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Nog steeds is werken aan de veiligheid van Moerdijk ‘work in progress’. Bij alle betrokkenen. 

Kijk bijvoorbeeld naar de Havenstrategie 2030 van de Provincie Noord-Brabant, gemeente 

Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk, waarin ‘Excelleren in veiligheid’ als nadrukkelijke 

ambitie is opgenomen. In de Veiligheidsvisie 2030 van het Havenbedrijf lezen we onder 

andere dat ‘..het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk in 2030 te boek moet staan als 

dé locatie waar overheid, bedrijven en omgeving zich op basis van wederzijds respect 

en vertrouwen inspannen voor maximale veiligheid..’. De veiligheid op Moerdijk staat 

onverkort hoog op de agenda: bij de gemeente Moerdijk, de Veiligheidsregio Midden- en 

West-Brabant en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; bij partners als Politie, 

Douane en Koninklijke Marechaussee; en last but not least bij veel bedrijven. Het 

bestuursakkoord (mei 2019) van het provinciaal bestuur geeft aan dat ook de Provincie 

Noord-Brabant de komende jaren nadrukkelijk van de partij zal zijn. Verder zijn de afgelopen 

jaren diverse nationale instanties en partijen aangesloten en is nauwere samenwerking met 

de havengebieden in Zeeland en Vlaanderen ontstaan (Actieplan Zeehavens Zeeland Brabant 

2017). Gezamenlijk zijn er veel resultaten geboekt en al die resultaten zijn ook nationaal niet 

onopgemerkt gebleven. Bij zijn bezoek aan Moerdijk in december 2018 complimenteerde 

minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid alle betrokkenen met hun inzet en met wat 

er op het gebied van veiligheid is bereikt.

Het is tijd om alle wapenfeiten op het gebied van veiligheid eens goed in rij en gelid te 

zetten om van daaruit de met succes ingeslagen weg te kunnen vervolgen. Er is inmiddels 

veel gebeurd. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Dat geldt voor de 

opvattingen over veiligheid, milieu en klimaat, de globalisering en digitalisering van 

de samenleving en niet in de laatste plaats voor de risico’s en gevaren die zich kunnen 

voordoen. Met het Actieplan Moerdijk Veilig 2.0 willen we een antwoord geven op die 

ontwikkelingen. We trekken de lijn van de afgelopen 7 jaar door en we formuleren voor de 

periode 2020-2024 nieuwe plannen, maatregelen en acties. Het Zeehaven- en industrieterrein 

Moerdijk is het 4e risicoconcentratiegebied van Nederland. De economische betekenis is fors 

en heeft behalve lokale en regionale ook nationale en internationale dimensies. ‘Noblesse 

oblige’: die impact moet dan ten volle tot zijn recht komen in de veiligheid.

Inleiding
Voor u ligt het Actieplan Moerdijk 
Veilig 2.0. Het is de opvolger van het 
in 2012 verschenen Actieprogramma 
Moerdijk Veilig. Het programma 
uit 2012 zou je mede kunnen 
beschouwen als een reactie op 
de grote brand bij ChemiePack 
begin 2011. Die reflex van toen 
maakte al gauw plaats voor het 
breed gedragen besef dat we de 
veiligheid op en rond Zeehaven- 
en Industrieterrein Moerdijk 
structureel en toekomstbestendig 
wilden vormgeven. Daar is ook in 
de jaren na het actieprogramma uit 
2012 door vele betrokkenen hard 
aan gewerkt. De veiligheidsbalans 
die we in hoofdstuk 2 van het nu 
voorliggende plan opmaken, levert 
het bewijs dat alle inspanningen tot 
robuuste resultaten hebben geleid. 
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2 | Veiligheidsbalans 2012-2019
01.  Een nieuw bestemmingsplan
02. Brandveiligheid
03. Veiligheid transportmodaliteiten
04. Zelfredzaamheid
05. Vergunningen – Toezicht – Handhaving
06. Gezondheid
07. Criminaliteit
08. Veiligheidscultuur
09. Samenwerking

3 | Belangrijke ontwikkelingen
A. Omgevingswet
B. Nieuwe gevaarlijke stoffen
C. Nieuwe risico’s in bouw en infrastructuur
D. Klimaatverandering
E. Energietransitie
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G. De veranderende arbeidsmarkt
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4 | Scherper focussen en verankeren
Veiligheid als topprioriteit: 5 kernwaarden
Actiepunten 2020-2024
01.  Externe veiligheid en brandveiligheid
02. Zelfredzaamheid
03. Zicht en grip op risico’s
04. Criminaliteit
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Wij van Moerdijk

Zowel in de inleiding hierboven als in de hoofdstukken hierna is ‘wij’ steeds het persoonlijk 

voornaamwoord. Daarmee wordt dus niet (alleen) de samensteller van dit veiligheidsplan 

bedoeld. Het gaat om alle instanties, bedrijven, instellingen en organisaties die een rol of taak 

hebben bij het functioneren en de ontwikkeling van het zeehaven- en industrieterrein. Het gaat 

erom dat ‘wij van Moerdijk’ veiligheid als absolute en permanente topprioriteit beschouwen.
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Veiligheidsbalans 
2012-2019

01.
Een nieuwbestemmingsplan

Wanneer we de balans opmaken van 7 jaar hard en vooral samen werken 
aan de veiligheid op en rond het zeehaven- en industrieterrein, ontstaat 
een indrukwekkend geheel. De conclusie mag zijn dat er heel veel is 
bereikt. Alle betrokkenen verdienen een groot compliment voor hun inzet 
en vooral voor hun bereidheid om over de eigen grenzen heen te denken 
en te handelen. De veiligheidsbalans is dan ook mede het resultaat van 
gezamenlijk optrekken en van de intrinsieke wens om samen voor het 
beste resultaat te gaan.

In dit hoofdstuk staan alle resultaten op een 

rij. Wat opvalt, is dat er zowel in de breedte 

als in de diepte is gewerkt. Uiteenlopende 

veiligheidsaspecten zijn aangepakt en 

waar nodig zijn en worden op onderdelen 

grenzen verlegd. Door de diversiteit aan 

aandachtsvelden en bijbehorende resultaten, 

zou het beeld kunnen ontstaan dat je door al 

die veiligheidsbomen het bos niet meer ziet. 

Deze Veiligheidsbalans dient er daarom mede 

toe om voor dit moment het complete beeld te 

schetsen. Voor de één zullen de resultaten open 

deuren zijn, voor de ander vormen ze een - naar 

we hopen verrassende - kennismaking. Het 

complete beeld laat ook de samenhang tussen 

veiligheidsdomeinen en behaalde resultaten 

zien.

In 2018 heeft de gemeenteraad van Moerdijk het nieuwe bestemmingsplan Zeehaven- 

en Industrieterrein Moerdijk vastgesteld. Het bestemmingsplan is op zichzelf geen 

veiligheidsmaatregel, maar biedt als ruimtelijk kader wel stevige randvoorwaarden voor 

externe veiligheid. Belangrijke kenmerken van het plan zijn onder andere: zonering voor 

bedrijfsvestigingen, buffers (groenzones) tussen bedrijven en wonen, scheiding tussen 

risicovolle en niet risicovolle activiteiten. Met de ruimte voor de brandweerkazerne Moerdijk 

Haven, de infrastructuur voor zelfredzaamheid en de locaties voor en bereikbaarheid van extra 

bluswatervoorzieningen heeft het bestemmingsplan diverse vitale veiligheidsvoorzieningen 

verankerd. Het bestemmingsplan impliceert verder dat er scherper wordt gezoneerd: geen 

risicovolle bedrijven (meer) in of nabij woonkernen en scheiding van risico’s en kwetsbare 

objecten. Dit wil overigens niet zeggen dat voor (risicovolle) bedrijvigheid alles op slot gaat. Er is 

en blijft ook ruimte voor economische ontwikkelingen.

