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 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90151 
5200 MC Den Bosch 
 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
1065053/1065063 1 februari 2005 1319-325/Dr/gl 

onderwerp Doorkiesnummer Utrecht, 
Tweede aanvulling op startnotitie (030) 234 76 06 21 april 2005 

Geacht College, 

Per brief van 1 februari 2005 heeft u de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid ge-
steld de informatie in de tweede aanvulling op de startnotitie te beoordelen en nader 
advies uit te brengen over de tweede aanvulling op de richtlijnen voor het milieueffect-
rapport (MER) Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek1. De aanvulling op de startnotitie is 
opgesteld in verband met de uitbreiding van het oorspronkelijke zoekgebied voor het 
bedrijventerrein met een gebied ten oosten van de A16 / HSL-spoorlijn. 
 
De Commissie geeft in dit advies aanbevelingen voor de uitwerking in het MER, die een 
aanvulling zijn op haar eerdere richtlijnenadviezen. De eerdere adviezen gelden dus ook 
voor het gebied ten oosten van de A16 / HSL-spoorlijn. Het advies is opgesteld door een 
werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.2. Zij heeft ten behoeve van het opstellen van 
haar advies kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen3, die zij van het be-
voegd gezag heeft ontvangen.  
 
 
Uitbreiding zoekgebied 
 
De Commissie adviseert in het MER de uitbreiding van het zoekgebied grondig te onder-
bouwen door in te gaan op de vóór- en nadelen van uitbreiding van het zoekgebied qua 
milieu en leefomgeving. Geef daarbij aan in welke mate de omvang van de behoefte aan 
bedrijventerrein de uitbreiding van het zoekgebied noodzakelijk maakt. De Commissie 
adviseert in het MER conform de eerder vastgestelde richtlijnen een inrichtingsalterna-
tief uit te werken uitgaande in het oorspronkelijke zoekgebied, tenzij de uitbreiding van 

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de 

m.e.r.  
 en wordt verder in dit advies ‘de Commissie’ genoemd.  
3 Bijlage 4 geeft hiervan een lijst. 
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het zoekgebied uit oogpunt van milieu en/of leefomgeving slechts evidente voordelen 
heeft en nodig is om de doelstellingen van de initiatiefnemer te kunnen realiseren4. Uit-
werking van een inrichtingsalternatief in het oorspronkelijke zoekgebied zal bijgedragen 
aan het verkrijgen van inzicht in de bandbreedte van keuzes voor inrichting van Moer-
dijkse Hoek.   
 
 
Effecten op het Nationaal Park ‘de Biesbosch’ 

In de richtlijnen is aangegeven dat in het MER de effecten op de ecologische hoofdstruc-
tuur en beschermde gebieden in kaart moet worden gebracht. In verband met de  uit-
breiding van het zoekgebied in noordoostelijke richting, adviseert de Commissie daarbij 
ook specifiek in te gaan op mogelijke effecten op het nationaal Park ‘de Biesbosch’5.  
 
 
Gevolgen inklemming HSL/A16 
 
Door de uitbreiding van het zoekgebied wordt de HSL/spoorlijn Dordrecht-Breda en de 
A16 ‘ingeklemd’ door het nieuwe bedrijventerrein. De Commissie adviseert bij de inrich-
ting van het plangebied rekening te houden met de ruimtereservering voor eventuele 
toekomstige uitbreiding van deze infrastructuur6. 
 
 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag nadere informatie over het vervolg van dit project 
krijgt toegestuurd. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Mw. drs. J.G.M. van Rhijn 
Voorzitter werkgroep m.e.r. Moerdijkse Hoek 
 
 

                                                

4   Realisering van het bedrijventerrein in het oorspronkelijke zoekgebied kan, naar de mening van de Com-
missie, belangrijke milieuvoordelen hebben, bijvoorbeeld uit oogpunt van zuinig ruimtegebruik en beper-
king van landschapsaantasting. 

