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LOGISTIEK PARK MOERDIJK  
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 6 februari 2015 het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk 
vastgesteld. Het inpassingsplan maakt het planologisch mogelijk om ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) 
bij Moerdijk een grootschalig logistiek bedrijventerrein aan te leggen. Hiermee wil de provincie de economische structuur in 
(West-) Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio. 
 

Duurzaam 
Logistiek Park Moerdijk is vooral bedoeld voor grootschalige Value Added Logistics-bedrijven (VAL). Dit zijn logistieke 
bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op activiteiten die toegevoegde waarde 
opleveren. Logistiek Park Moerdijk krijgt een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter. De provincie wil 
met Logistiek Park Moerdijk de economische structuur in (West-) Brabant versterken door deze VAL-bedrijven 
vestigingsruimte te bieden. Logistiek Park Moerdijk zal ook de positie van Moerdijk als hét knooppunt van duurzame 
logistiek in de Vlaams Nederlandse Delta verder versterken. 
De locatie ten zuiden van knooppunt Klaverpolder in West-Brabant is daarvoor een uiterst geschikte plek. De locatie is 
multimodaal ontsloten en biedt kansen voor synergie en samenwerking met het nabijgelegen Zeehaven- en 
industrieterrein Moerdijk. 
 

Planologische procedure 
Belanghebbenden konden afgelopen zomer 2014 zienswijzen indienen op het ontwerp inpassingsplan, het ontwerp 
exploitatieplan en een ontwerp besluit hogere waarden van de gemeente Moerdijk. Er zijn 20 reacties binnengekomen. 
Ook heeft de commissie mer advies uitgebracht. De zienswijzen en het advies hebben geleid tot een aantal kleine 
aanpassingen. Eind maart 2015 worden het vastgestelde inpassingsplan, het bijbehorende exploitatieplan en het besluit 
hogere waarden van de gemeente Moerdijk ter inzage gelegd. Gedurende zes weken is er dan nog de gelegenheid voor 
het instellen van beroep. Het exploitatieplan is in opdracht van de provincie opgesteld door Stadkwadraat en Van den 
Brand Grondbeleid BV. 
 

Moerdijk Meer Mogelijk 
In 2009 tekenden het rijk, de provincie en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘Realisatie 
gebiedsontwikkeling Moerdijk’, ook bekend als Moerdijk Meer Mogelijk, bestaande uit 9 plannen. Samen zijn die plannen 
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte 
voor de regionale en bovenregionale economie. Logistiek Park Moerdijk is een van die 9 plannen. 
Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl. 
 
 
6 februari 2015 
Bron: www.brabant.nu 
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