02.
Brandveiligheid
Een zeer belangrijke veiligheidsfactor is de 

brandveiligheid. We hebben het dan over de 

brandveiligheid van en rond de bedrijven op 

het zeehaven- en industrieterrein, maar ook 

over de brandveiligheidsvoorzieningen rond de 

transportassen voor gevaarlijke stoffen. Behalve 

om preventieve maatregelen, gaat het daarbij 

ook om voorzieningen die bijdragen aan een 

maximale crisisbestrijding. 

Een eigen brandweer
Sinds 2013 beschikt het zeehaven- 

en industrieterrein over een eigen 

brandweerkazerne Moerdijk-Haven. 

Behalve met de publieke brandweerzorg 

is de brandweerpost ook belast met de 

bedrijfsbrandweer-zorg voor de daartoe 

aangewezen BRZO-bedrijven. Sowieso kunnen 

door de aanwezigheid van deze brandweerpost 

alle bedrijven rekenen op hoogwaardige 

brandweerzorg. Het brandweerpersoneel, de 

voertuigen en het materiaal zijn helemaal 

toegerust op specifieke industriële risico’s 

en, heel belangrijk, op gevaarlijke stoffen. 
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Havenbedrijf en bedrijven hebben zich verenigd 

in de Stichting Brandweerzorg Moerdijk 

(SBM). De SBM levert een financiële bijdrage 

voor de brandweerzorg en sluit hiervoor zelf 

overeenkomsten met de bedrijven.

03.
Veiligheid transportmodaliteiten

Plaza 21: Veiligheidscentrum Moerdijk

Behalve het onderkomen van Brandweer 

Moerdijk-Haven is Plaza 21 sinds 2014 ook het 

adres van het Port Health Centre Moerdijk. 

Bovendien is Plaza 21 de uitvalsbasis van 

het politie-haventeam, de gebiedstoezicht- 

en handhavingsfunctionarissen van de 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

en de BOA-toezichthouder van de gemeente 

Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk.

Brandveiligheid bedrijven
Na het in 2012/2013 door de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant ingezette 

aanwijzingstraject en mede onder invloed van 

de huidige mate van toezicht en handhaving 

mag verwacht worden dat alle BRZO-bedrijven 

op het zeehaven- en industrieterrein hun 

brandveiligheidsvoorzieningen nog steeds op 

orde hebben.

Brandweerzorg Hollandsch Diep
Om een adequate brandbestrijding op het 

Hollandsch Diep te waarborgen, zijn de 

volgende resultaten geboekt:

• De inzet van blusboten is sinds 2014 op orde. 

De blusboot bij Drimmelen is vervangen. 

Bij Dintelmond ligt een nieuwe blusboot. 

Onder Dordrecht ligt een blusboot van de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Deze is 

tevens inzetbaar voor de veiligheid op het 

Hollandsch Diep en in de haven van Moerdijk.

• Er zijn en worden speciale 

brandweertrainingen georganiseerd voor 

incidentbestrijding op het water.

• De Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant beschikt over een plan voor 

incidentbestrijding op het water.

Bluswatervoorzieningen en 
bereikbaarheid
Het Havenbedrijf investeert al enige jaren 

in adequate bluswatervoorzieningen op 

het zeehaven- en industrieterrein. Over de 

bluswatervoorzieningen en hun bereikbaarheid 

bestaat sinds 2018 een afsprakenkader. De 

gemeente Moerdijk, de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant en het Havenbedrijf 

Moerdijk hebben zich gezamenlijk verbonden 

aan dit afsprakenkader. De afspraken sluiten 

aan bij de actuele regels omtrent capaciteit en 

bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen. 

Bovendien wordt er met het afsprakenkader 

maatwerk geleverd, waarbij rekening is 

gehouden met de bijzondere risico’s op het 

zeehaven- en industrieterrein en met de 

bluswatervoorzieningen die bedrijven zelf 

hebben getroffen op eigen terrein.

Milieu-impact vervuild bluswater 
beperken
Na vaststelling van het Actieplan 

Waterhuishouding Haven- en Industrieterrein 

Moerdijk komen er als uitvloeisel hiervan 

maatregelen om te voorkomen dat 

vervuild bluswater direct of indirect in 

het oppervlaktewater terechtkomt. Er 

worden mogelijkheden gecreëerd voor 

compartimentering in het openbaar gebied. 

Daarnaast wordt gekeken naar innovatieve 

mogelijkheden om het vervuilde bluswater 

dichter bij de bron op te vangen, te beperken 

of te neutraliseren. Verder is een traject gestart 

naar het stroomlijnen van maatregelen rondom 

oliebestrijding op het water. Hiermee kan 

worden voorkomen dat in het geval van een 

incident olie of andere vloeistof zich over 

het water verspreidt, waardoor eventuele 

milieuschade kan worden beperkt. 

De brandweercollega’s van post Moerdijk-

Haven beschikken over ruime kennis van 

het bedrijventerrein, de gebouwen en de 

bedrijfsprocessen. De brandweerpost Moerdijk-

Haven maakt organisatorisch deel uit van de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

waarmee continuïteit van werkprocessen, 

het up-to-date houden van materieel en de 

vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel 

geborgd zijn. De snelle en adequate opkomst 

(aanrijtijden) van Brandweerpost Moerdijk-

Haven is inmiddels bewezen.

Trots op unieke PPS-constructie
De komst van en organisatie rond de 

brandweer Moerdijk-Haven is het resultaat 

van een unieke PPS-constructie waar we 

trots op zijn. Behalve de overheid betalen 

ook het Havenbedrijf en bedrijven op het 

zeehaven- en industrieterrein mee aan deze 

voorziening. De samenwerkingspartners zijn 

de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

enerzijds en het bedrijfsleven op het zeehaven- 

en industrieterrein, de gemeente Moerdijk 

en het Havenbedrijf Moerdijk anderzijds. 

Hollandsch Diep

Het Hollandsch Diep is een steeds drukker 

wordende vaarroute. Bovendien neemt 

het aandeel van zeeschepen in het drukke 

waterverkeer alleen maar toe. Vanwege het 

vervoer van gevaarlijke stoffen door deze en 

andere schepen, is permanente alertheid op 

risico’s geboden. Daarnaast speelt nog steeds de 

problematiek van ontgassing. 

Walradardekking: uitbreiding 
dringend gewenst
De toenemende drukte op het Hollandsch Diep 

noodzaakt tot extra veiligheidsmaatregelen. 

