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In deze memo geef ik u een update over de stand van zaken van de beroepszaak
tegen het Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. Dit in aanvulling op de
antwoorden op schriftelijke vragen van het CDA en GroenLinks op 18 april 2017.

Kopie aan

Van

H.J.A. van Merrienboer

Het inpassingsplan is door uw Staten vastgesteld op 15 juli 2016. Tijdens de
daarop volgende inzagetermijn is door drie partijen beroep aangetekend. In
oktober 2016 heeft de Raad van State aan de provincie laten weten de
behandeling van de beroepsprocedure voor Logistiek Park Moerdijk aan te
houden. Dit in afwachting van negen pilotzaken waarin de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt. Ook voor Logistiek Park Moerdijk is gebruik
gemaakt van de PAS. In mei 2017 heeft de Raad van State, in het kader van de
negen pilotzaken, prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie. In afwachting op behandeling van deze negen pilotzaken, zijn
andere zaken waarin de PAS een rol speelt aangehouden. Dit levert een mogelijke
vertraging in de procedure op van een tot twee jaar.
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Gezien de dynamiek in de logistieke markt en de grote vraag naar vestigingsruimte
in Noord-Brabant, achten wij dit onwenselijk. Daarom hebben wij besloten de
proceduretijd niet af te wachten. In november 2017 heeft de provincie, onder
verwijzing naar een nieuwe beoordeling van de natuureffecten van het Logistiek
Park, aan de Raad van State gevraagd de beroepsprocedure te hervatten. Door
aan te tonen dat het inpassingsplan met een pakket aan mitigerende maatregelen
ook uitvoerbaar is zonder de PAS is er geen noodzaak meer om te wachten op de
negen pilotzaken.
De Raad van State heeft in een brief d.d. 23 januari jl. aangegeven nog geen
aanleiding te zien voor het hervatten van de procedure. De provincie zal nu in een
nieuwe brief aan de Raad van State vragen om toch een zitting te houden, waarin
inhoudelijk kan worden uitgelegd dat de uitkomst van de procedure bij het Europese
Hof niet relevant is voor een beslissing over het inpassingsplan.
Met vriendelijke groet,
drs. H.J.A. van Merrienboer
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