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Onderwerp

Hernieuwd vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
Datum

17 mei 2016

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Documentnummer

GS: 3988068

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 17 mei 2016 – nummer
41/16A.

PS: 40002369

overwegende dat:
- toepassing is gegeven aan de Wet ruimtelijke ordening;
- als uitwerking van de interimstructuurvisie Noord-Brabant, Brabant in
ontwikkeling (d.d. juni 2008), de Structuurvisie ruimtelijke ordening
2010 (d.d. oktober 2010) en de Structuurvisie 2010-partiële
herziening 2014 (d.d. maart 2014) een provinciaal inpassingsplan en
een exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk is opgesteld;
- de hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ten gevolge van Logistiek
Park Moerdijk door het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Moerdijk zijn vastgesteld en dat dit besluit bij uitspraak
van de Raad van State op 17 februari 2016 onherroepelijk in werking
is getreden;
- naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 17
februari 2016 het inpassingsplan en exploitatieplan opnieuw
vastgesteld moeten worden, waarbij het inpassingsplan inhoudelijk niet
en het exploitatieplan slechts op een paar ondergeschikte punten is
gewijzigd ten opzichte van het bij besluit van 6 februari 2015
vastgestelde inpassingsplan en exploitatieplan;
- om die reden de volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen
gevolgde procedure voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp
inpassingsplan en ontwerp exploitatieplan niet opnieuw is gevolgd,
maar wordt teruggevallen op de procedure die eerder is gevolgd
voorafgaande aan de vaststelling van het bij besluit van 6 februari
vastgestelde inpassings- en exploitatieplan;
- de op het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan
ingediende zienswijzen beantwoord zijn in de ‘Nota van zienswijzen
en advies van de commissie mer’ (december 2014);
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-

-

-

er voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk een
milieueffectrapportage en een Passende Beoordeling is uitgevoerd;
dat de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd is de
milieueffectrapportage en de Passende Beoordeling te toetsen en dat
zij een toetsingsadvies heeft uitgebracht (8 december 2014,
rapportnummer 2328-90);
dat artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening aan Provinciale Staten
de bevoegdheid geeft het inpassingsplan en het exploitatieplan vast te
stellen; en
dat hierop de Crisis- en Herstelwet en in het bijzonder het bepaalde in
artikel 11 lid 2 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van
toepassing is;

besluiten:
1.

2.
3.

4.

Het provinciaal inpassingsplan 'Logistiek Park Moerdijk', digitaal vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va02, hernieuwd
vast te stellen.
Het exploitatieplan ‘Logistiek Park Moerdijk’, digitaal vervat in het GMLbestand NL.IMRO.9930.expiplpm-va02, hernieuwd vast te stellen.
Gedeputeerde Staten op te dragen om het vastgestelde inpassingsplan
en exploitatieplan op de voorgeschreven wijze bekend te maken en ter
inzage te leggen.
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.
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