In ons Actieprogramma Moerdijk Veilig van 

2012 maakten wij al melding van de gewenste 

uitbreiding van het walradarsysteem tussen 

Willemstad en Dordrecht. Onze verzoeken 

aan het rijk om de hiervoor benodigde 

investering te vervroegen, hebben nog niet het 

gewenste resultaat opgeleverd. Met partners 

is weliswaar een maatregelenpakket getroffen 

om de veiligheid beter te waarborgen. De 

toename van de zeevaart van de afgelopen 

jaren zorgt er echter voor dat de uitbreiding 

van het walradarsysteem noodzakelijk is om de 

veiligheid op het complexe splitsingspunt ook 

in de toekomst te waarborgen. De risico’s van 

het kruisend verkeer op het Hollandsch Diep 

worden ook door de Minister van Infrastructuur 

& Waterstaat erkend in haar kamerbrief over 

de ontheffing van de loodsplicht. Vanwege 

de risico’s wordt Moerdijk geconfronteerd 

met strengere eisen voor vrijstelling van 

de loodsplicht en hogere kosten voor de 

Moerdijkse bedrijven. Reden te meer om 

vaart te zetten achter de uitbreiding van de 

walradardekking. 

Ontgassen: naar een Europees verbod
De problematiek van het ontgassen door 

schepen op het Hollandsch Diep is al langer 

bekend. Ontgassen gebeurt behalve door 

‘langs varende’ schepen ook door schepen 

die daarvoor speciaal, bijvoorbeeld vanuit de 

haven van Antwerpen waar een verbod op 

ontgassen geldt, uitwijken naar het Hollandsch 

Diep. Pogingen om een lokaal verbod op 

ontgassen in te voeren, stuitten op bezwaren 

bij het rijk. Sinds 2014 is een provinciaal 

verbod op ontgassen van kracht en is toezicht 

een voortdurend aandachtspunt. Verder is 

het meetnet met eNoses uitgebreid en is het 

klachtenprotocol aangepast. Moerdijk is 

daarmee klaar voor het te verwachten landelijk 
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04.
Zelfredzaamheid
Er zijn diverse plannen ontwikkeld en acties ondernomen ten behoeve van de zelfredzaamheid 

van zowel de werknemers op het zeehaven- en industrieterrein als de inwoners van de omliggende 

kernen van de gemeente Moerdijk. De plannen en maatregelen hadden en hebben enerzijds tot 

doel om de risico- en crisiscommunicatie te optimaliseren. Anderzijds zijn ze erop gericht om in 

het geval van een incident dat daartoe aanleiding geeft, de evacuatie die nodig is maximaal te 

faciliteren.

Alerteren met CBIS (Alert4Omgevingen)

Sinds 2015 beschikken we over een eigentijds systeem om melding te maken van een dreigend 

incident: het Calamiteiten BHV Informatiesysteem (CBIS), inmiddels bekend onder de naam 

Alert4Omgevingen. Het gaat om een 

innovatieve webapplicatie, waarmee bedrijven 

melding kunnen maken van incidenten en 

waardoor de omgeving zeer snel gealerteerd 

kan worden. Inmiddels zijn de meeste 

bedrijven aangesloten en is Alert4Omgevingen 

ook uitgerold naar andere bedrijventerreinen 

in Nederland. Het systeem is een coproductie 

van het Moerdijkse bedrijfsleven, de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

het bedrijf Centric, het Havenbedrijf 

Moerdijk en de gemeente Moerdijk. In ‘het 

dagelijks gebruik’ verzorgt de Veiligheidsregio 

de inhoud en lopen de meldingen via 

de Gemeenschappelijke Meldkamer. De 

Veiligheidsregio neemt de ervaringen mee bij 

de verdere ontwikkeling van het Veiligheid 

Informatie Knooppunt (VIK) in de regio.

Meten = weten: permanent meten met eNoses

Sinds 2013 beschikt het zeehaven- en 

industrieterrein over zogeheten eNoses. De 

eNoses zijn een gezamenlijk project van de 

gemeenten Moerdijk en Hoeksche Waard, de 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 

de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

Toelichting: Het VIK is een digitale omgeving, 

waaraan alle partners in het veiligheidsdomein 

deelnemen. Deze online portal bevat allerlei 

risico-informatie uit tal van (ook open) bronnen 

en brengt zo alle risico’s in beeld. Gegevens van 

risicorelevante bedrijven en andere mogelijke 

risicobronnen zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld 

groepen kwetsbare burgers. Het VIK is ook 

een communicatieplatform over risicodreiging 

en maatregelen en geeft ook klachten en 

meetresultaten weer van bijvoorbeeld eNoses.

verbod op ontgassen in 2024, temeer omdat 

schepen voor reiniging en ontgassen van hun 

tanks al enige tijd terecht kunnen bij ATM in 

Moerdijk. Vooruitlopend hierop ondernemen 

we actie om ontgassen op het Hollandsch Diep 

tegen te gaan.

Behalve het Hollandsch Diep zijn ook het spoor, 

de rijkswegen en de buisleidingen belangrijke 

transportassen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

Meer spoorveiligheid

Sinds 2017 worden flinke vorderingen 

gemaakt met de verdere beveiliging van het 

spoorgoederenvervoer op het zeehaven- en 

industrieterrein. Er is inmiddels een speciaal 

portaal, dat inkomende treinen ‘scant’ op 

onder andere de juistheid van ladingen en de 

aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Op de 

beveiliging van de spoorwegovergangen is lang 

gewacht, maar ook die komen nu aan de orde.

HET KAN ALTIJD 
GEBEUREN

WAAR MAG JE OP REKENEN?

WAAR HAAL JE MEER INFORMATIE?

WAT KUN JE ZELF DOEN?

GROTE BR A ND -  E XPLOSIE -  GIF WOLK

• Slagvaardige inzet van de hulpdiensten
• Goed georganiseerde calamiteitenbestrijding
• Snelle en adequate informatie
• Instructies en hulpverlening

• Ga na welke locaties of gebouwen in jouw omgeving een risico kunnen 
opleveren. Kijk daarvoor op de Risicokaart Brabant: www.risicokaart.nl of 
www.brabant.nl

• Ga na wat je zelf en samen met anderen kunt doen om bij een calamiteit de 
risico’s voor jou en jouw omgeving zoveel mogelijk te beperken

• Ga na wie bij een calamiteit hulp nodig heeft en bied of organiseer die hulp
• Sluit je aan op NL Alert: www.nl-alert.nl

• Op www.moerdijk.nl of www.vrmwb.nl
• Via Twitter: @Moerdijkse _stem of @VRMWB
• Eventueel via (rampenzender) Omroep Brabant: FM 91.0 (ether), 
 FM 89.4 (kabel) of Teletekstpagina 112
• Houd eventuele instructies van de hulpdiensten in de gaten

Risico’s 100% uitsluiten kan nooit. 
Risico’s voorkomen en beperken kan altijd. 

het Havenbedrijf Moerdijk, de provincie 

Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en last but 

not least enkele bedrijven die mede voor 

de financiering zorgen. Je zou de eNoses de 

elektronische snuffelpalen van Moerdijk 

kunnen noemen. Met hun sensoren detecteren 

ze de aanwezigheid van bepaalde stoffen 

in de lucht en optredende veranderingen in 

de luchtkwaliteit. De meetgegevens worden 

permanent doorgezonden aan diverse 

ontvangststations. Inmiddels is er sprake van 

een compleet netwerk van eNoses dat zorgt 

voor een volledige dekking van het zeehaven- 

en industrieterrein inclusief het Hollandsch 

Diep. Bovendien kan met de bij de kernen 

Moerdijk en Klundert aanwezige meetpunten 

ook gebruik worden gemaakt van het landelijke 

GC Netwerk.

