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In december nog enquête onder inwoners 
Veel reacties op Concept-Havenstrategie Moerdijk  
 
Er zijn veel reacties binnengekomen op de Concept-Havenstrategie  voor het 
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Deze concept-visie werd op 18 september 
2013 gepubliceerd. Zo’n 30 professionele partijen, belangengroepen en vele inwoners 
reageerden tijdens de consultatieronde. De reacties betreffen met name het 
economisch perspectief en het effect van de economische ambities op de kern 
Moerdijk. In december wordt nog een enquête gehouden onder de inwoners van het 
dorp Moerdijk. Alle reacties en inzendingen worden daarna beoordeeld. Besproken 
wordt dan of en hoe aanpassing van de Concept-Havenstrategie nodig is.  
 
De Colleges van B&W en GS van resp. gemeente en provincie en het Dagelijks Bestuur van 
het Havenschap kiezen in de Concept-Havenstrategie nadrukkelijk voor benutting van de 
mogelijkheden van het Zeehaven- en Industrieterrein. Moerdijk is de vierde zeehaven van 
Nederland, met een zelfstandige positie in een netwerk van havens in de Vlaams-
Nederlandse Delta.  Focus ligt op het vergroten van de rol in de Europese kustvaart, op het 
versterken van de positie met Rotterdam en Antwerpen voor containervervoer over water en 
op het versterken van de logistiek en procesindustrie. Daarbij wordt ingezet op een 
duurzame economische ontwikkeling, waarbij de balans met natuur en omgeving een 
belangrijke pijler is.  
 
Kern Moerdijk 
De publicatie van de Havenstrategie en de daaropvolgende adviezen van de commissie 
Nijpels en de SER Brabant zorgden voor veel mediabelangstelling over het 
toekomstperspectief van de kern Moerdijk.  In het conceptdocument  is ervoor gekozen om 
te investeren in  het dorp Moerdijk. De ruimte van het dorp is niet nodig om de mogelijkheden 
van het haventerrein beter te benutten. Met die boodschap is het gesprek met de bewoners 
aangegaan. Daarop klonken duidelijke signalen dat veel inwoners twijfelen aan de keuze 
voor leefbaarheid. Die geluiden nemen de opstellers uiteraard serieus. Daarom wordt in 
december een enquête uitgezet onder alle inwoners om te weten of is er draagvlak voor de 
voorgestelde keuze om te investeren in de leefbaarheid van het dorp. 
 
Januari: balans opmaken, februari besluit  
De reacties van alle organisaties  én de uitslag van de enquête onder de inwoners worden in 
januari goed bestudeerd. Aan de hand daarvan bespreken gemeente, provincie en 
havenschap of en hoe aanpassing van de Concept-Havenstrategie nodig is. De planning is 
dat  Gemeenteraad,  Provinciale staten en Raad van Bestuur van het havenschap begin 
volgend jaar een besluit kunnen nemen over zowel de economische visie op de haven als 
over de toekomst van de kern Moerdijk.   

 
 

 

 