5  Zie in dit verband bijvoorbeeld ook de inspraakreacties van J.C. Geleijns, A.W. Slootweg en A.H. Slootweg-
Spaargaren, de Vereniging Behoud Biesbosch (inspraakreacties nr., 4, 5 en 7, bijlage 4) 

6  Zie in dit verband ook de inspraakreactie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (inspraakreactie nr. 
17, bijlage 4). 
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bij de 2e Aanvulling op het richtlijnenadvies voor het milieuef-
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 1 februari 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de 2e aanvulling op de startnotitie 
in Staatscourant 33 d.d. 16 februari 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Noord-Brabant 

Besluit: Partiële herziening van het streekplan Noord-Brabant 2002 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C11.2 en C11.3 

Activiteit: Ontwikkeling op de locatie Moerdijkse Hoek van een bruto 600 
hectare groot bedrijventerrein.  

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 29 november 2002 
richtlijnenadvies uitgebracht: 21 februari 2003 
kennisgeving aanvulling op de startnotitie: 29 mei 2004 
advies inzake de aanvulling op de startnotitie uitgebracht: 2 augustus 2004 
richtlijnen vastgesteld: 21 december 2004 
kennisgeving 2e aanvulling op de startnotitie: 16 februari 2005 
advies inzake de 2e aanvulling op de startnotitie uitgebracht: 21 april 2005 
 
Bijzonderheden:  
De Commissie geeft in dit advies aanbevelingen voor de uitwerking in het 
MER, die een aanvulling zijn op de aanbevelingen gedaan in haar eerdere 
richtlijnenadvies uitgebracht op 21 februari 2003 en 2 augustus 2004.  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. B.A.H.V. Brorens 
ir. H.S. Buijtenhek 
ir. P. Janse 
ir. W.H.A.M. Keijsers 
dr. K. Leidelmeijer  
drs. L. Partouns 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
dr. A.P.M. Weterings 
 
Secretaris van de werkgroep:  
dr. G.P.J. Draaijers 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20050317 CDA bestuur en fractie van de 
gemeente Drimmelen 

Made 20050329 

2.  20050315 Gemeente Drimmelen Made 20050329 
3.  20050316 Bewoners Belangengroep Lage 

Zwaluwe – Blauwe Sluis 
Lage Zwaluwe 20050329 

4.  20050307 J.C. Geleijns Lage Zwaluwe 20050329 
5.  20050312 A.W. Slootwegen en A.H. Slootweg-

Spaargaren 
Lage Zwaluwe 20050329 

6.  20050312 Zuidelijke Land en Tuinbouw Or-
ganisatie 

Wagenberg 20050329 

7.  20050312 Vereniging Behoud Biesbosch Made 20050329 
8.  20050310 Stichting Behoud Buitengebied 

Moerdijk 
Zevenbergen 20050329 

9.  20050310 Marcel en Rian Cornelissen Moerdijk 20050329 
10. 20050310 Gemeente Moerdijk Zevenbergen 20050329 
11. 20050312 Stichting Inwonersbelangen Lage 

Zwaluwe 
Lage Zwaluwe 20050329 

12. 20050316 Vereniging Milieugroep Moerdijk Moerdijk 20050329 
13. 20050317 SP Moerdijk Fijnaart 20050329 
14. 20050315 FNV Moerdijk Fijnaart 20050329 
15. 20050312 ing. R. Garvelink RVK Lage Zwaluwe 20050329 
16. 20050322 Brabantse Milieufederatie Tilburg 20050405 
17. 20050317 Ministerie van Verkeer en Water-

staat 
Den-Bosch 20050329 

 20050309 verslag hoorzitting Made 20050325 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

2e aanvullend Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 
Vernieuwend duurzaam Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek 

De provincie Brabant wil op de locatie Moerdijkse Hoek een bruto 600 
hectare groot bedrijventerrein ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van 
het bedrijventerrein is een partiële herziening van het streekplan 
nodig. Hiervoor wordt de procedure van milieueffectrapportage 
(m.e.r.) doorlopen.  
 
 
 
ISBN 90-421-1546-7 
 
 