Meten = weten: FlIR camera’s 

meten diffuse emissies

Een nieuwe innovatieve stap op het gebied van 

het meten van de luchtkwaliteit is het inzetten 

van zogeheten FLIR camera’s. FLIR (forward 

looking infrared) camera’s maken diffuse 

emissies zichtbaar. Dit zijn veelal kleinere 

vormen van uitstoot, bijvoorbeeld uit open 

opslagtanks of als gevolg van lekverliezen, die 

niet met het blote oog waarneembaar zijn. De 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

maakt sinds 2017 bij de controles gebruik van 

FLIR-camera’s. Deze camera’s worden trouwens 

ook door het bedrijfsleven zelf ingezet. Het 

resultaat is dat de emissie van Vluchtige 

Organische Stoffen (VOS) in het gebied fors is 

teruggedrongen.

De inzet van eNoses en FLIR camera’s en de 

publiek private samenwerking rond deze 

inzet, hebben inmiddels ook geleid tot een 

aanzienlijke afname van milieuklachten. 

Zelfredzaamheidsplan doet zijn werk

In 2016 is het Zelfredzaamheidsplan 

Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 

verschenen, dat in 2017 actief is uitgerold naar 

de bedrijven. Met het Zelfredzaamheidsplan 

worden bedrijven gefaciliteerd om zich voor 

te bereiden op een eventuele evacuatie en 

daartoe ook zelf de nodige maatregelen te 

nemen. Het Zelfredzaamheidsplan is een 

operationeel plan dat inzicht geeft in concrete 

evacuatiemaatregelen en in evacuatieroutes 

via weg en water. Het plan is ook een 

afsprakenkader mét bedrijven. In toenemende 

mate wordt er met het plan geoefend en 

stemmen bedrijven hun eigen noodplannen er 

op af. Het Zelfredzaamheidsplan is inmiddels 

gedigitaliseerd in de vorm van een interactieve 

gebiedskaart.
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05.
Vergunningen – Toezicht – Handhaving
In het Actieprogramma Moerdijk Veilig van 2012 

viel op meerdere plaatsen duidelijk te lezen 

dat er behoefte is aan een strenger en slimmer 

toezicht op risicovolle bedrijven en aan een 

steviger handhaving van de vergunningen 

waarmee die bedrijven werken. Het verlenen 

van vergunningen en het houden van toezicht 

en handhaving moest meer omvatten dan de 

letter van de wet toepassen. De aanpak zou 

er mede op gericht moeten zijn dat bedrijven 

een gevoel van urgentie wordt bijgebracht als 

het gaat om veiligheid en risicobesef. Ofwel: 

minder handelen vanaf papier en minder braaf 

en orthodox.

De in 2012 verwoorde wensen zijn in de 

jaren daarna omgezet in stevige ambities en 

daadkracht.

Veranderde inspectiemethoden

Sinds de komst van de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant (2013) is en wordt 

het vergunningenbeleid verscherpt en zijn en 

worden andere inspectiemethoden toegepast. 

Een belangrijke verandering betreft het 

onaangekondigd inspecteren. Verder is het 

toezicht niet langer uitsluitend object-gericht, 

maar ook risico- en gebiedsgericht. Populair 

samengevat: het afvinken van verplichte 

lijstjes maakt plaats voor risico-gestuurde 

veiligheidsbevordering. Toezichthouders kijken 

verder (om zich heen) dan het bedrijf dat doel 

van hun inspectie is. Daarmee is een eerste stap 

gezet naar omgevingsveiligheid.

Intensieve samenwerking

Er is sprake van een toenemende samenwerking 

tussen de betrokken instanties op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving.

• Integraal VTH-team. Begin 2016 is een 

integraal VTH-team van start gegaan, 

waarin de samenwerking tussen de 

gemeente Moerdijk en de Omgevingsdienst 

wordt geïntensiveerd. In 2019 zijn hier de 

Veiligheidsregio en het Waterschap Brabantse 

Delta bij aangesloten.

• VTH-overleg. Dit is een bestuurlijk overleg 

van gemeente Moerdijk, provincie Noord-

Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant en Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant.

• Pilot gebiedsgericht toezicht. Eind 2018 zijn 

de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-

Brabant en de Omgevingsdienst Midden- 

en West-Brabant gestart met een pilot 

gebiedsgericht toezicht. 

• Symbiose. Platform van toezichthouders 

op uitvoerend niveau rond de havens en 

vaarwegen in Zeeland/Brabant/Dordrecht. 

Deelnemers zijn onder andere Politie, UWV, 

Inspectie SZW, Belastingdienst, Douane, 

NVWA, Koninklijke Marechaussee en 

Omgevingsdienst. 

Focus op risicorelevante bedrijven

Lag de nadruk vroeger op de bedrijven met de 

hoogste risico’s, de BRZO-bedrijven, inmiddels 

is de scope verbreed naar alle ‘risicorelevante 

bedrijven’. Deze groep bedrijven noemen we 

ook wel de BRZO Plus bedrijven omdat zij met 

hun werkzaamheden, processen en producten 

tegen de BRZO-norm aan zitten. Op het 

zeehaven- en industrieterrein zijn circa 60 van 

deze bedrijven gevestigd.

In 2015 en 2016 hebben de drie Brabantse 

veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten 

gezamenlijk een inventariserend onderzoek 

uitgevoerd bij alle in Brabant gevestigde 

risicorelevante bedrijven. Hun rapportage 

(2017) bevestigt de veronderstelling dat bij het 

verder verbeteren van de veiligheid op en rond 

het zeehaven- en industrieterrein de focus op 

risicorelevante bedrijven zeker wenselijk en 

noodzakelijk is. Ook wordt benadrukt dat de 

verschuiving in toezicht van regelgericht naar 

risicogericht de juiste aanpak is. 

06.
Gezondheid
Medische dienstverlening Port of Moerdijk: 

Port Health Centre & Huisartsenpraktijk De 

Clundert

Op 1 januari 2014 is in Plaza 21 het Port Health 

Centre van start gegaan. Het Zeehaven- en 

industrieterrein Moerdijk kreeg hiermee zijn 

eigen voorziening voor gezondheidszorg. De 

gemeente Moerdijk, het Havenbedrijf Moerdijk, 

de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

de provincie Noord-Brabant en de bedrijven 

op het zeehaven- en industrieterrein hadden 

samen de verantwoordelijkheid op zich 

genomen om een medische voorziening in 

het leven te roepen. Het Port Health Centre 

(PHC) was een pilotproject voor 3 jaar. In 

2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden. 

De uitkomsten hiervan hebben geleid tot 

een doorontwikkeling van de medische 

dienstverlening. In de vernieuwde opzet vormen 

het Port Health Centre en de huisartsenpraktijk 

De Clundert in Klundert de hoofdaanbieders 

van de medische diensten. Het aanbod voorziet 

in behandeling van bedrijfsongevallen en een 

meer expliciete behandeling van chemisch 

letsel en in advisering op het gebied van 

gezondheidspreventie en toxische stoffen. 

Inzet GGD

De gezondheidsveiligheid op en rond het 

zeehaven- en industrieterrein is ook regelmatig 

onderwerp van aandacht bij de GGD West-

Brabant. De GGD verricht regelmatig onderzoek 

naar uiteenlopende gezondheidsaspecten, 

waaronder de Gezondheids Effect Screening 

(GES).

PASSAnT

Eind 2017 is het innovatieproject PASSAnT 

gelanceerd: PlAtform for innovative Security 

Solutions in hArbours and Terminals. 

