In totaal rijden er op het viaduct A16 5.563 motorvoertuigen per etmaal. Hiervan hebben er
1.777 een relatie met het LPM. Dit komt overeen met 32 %, dus dat betekent dat 68 % van
het verkeer (personenauto’s + vrachtverkeer) geen relatie heeft met het LPM.
Tabel 2.
wegvak

Totale hoeveelheid verkeer (mvt/etmaal in 2030 met LPM)
personenauto’s

vrachtverkeer

totaal

Viaduct A16

3.677

1.886

5.563

Viaduct A17

6.406

2.135

8.541

-

1.090

1.090

Interne Baan

Tabel 3.
wegvak

Hoeveelheid verkeer met relatie LPM (mvt/etmaal in 2030 met LPM)
personenauto’s

vrachtverkeer

totaal

Viaduct A16

969

808

1.777

Viaduct A17

2.495

1.650

4.145

-

1.061

1.061

Interne Baan

Tabel 4.

Percentage LPM-verkeer (in 2030 met LPM)

wegvak

personenauto’s

vrachtverkeer

totaal

Viaduct A16

26 %

43 %

32 %

Viaduct A17

39 %

77 %

49 %

-

97 %

97%

Interne Baan

Tabel 5.
wegvak

Percentage overig verkeer (in 2030 met LPM)
personenauto’s

vrachtverkeer

totaal

Viaduct A16

74 %

57 %

68 %

Viaduct A17

61 %

23 %

51 %

-

3%

3%

Interne Baan

Rail Service Center (RSC)
Het RSC is niet meegenomen in de verkeersmodelberekeningen. Het is nog geen concreet
plan en het is gebruikelijk om alleen concrete plannen mee te nemen in een MER.
Op basis van de huidige beschikbare informatie komt het RSC naast de Entree (ingang bestaand bedrijventerrein Moerdijk) te liggen. Voor voertuigen vanaf het LPM is de route via
de interne baan dan het meest logisch. Wellicht dat door de komst van het RSC meer goederen per trein worden vervoerd en dat zou dan betekenen dat de intensiteit op de interne
baan toeneemt (door de extra bewegingen tussen het LPM en het RSC). Nu is 97 % van
het verkeer op de interne baan toe te wijzen aan het LPM. Het percentage zal naar verwachting eerder iets hoger dan lager worden. Op de interne baan zullen er echter altijd enkele voertuigen zijn die geen relatie hebben met het LPM, dus het percentage LPM-verkeer
zal nooit 100 % worden.
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. de heer F. Veurink
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH
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Uw referentie
Referentie
Behandeld door
Telefoon en e-mail
Onderwerp

30 mei 2016
HT331-25/16-009.440
mw. drs. T. Klumper
06 22 76 45 93 / thea.van.hattum@witteveenbos.com
verkeersonderzoek Logistiek park Moerdijk

Geachte heer Veurink,
In het kader van het project Logistiek Park Moerdijk hebben wij ten behoeve van het MER en het Provinciaal
Inpassingsplan in uw opdracht (onder andere) een verkeersonderzoek uitgevoerd (Oplegnotitie actualisatie
verkeersmodelberekeningen en milieuonderzoeken referentie HT331-21/14-021.461 d.d. 13 november 2014).
Op 17 februari 2016 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk
vernietigd (kenmerk 201503808/1/R6) vanwege een vormfout in het uitvoeringsbesluit behorende bij de
Crisis- en herstelwet. De provincie is voornemens om het plan ongewijzigd hernieuwd vast te stellen. In het
kader van deze hernieuwde vaststelling hebben wij waar nodig het MER en Provinciaal Inpassingsplan en de
onderliggende milieu- en omgevingsonderzoeken geactualiseerd.
Zoals nader gemotiveerd in ons rapport ‘Actualisatie MER Logistiek Park Moerdijk’ met referentie HT331-25/
16-008.490 d.d. 20 mei 2016, is het onderzoek naar verkeer nog houdbaar voor hernieuwde vaststelling van
het Provinciaal Inpassingsplan. Het onderzoek is niet ouder dan 2 jaar en in de tussentijd hebben zich geen
relevante wijzigingen in wet- en regelgeving voorgedaan. Tevens is er geen sprake van een planwijziging.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,

ir. N.J. Monster
projectleider
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