Procedure voor het Logistiek Park Moerdijk
Onder de naam Moerdijk MeerMogelijk werken Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk
samen aan economie en leefbaarheid. Het Logistiek Park Moerdijk is een van de negen plannen van
Moerdijk MeerMogelijk. Zie www.moerdijkmeermogelijk.nl
In dit document vindt u een
- Omschrijving van de procedure voor het provinciaal inpassingsplan en de
milieueffectrapportage;
- Processchema van deze procedure;
- Een toelichting op de betrokken partijen bij de procedure voor Logistiek Park Moerdijk.

Omschrijving procedure
Wanneer de provincie een gebied een andere bestemming wil geven, maakt ze daarvoor een
provinciaal inpassingsplan. Het inpassingsplan is wat een bestemmingsplan is voor een gemeente.
In het inpassingsplan staat precies hoe het gebied er uit moet gaan zien. Waar komt wat voor soort
bebouwing, waar komen wegen, hoe gaat men geluidsoverlast tegen, hoe is de veiligheid geregeld en
hoe wordt met bodem en natuur omgegaan.
Voordat duidelijk is hoe het gebied er precies uit gaat zien, worden diverse mogelijkheden onderzocht.
Men houdt hierbij rekening met verschillende toekomstige ontwikkelingen op economisch vlak en op
het gebied van verkeersontwikkelingen, milieu en wetgeving.
Gekoppeld aan het inpassingsplan wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In deze rapportage
worden verschillende milieueffecten onderzocht. Hiervoor wordt allereerst een zogenaamde
startnotitie opgesteld. In deze startnotitie staat beschreven wat onderzocht moet worden. Als
betrokken aspecten missen of ideeën hebben voor andere oplossingen kunnen zij bij het bevoegd
gezag een zienswijze indienen. (Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie, zie onder Betrokken
partijen, pg 3.)
Als alle zienswijzen verzameld zijn, worden ze, samen met de startnotitie, aangeboden aan de
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Deze onafhankelijke commissie brengt
een advies uit aan het bevoegd gezag over het uit te voeren MER-onderzoek. Het bevoegd gezag
beslist uiteindelijk wat er exact onderzocht gaat worden en legt dit vast in richtlijnen.
Voor het MER wordt opdracht gegeven aan een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Tijdens de
milieueffectrapportage (m.e.r.) krijgt ook het inpassingsplan al langzaam vorm. Er worden schetsen
gemaakt, die weer getoetst worden aan de m.e.r.. Resultaten van de m.e.r. worden verwerkt in de
schetsen. Zo ontstaan verschillende alternatieven voor het gebied. In elk geval wordt er altijd één
variant geschetst waarbij de totale effecten op het milieu zo klein mogelijk zijn. Dit is niet altijd de
variant die gekozen wordt, omdat voor een gebiedsontwikkeling ook andere aspecten zoals
economische groei of soepele verkeersdoorstroming van belang zijn.
Uiteindelijk ontstaat een voorontwerp van het inpassingsplan. Dit voorontwerp inpassingsplan wordt
samen met het MER besproken met de betrokken overheden; de gebiedsgemeente en omliggende
gemeenten, het waterschap en de betrokken ministeries. Daarna wordt het als ontwerp inpassingsplan
aan het publiek voorgelegd voor formele inspraakreacties. Iedereen kan zijn reactie geven. Hierna
stellen Provinciale Staten het ontwerp vast.
Tegen het vastgestelde ontwerp inpassingsplan kunnen belanghebbenden tenslotte nog in beroep
gaan bij de Raad van State. Als de Raad van State akkoord geeft, kan de gebiedsontwikkeling
daadwerkelijk beginnen.

Processchema procedure

Betrokken partijen bij Logistiek Park Moerdijk
Initiatiefnemer:

Partijen die een gebiedsontwikkeling voorstellen worden initiatiefnemer genoemd.
In het geval van het Logistiek Park Moerdijk is dit het bestuur van de provincie:
Gedeputeerde Staten. Het kan bijvoorbeeld ook een gemeente zijn.
(www.brabant.nl > Besturen).

Bevoegd gezag:

De partij die wettelijk toeziet op gebiedsontwikkelingen is het bevoegd gezag. In
het geval van het inpassingsplan voor het Logistiek Park Moerdijk is dit de
volksvertegenwoordiging van de provincie: Provinciale Staten. Bij een
gemeentelijk bestemmingsplan is het bevoegd gezag de Gemeenteraad.
(www.brabant.nl > Besturen).

Commissie m.e.r.: Deze onafhankelijke commissie zorgt dat bestuurders op grond van deugdelijke
milieu-informatie hun beslissingen nemen. De commissie bemoeit zich niet met
besluitvorming (www.commissiemer.nl).
Adviesbureaus:

In Nederland zijn verschillende adviesbureaus gespecialiseerd in het uitwerken
van een m.e.r. en het ontwerpen van inpassingsplannen. Aan de start van een
inpassingstraject worden deze bureaus uitgenodigd offerte uit te brengen, waarna
opdrachtverlening volgt.

Raad van State:

De Raad van State is een onafhankelijk adviseur over wetgeving en bestuur en is
de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De Raad van State
bewaakt de samenhang en continuïteit van het staatsbestel en de kwaliteit van
het openbaar bestuur (www.raadvanstate.nl).

Gemeente:

De gemeente Moerdijk is betrokken bij de planvoorbereidingen en de realisatie
van het Logistiek Park Moerdijk. (www.moerdijk.nl)