Dit Nederlands-Belgische project, waarin 

een tiental publieke en private partners 

samenwerkt, heeft tot doel om de veiligheid 

in havenomgevingen verder te verbeteren. 

In de haven van Moerdijk (die pilotgebied is 

van het project) is het cameranetwerk verrijkt 

met artificiële intelligentie, waardoor de 

camera’s meer beelden kunnen analyseren 

en verdachte situaties eerder opmerken dan 

menselijk mogelijk is. Ruim een jaar na de 

lancering zijn al stappen gezet op weg naar een 

intelligent observatiesysteem dat afwijkende 

patronen herkent zoals onbevoegde personen, 

pogingen tot ladingdiefstal, inklimming en 

smokkel. Een 2e onderdeel van het onderzoek 

richt zich op het ontwikkelen van ‘slimme 

zeildoeken’, die een alarm genereren zodra 

een poging tot inbraak wordt gedaan in een 

vrachtwagenaanhanger. Daarnaast wordt een 

slim hekwerk geplaatst en getest. In het project 

wordt door verschillende partners samen 2,7 

miljoen euro geïnvesteerd. Hiervan wordt 50% 

gesubsidieerd door de Europese Unie.

De zeehaven van Moerdijk is een aantrekkelijke 

plek om te ondernemen en te werken. De 

goede faciliteiten die de haven biedt, worden 

door criminele organisaties echter ook 

misbruikt. Behalve over inbraken bij bedrijven 

hebben we het in dit geval ook over diefstal 

uit vrachtwagens, smokkel van goederen, 

drugscriminaliteit en smokkel van mensen. 

De praktijk laat zien dat ook Zeehaven- en 

industrieterrein Moerdijk hiermee te maken 

heeft. Inmiddels zijn en worden diverse stappen 

gezet om de integriteit van de haven verder te 

versterken en te borgen.

Collectieve beveiliging

Al medio jaren ’90 hebben bedrijven de 

handen ineengeslagen om collectief een extra 

beveiligingsschil binnen het zeehaven- en 

industrieterrein te creëren. Binnen de Stichting 

Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) 

organiseert het bedrijfsleven samen met 

Politie, gemeente en Havenbedrijf diverse 

beveiligingsmaatregelen om het gebied 

onaantrekkelijk te maken voor criminelen. Men 

is hierbij voortdurend op zoek naar innovatieve 

methoden om deze beveiliging verder te 

versterken.

07.
Criminaliteit
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08.
Veiligheidscultuur
‘De verantwoordelijkheid voor veiligheid 

begint bij de bedrijven zelf.’ Menig 

overheidsbestuurder heeft zich in deze 

of soortgelijke zin al uitgelaten. Ook 

de term ‘mental shift’ valt, wanneer de 

veiligheidscultuur bij bedrijven onderwerp 

van gesprek is. In de Havenstrategie 2030 van 

de Provincie, de gemeente en het Havenbedrijf 

is die mental shift zelfs aangemerkt als 

topprioriteit om te komen tot excellente 

veiligheid op het zeehaven- en industrieterrein. 

Dat bedrijven hun verantwoordelijkheid 

hebben en moeten nemen, is geen onderwerp 

van discussie. Maar of dat in voldoende mate 

gebeurt, is nog altijd aan de orde. Daarnaast 

blijft ook de veiligheidscultuur bij de overheid 

een aandachtspunt. Er is in het algemeen sprake 

van een diep gevoeld besef en van een grote 

mate van verantwoordelijkheid. Niettemin 

zijn er ook waarnemingen dat ‘de ernst van 

de zaak’ niet altijd en niet bij alle betrokken 

overheidsinstanties en -organisaties in de mate 

aanwezig is die verwacht zou mogen worden.

Politiehaventeam

Met het in 2014 aangetreden politiehaventeam 

is er capaciteit aanwezig voor opsporing en 

kan er informatie over criminaliteit worden 

uitgewisseld met andere toezichthouders. In 

2018 is een in de haven van Moerdijk gelegen 

politieboot in gebruik genomen. Hiermee kan 

de politie ook op het water zijn werk doen.

Mensensmokkel

Als logistiek knooppunt ligt Moerdijk 

ook in het vizier van vluchtelingen en 

mensensmokkelaars. Behalve rond de 

rijkswegen doet deze problematiek zich 

ook voor in de haven. Sinds 2018 is een 

werkgroep aan de slag waarin verschillende 

instanties preventieve maatregelen, toezicht 

en handhaving op elkaar afstemmen. De 

werkgroep bestaat uit bedrijven, de gemeente 

Moerdijk, het Havenbedrijf Moerdijk, 

diverse politieonderdelen en de Koninklijke 

Marechaussee.

Ondermijning

Binnen de Havendriehoek (Zeeland-

Brabant) wordt samengewerkt om tot 

een integrale aanpak te komen van de 

ondermijningsproblematiek binnen de 

zeehavens, waaronder Moerdijk. Verder 

functioneert onder de vlag van de Taskforce 

Brabant Zeeland een programmamanager 

ondermijning zeehavens.

Ter versterking van de integrale aanpak van 

criminaliteit is in 2019 in beeld gebracht hoe het 

op het zeehaven- en industrieterrein is gesteld 

met ondermijning. Het rijk (Ministerie van 

Justitie & Veiligheid) heeft hiervoor extra geld 

beschikbaar gesteld. In het onderzoek trokken 

gemeente, Havenbedrijf, Openbaar Ministerie, 

politie, het Regionaal Informatie en Expertise 

Centrum (RIEC) en de Omgevingsdienst als 

ketenpartner samen op. Inmiddels is het 

ondermijningsbeeld opgeleverd en is ook een 

aanvullende analyse door TNO uitgevoerd. 

Dit moet leiden tot een stevige aanpak van 

ondermijning in de zeehavens.

Campagne ‘Meld misdaad anoniem’

In 2019 is de campagne Meld Misdaad 

Anoniem gestart. Het doel van de campagne 

is om mensen die in de havens werken en 

vrachtwagenchauffeurs alert te maken op 

verdachte zaken, en hen te vragen die te 

melden. De campagne is onderdeel van het 

integraal actieplan zeehavens Zeeland Brabant, 

een samenwerking tussen publieke en private 

partijen om criminaliteit en ondermijning 

in de zeehavens tegen te gaan. De campagne 

Positieve ontwikkelingen

• We constateren dat het risicobesef van de 

bedrijven op het zeehaven- en industrieterrein 

groeiende is. Een aantal bedrijven vervult een 

duidelijke voortrekkersrol. Zij hebben hun 

plannen en voorzieningen op orde. Bovendien 

nemen die bedrijven ook hun medewerkers 

expliciet mee in de aandacht en zorg voor 

veiligheid. Verder steken zij hun nek uit in 

vormen van publiek private samenwerking 

en enthousiasmeren zij andere bedrijven om 

hen te volgen. Er is echter ook een grote groep 

bedrijven die met hun veiligheidscultuur nog 

in de middenmoot of achterhoede verkeren. • Veiligheid staat ook vaak op de agenda 

in het KAM coördinatorenoverleg. Ook 

hiervan gaan positieve impulsen uit naar 

de veiligheidscultuur bij bedrijven. Het gaat 

echter te ver om te stellen dat veiligheid 

hiermee structureel op de agenda van alle 

bedrijven staat.

• In diverse gremia en overlegsituaties komt 

de veiligheidsverantwoordelijkheid van 

bedrijven aan de orde. In voorkomende 

gevallen krijgt de zorg voor veiligheid 

expliciete aandacht in de vorm van 

workshops, voorlichtingssessies en andere 

activiteiten. Ook hier gaat het echter om ad 

hoc agendering.

