zonodig met een ADC-toets aan te tonen dat er voor
het Logistiek Park Moerdijk geen alternatieven (A) zijn die minder schadelijk zijn
voor de natuur, er dwingende redenen (D) van ‘openbaar belang’ zijn die maken
dat het park er moet komen, en dat de aantasting van de natuur wordt
gecompenseerd (C). De rest van het besluit over het inpassings- en
exploitatieplan blijft daarmee intact, de reparatie betreft alleen de
stikstofmaatregelen. Dit zal wel weer opnieuw door Provinciale Staten moeten
worden vastgesteld.
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Op naar een duurzame toekomst
Provincie Noord-Brabant, Havenbedrijf Moerdijk en de gemeente Moerdijk zijn
niet verrast door de uitspraak van de Raad van State. Brabant wil ruimte bieden
aan bedrijven die waarde toevoegen aan de Brabantse economie en een
bijdrage willen leveren aan de omgevingskwaliteit. Dat is precies wat Logistiek
Park Moerdijk doet. Bovendien wordt met LPM werkgelegenheid gecreëerd voor
de regio. Het is nodig om nog iets beter aan te tonen welke stikstofmaatregelen
er genomen worden, maar daar zijn diverse mogelijkheden voor. Zo is inmiddels
duidelijk dat het bedrijventerrein volledig gasloos wordt, waardoor de bedrijven
zelf geen stikstof uitstoten. LPM zal een voorbeeld worden van een
bedrijventerrein waarin duurzaamheid volledig in het ontwerp is meegenomen.
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