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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2684 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 

 

Nog geen volledig beeld milieueffecten 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan 

Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de 

milieueffecten van het plan nog niet volledig en juist beschrijft. Onduidelijk is 

welke maatregelen nodig zijn om een veilige en gezonde leefomgeving te realise-

ren. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Moerdijk - besluit over het bestemmingsplan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Moerdijk wil het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein 

Moerdijk herzien. De milieuzonering van de huidige bedrijven wordt vastgelegd en op 

de nog beschikbare gronden wordt ruimte geboden voor ontwikkeling of uitbreiding van 

(industriële) bedrijvigheid. De gemeente wil komen tot een economische ontwikkeling 

die in harmonie is met het leefklimaat van de omgeving. Voordat de gemeenteraad be-

sluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onder-

zocht.  

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport ontbreekt inzicht in de huidige milieuknelpunten (externe veiligheid, volks-

gezondheid). Hierdoor is onduidelijk welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om deze 

te verhelpen, zodat een veilige en gezonde leefomgeving gerealiseerd wordt. 

 

De gemeente heeft hoge ambities voor duurzame energie en energiebesparing. Het 

plan geeft echter toestemming voor nieuwe bedrijvigheid waardoor het (fossiel) ener-

giegebruik kan toenemen. In het rapport is geen inschatting gegeven in hoeverre de 

energieambities hiermee nog gehaald kunnen worden, en indien niet het geval, welke 

maatregelen denkbaar zijn om deze ambities wél te realiseren. 

 

De gemeente heeft aangeven het rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie 

hierover opnieuw om advies te vragen. 
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