ILLEGALE PRAKTIJKEN
IN DE HAVEN?!  

‘ALS JE VOELT DAT ER IETS NIET KLOPT, 

 IS DAT VAAK OOK ZO...’

MELD MISDAAD  
ANONIEM

omvat onder andere informatiesessies en een 

training voor bedrijven en hun medewerkers. 

Ook zijn op verschillende plaatsen in de haven 

campagne-uitingen te zien. 
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09.
Last but not least: 
samenwerking 
‘Samenwerken aan Veiligheid’ luidde in 2012 de 

titel van het eerste Actieprogramma Moerdijk 

Veilig. Die titel is sindsdien de vlag gebleven 

boven diverse rapportages en uitingen die 

een vervolg waren op het actieprogramma 

van 2012. Ofwel: samenwerking is van meet af 

aan de rode draad geweest in het ontwikkelen 

van plannen en programma’s en het tot stand 

brengen van daadwerkelijke maatregelen en 

acties. Samenwerking is ook nu nog steeds hét 

kenmerk als het gaat om de veiligheid op en 

rond het zeehaven- en industrieterrein en zal 

dat altijd moeten blijven.

De samenwerkende partijen van 

het eerste uur waren de gemeente 

Moerdijk, het Havenbedrijf Moerdijk, 

de Veiligheidsregio Midden- en 

West-Brabant, de provincie Noord-

Brabant en later de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant. Ook de 

eerste bedrijven sloten al snel aan 

bij diverse vormen van overleg en 

samenwerking.

Van gezamenlijke verklaringen…

De motivatie en intrinsieke wens om samen 

te werken, is de afgelopen jaren diverse 

keren benadrukt. Te beginnen in 2012 

tijdens de Veiligheidstop Moerdijk toen de 

handtekeningen onder het actieprogramma 

gingen. In 2013 was er opnieuw een 

Veiligheidstop en in 2016 leidde een 

werkconferentie over de bestrijding van 

criminaliteit tot een intentieverklaring. Daarbij 

waren behalve de samenwerkingspartners 

van het eerste uur ook de Zeeuwse zeehavens, 

het Openbaar Ministerie, de Politie en 

Rijkswaterstaat betrokken.

...naar (h)echte samenwerking

In de afgelopen jaren heeft de 

samenwerking geleid tot het ontstaan 

van diverse gestructureerde en deels 

ook geïnstitutionaliseerde vormen. 

Deze samenwerkingsverbanden hebben 

uiteenlopende veiligheidsdomeinen 

als aandachtsgebied: brandweer en 

brandveiligheid, toezicht en handhaving 

(milieu gerelateerd en breder), bestrijding 

van georganiseerde criminaliteit en 

beveiliging in de vorm van security. Doelen, 

rollen en daarmee ook de samenstelling 

Behalve de opgesomde samenwerkingsvormen 

zijn er nog tal van formele/reguliere 

en informele vormen van overleg en 

samenwerking: de Havendriehoek, Haventeam 

(samen met de havens van Vlissingen en 

Terneuzen), uiteenlopende overlegvormen 

en -situaties waarbij vooral - in wisselende 

samenstellingen - de gemeente Moerdijk, het 

Havenbedrijf Moerdijk, de provincie Noord-

Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant en de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant zijn betrokken.

verschillen per samenwerkingsvorm: van bestuurlijk tot operationeel gremium en van 

overlegstructuur tot belangenvertegenwoordiging. Er zijn publieke, private en publiek/private 

samenwerkingsverbanden. We zetten ze op een rij:

KAM Platform Gestructureerd overleg van KAM-coördinatoren van bedrijven samen met 

Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Moerdijk en Veiligheidsregio Midden- 

en West-Brabant.

SBM Stichting Brandweerzorg Moerdijk, waarbinnen bedrijven en Havenbedrijf 

contractering en kwaliteitsborging van de (bedrijfs)brandweerzorg 

hebben georganiseerd.

SBIM Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk, waarbinnen bedrijven, 

Politie, gemeente en Havenbedrijf collectieve beveiligingsmaatregelen 

binnen het zeehaven- en industrieterrein organiseren: onder andere 

surveillance, cameracontrole en alarmering. 

 VNO-NCW Brabant Deze werkgeversvereniging was betrokken bij eerdere vormen van 

samenwerking van op het zeehaven- en industrieterrein gevestigde 

bedrijven (onder andere masterclasses veiligheid in samenwerking 

met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie/

VNCI). VNO-NCW Brabant gaat de bestaande samenwerking breder 

trekken.

Overhedenoverleg Bestuurlijk overleg van bij toezicht en handhaving betrokken 

instanties. Toezicht en handhaving strekken zich verder uit 

dan milieuaspecten. Ook instanties als Politie en Douane zijn 

deelnemer. 

Symbiose Platform van toezichthouders op uitvoerend niveau rond 

de havens en vaarwegen in Zeeland/Brabant/Dordrecht. 

Deelnemers zijn onder andere Politie, UWV, Inspectie SZW, 

Belastingdienst, Douane, NVWA en Koninklijke Marechaussee. Symbiose 

opereert volgens een jaarkalender en werkt aan een gezamenlijk 

toezichtprogramma.

VTH overleg Bestuurlijk overleg van de handhavende instanties gemeente Moerdijk, 

provincie Noord-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Waterschap Brabantse 

Delta.

SoZ Samenwerkingsovereenkomst Zuidwest. Een operationeel 

samenwerkingsverband dat zich inzet voor de bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit in de Zeeuwse zeehavens en Moerdijk.

Omgevingstafel Een initiatief van het Havenbedrijf en het bedrijfsleven om een open 

en constructieve dialoog met elkaar te voeren over het zeehaven- en 

industrieterrein. Gespreksonderwerpen zijn onder andere duurzaamheid, 

leefbaarheid en actuele ontwikkelingen. Tot de deelnemers behoren 

bedrijven, bewoners, het Havenbedrijf en de gemeenten Moerdijk en 

Hoeksche Waard. 
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A. 
Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in 

werking. De implementatie van deze wet is 

een forse opgave die de komende jaren zijn 

beslag moet krijgen. Voor wat betreft de 

gevolgen van de nieuwe wet voor Zeehaven- en 

industrieterrein Moerdijk zijn de gemeente 

Moerdijk, de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant en de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant inmiddels gestart met de nodige 

verkenningen en voorbereidingen. Met de 

Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de 

overheid de regels voor ruimtelijke projecten. 

Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke 

projecten te starten. Ook krijgen inwoners 

en ondernemers meer eigen regie op het 

proces. Eén van de onderwerpen binnen de 

Omgevingswet is omgevingsveiligheid. Bij 

omgevingsveiligheid gaat het om de risico’s van 

het gebruik en het transport van gevaarlijke 

stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de 

veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende 

technologieën. In feite is omgevingsveiligheid 

een gemoderniseerde vorm van het ‘oude’ 

externe veiligheidsbeleid. De Omgevingswet 

bevat een zorgplicht voor de fysieke 

leefomgeving. Die gaat niet alleen over de rol en 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag bij 

de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving, 

maar ook over het waarborgen van de 

omgevingsveiligheid. De Omgevingswet en het 

gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid 

bieden ruimte voor het bevoegd gezag om 

binnen kaders eigen afwegingen te maken over 

de kwaliteit en bescherming van de fysieke 

leefomgeving.

B. 
Nieuwe gevaarlijke 
stoffen
Steeds vaker duiken berichten op over gevaarlijk 

stoffen, die tot dan toe nog onbekend waren. 

Het kan gaan om stoffen, die het resultaat zijn 

van nieuwe processen of technologieën bij 

bedrijven. Het kan ook gaan om verbindingen 

tussen stoffen, waarvan de effecten nog niet 

bekend waren. Dat er maatschappelijke onrust 

ontstaat wanneer nieuwe, eventueel giftige 

stoffen worden ontdekt in de lucht, in de bodem 

of in het (drink)water, is begrijpelijk. Gelukkig 

bestaan er steeds betere methoden om nieuwe 

stoffen te detecteren en gebruik te maken van 

de inzichten die dat oplevert. Immers, op basis 

daarvan zijn we in staat om zinvolle uitspraken 

Belangrijke ontwikkelingen

Er doen zich diverse ontwikkelingen voor die van invloed zijn of kunnen 
zijn op de veiligheid van en op Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. 
Die invloed betreft ook de manier waarop en mate waarin we die 
veiligheid moeten waarborgen. Het kan gaan om nog onbekende directe 
risico’s en om risico’s die het gevolg kunnen zijn van economische en 
technologische ontwikkelingen. Ten slotte kunnen ook veranderingen bij 
bedrijfsleven, in de samenleving of op het gebied van wet- en regelgeving 
van invloed zijn op de manier waarop we de veiligheid in de toekomst 
organiseren en vormgeven.   

te doen over gezondheidseffecten en over te 

hanteren normen.

Inmiddels is er meer inzicht in het bestaan en 

de effecten van wat we Zeer Zorgwekkende 

Stoffen (ZZS) noemen. De rijksoverheid voert 

daar beleid op en het RIVM beschikt over 

een ZZS-lijst. Niettemin is het onmogelijk 

om permanent over een 100% duidelijk beeld 

te beschikken van alle (mogelijk) gevaarlijke 

stoffen en de impact daarvan op (externe) 

veiligheid en gezondheid. Niettemin is het 

onze taak om voor wat betreft Zeehaven- 

en Industrieterrein Moerdijk stevig de 

vinger aan de pols te houden. Dit vraagt om 

kennisverrijking en kennisdeling, om een 

adequate aanpak wanneer zich inderdaad 

risico’s voordoen en om transparantie naar en 

tussen alle betrokkenen rond de veiligheid van 

het zeehaven- en industrieterrein.

We kunnen ook te maken krijgen met voor 

ons nog onbekende infectieziekten. De 

bronnen hiervan kunnen ‘verstopt’ zitten in 

bijvoorbeeld internationale schepen die de 

zeehaven Moerdijk aandoen of in vrachtwagens 

van internationale wegtransporten. De 

economische reikwijdte van het zeehaven- en 

industrieterrein brengt mee dat we ook voor 

dit soort onbekende risico’s kwetsbaar kunnen 

zijn. Net als in het geval van nieuwe gevaarlijke 

stoffen, geldt ook hier dat kennisverrijking en 

kennisdeling alsmede een adequate aanpak 

in het geval van daadwerkelijke risico’s, onze 

belangrijkste wapens zijn.

3
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E.
Energietransitie
Aan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 

en de daar gevestigde bedrijven wordt op het 

gebied van innovaties een hoog ambitieniveau 

toebedacht. Dit heeft ook zijn uitwerking op de 

manier, waarop bedrijven individueel en het 

zeehaven- en industrieterrein als totaal omgaan 

met de nieuwe kansen en mogelijkheden op het 

gebied van duurzaamheid en energiegebruik. 

Bedrijven die deels of geheel in hun eigen 

energiebehoefte voorzien, bedrijven die 

samenwerken op het gebied van energiegebruik, 

bedrijven die gedeeltelijk of geheel overgaan 

op het aanwenden van nieuwe energiebronnen. 

Bedrijven passen hun installaties aan of 

bouwen nieuwe, ze maken gebruik van 

zonne- en windenergie. Waterstof als nieuwe 

energiebron komt in beeld. Er komen nieuwe 

vormen van energieopslag, bijvoorbeeld in de 

vorm van grote batterijen. Kortom, er doen 

zich in een snel tempo veranderingen en 

nieuwe technologische ontwikkelingen voor. 

Nieuwe energiebronnen en -dragers kunnen 

nieuwe risico’s meebrengen. Dat zijn risico’s 

waarvan de kans op en het effect van een 

incident nog niet goed in kaart zijn gebracht 

en/of waarvoor nog weinig betrouwbaar 

wetenschappelijk of empirisch bewijs 

bestaat. Toch is behalve betrouwbaarheid 

en betaalbaarheid, ook veiligheid een 

voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe 

energieprojecten. We zullen sowieso met 

alle betrokken partners de vereiste kennis en 

expertise in huis moeten halen om eventuele 

risico’s van de komende energietransitie op 

juiste waarde te kunnen schatten. Daarnaast 

zullen beleid en maatregelen moeten zijn 

afgestemd op een transitie die met voldoende 

veiligheidswaarborgen is omgeven.

D. 
Klimaatverandering

G. 
De veranderende 
arbeidsmarkt

F. 
Data en 
informatietechnologie

H. 
Veranderingen bij het 
bedrijfsleven

I. 
De veranderende 
samenleving

Dat ook het zeehaven- en industrieterrein 

te maken kan krijgen met de gevolgen van 

klimaatverandering, hoeft geen betoog. Te 

denken valt aan diverse vormen van extreme 

weersomstandigheden: neerslag, hitte, droogte. 

We zullen de risico’s hiervan inventariseren 

en op basis daarvan bepalen welke proactieve 

benadering en maatregelen nodig zijn. Ook 

zullen we in beeld moeten hebben hoe we 

mogelijk ernstige gevolgen optimaal kunnen 

bestrijden. We hebben hierbij zowel de 

veiligheid van het terrein en de werknemers 

als de continuïteit van de bedrijvigheid 

op het oog. De door het KNMI opgestelde 

klimaatscenario’s (KNMI’14) laten zien dat zich 

in de periode tot 2030 weinig tot geen risico’s 

voordoen. Verder wijzen berekeningen uit dat 

de overstromingskansen voor het zeehaven- en 

industrieterrein nihil zijn. Niettemin zullen 

wij de klimaatveranderingen voortdurend 

monitoren.

Er doen zich op de nationale en internationale 

arbeidsmarkt ontwikkelingen voor, die ook 

hun effect kunnen hebben op de mate van 

veiligheid op het zeehaven- en industrieterrein. 

Zo hebben we te maken met krapte, zeker 

waar het de beschikbaarheid van diverse 

vakspecialisten betreft. Het gevaar bestaat dat 

nu nog aanwezige kennis verdwijnt zonder dat 

er voldoende adequate opvolging is.

Een andere ontwikkeling betreft de 

toenemende internationalisering van de 

arbeidsmarkt. Dat bedrijven en organisaties 

voor de invulling van vacatures een beroep 

doen op buitenlandse werknemers, is een 

bekend en groeiend verschijnsel. Enerzijds biedt 

deze ontwikkeling de nodige kansen. Echter, 

de keerzijde kan zijn dat andere nationaliteiten 

ook andere (lees: mindere) noties en normen 

over veiligheid meebrengen. Het vasthouden 

van onze veiligheidscultuur is daarom een 

aandachtspunt.

Het bedrijfsleven zit niet stil, als het gaat om 

veiligheid, milieu en leefbaarheid. Diverse 

branches zijn actief om de duurzaamheidslat 

voor de toekomst hoger te leggen. Zo is er 

het Programma Duurzame Veiligheid 2030, 

waarin de (petro)chemische sector, overheid 

en wetenschap intensief samenwerken. De 

sector wil toe naar een toekomst zonder 

noemenswaardige incidenten, meer veiligheid 

en een betere verstandhouding met de 

omgeving waar bedrijven actief zijn. 

Er doen zich in de samenleving verschillende 

ontwikkelingen voor die van invloed zijn 

op de manier waarop we de veiligheid 

rond het zeehaven- en industrieterrein 

organiseren en vormgeven. We hebben 

onder andere te maken met een toenemend 

maatschappelijk empowerment. Inwoners, 

bedrijven en organisaties pakken hun rol en 

kiezen positie als het om hun belangen gaat. 

Deze ontwikkeling gaat tevens gepaard met 

veranderende faciliteiten en technieken op het 

gebied van communicatie. De maatschappelijke 

dynamiek rond veiligheid en veiligheidsissues 

is daardoor volledig veranderd. De overheid 

moet daarop inspelen; tevens vanuit het 

besef dat de participerende en coöperatieve 

overheid zeker zo belangrijk is, en soms nog wel 

belangrijker, als de wetgevende en regulerende 

overheid.

De in dit hoofdstuk geschetste ontwikkelingen 

hebben hun weerslag op het veiligheidsbeleid 

voor het zeehaven- en industrieterrein. Die 

weerslag is direct en indirect terug te vinden 

in diverse maatregelen en acties die we in 

het volgende hoofdstuk op een rij zetten. 

Zeker zo belangrijk is de impact van diverse 

ontwikkelingen op onze veiligheidsattitude 

en op het klimaat waarin we als betrokken 

partners van de veiligheid op Zeehaven- en 

industrieterrein Moerdijk een permanente 

topprioriteit maken.

We zien een exponentiële toename van 

technologische innovaties en ontwikkelingen, 

waarbij geïntegreerde ICT-oplossingen en ‘the 

Internet of Things’ een steeds grotere betekenis 

hebben. Er ontstaan grote hoeveelheden 

(big) data en applicaties die dankzij de 

mogelijkheden van ICT op alle mogelijke 

plekken kunnen worden ontsloten, toegepast 

en verrijkt. Data vertegenwoordigen in 

toenemende mate een belangrijk deel van de 

bedrijfsgoederen en -kapitalen. Ze vormen de 

nieuwe assets van bedrijven. Het toenemende 

belang voor bedrijven van data en dataverkeer 

brengt nieuwe risico’s mee. Met het ontstaan 

van nieuwe assets ontstaan ook nieuwe 

kwetsbaarheden die om andere en nieuwe 

beveiligingsconcepten vragen.

De digitalisering voegt in de nabije 

toekomst ook een nieuwe laag toe aan de 

fysieke infrastructuur van het zeehaven- en 

industrieterrein, die specifiek is uitgerust voor 

C. 
Nieuwe risico’s in bouw 
en infrastructuur
Vooral de afgelopen jaren worden in de bouw 

en infrastructuur steeds vaker technieken, 

materialen en stoffen toegepast waarvan is 

gebleken dat ze ook risico’s kunnen opleveren. 

Het gaat dan om gebouwen of infrastructurele 

werken waarbij bijvoorbeeld prioriteit is 

toegekend aan complexe architectonische 

eisen, aan realiseringstempo of aan 

kosteneffectiviteit. Bij de voorbereiding 

en realisering zijn de mogelijke risico’s 

onvoldoende onderkend. Te denken valt aan 

constructieve onvolkomenheden of risico’s 

die pas naar voren komen bij een eventueel 

incident (bijvoorbeeld brand). 

het transport van informatie en communicatie 

en voor onderlinge uitwisseling en integratie. 

Denk aan het gebruik van sensortechnologie 

en het op afstand aansturen en controleren van 

installaties en processen. Dit zijn belangrijke 

verworvenheden voor bedrijven en voor 

het zeehaven- en industrieterrein. Tegelijk 

is het van belang om te anticiperen op de 

veiligheidseisen die nodig zijn om bijvoorbeeld 

mogelijk ontwrichtende effecten tegen te gaan.
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Aan de uitdagingen en actiepunten van dit 

hoofdstuk ligt het beginsel ten grondslag dat 

we veiligheid als een absolute en permanente 

topprioriteit beschouwen van Zeehaven- 

en industrieterrein Moerdijk. We sluiten 

daarmee aan bij de Havenstrategie 2030 en 

Veiligheidsvisie 2030 van het Havenbedrijf 

Moerdijk. ‘Excelleren in veiligheid’ is daarin 

de leidende ambitie. De toekomst van het 

zeehaven- en industrieterrein is gebaseerd op 

waarde-creatie, duurzaamheid en veiligheid. 

Daarbij vormt de juiste balans tussen People, 

Planet en Profit een principieel en belangrijk 

uitgangspunt: het ene mag niet ten koste gaan 

van het andere. Behalve bedrijven en hun 

werknemers moeten ook omwonenden Port 

of Moerdijk ervaren als uniek op het gebied 

van veiligheid en daarin vertrouwen kunnen 

hebben en houden. Alle publieke en private 

partijen die op en rond het zeehaven- en 

industrieterrein actief zijn of welke rol dan 

ook vervullen, zijn ervan doordrongen dat 

veiligheid op 1 staat. Deze toppositie komt 

tot uitdrukking in 5 kernwaarden die we 

op het gebied van veiligheid als de Unique 

Selling Points (USP’s) van het zeehaven- en 

industrieterrein beschouwen.

1. Een veilige en gezonde leefomgeving 

We stellen alles in het werk om de veiligheid 

en gezondheid van inwoners en omwonenden 

en de leefbaarheid van hun woonomgeving 

zoveel mogelijk te waarborgen en te 

beschermen. Risico’s worden zoveel mogelijk 

geminimaliseerd en waar mogelijk uitgesloten. 

We zijn maximaal voorbereid op mogelijke 

incidenten en de bestrijding daarvan.

Scherper focussen
en verankeren

In hoofdstuk 2 beschreven we de prestaties en verworvenheden 
op het gebied van veiligheid. We constateerden dat er een stevig 
veiligheidsfundament ligt. Alle onderdelen van dat fundament 
beschouwen we als voorwaardelijk voor de veiligheid op het zeehaven- en 
industrieterrein. Het fundament is stukje bij beetje gebouwd. Daar nu 
een element uithalen, zou tot verzwakking leiden. We moeten ook niet de 
illusie hebben dat we er nu zijn. Dus niet genoegzaam achterover leunen. 
Het is bovendien riskant om nu het gevoel van urgentie uit het oog te 
verliezen. Waar het vooral op aankomt, is nog scherper gaan focussen op 
datgene wat de veiligheid verder kan brengen en het fundament verder 
kan verstevigen. Bovendien is het nodig dat we hetgeen al tot stand is 
gebracht, nog beter gaan verankeren. Alles bij elkaar liggen er nog heel 
wat uitdagingen. 

Veiligheid als 
permanente 
topprioriteit: 
5 kernwaarden

2. Een veilige en gezonde werkomgeving

Werknemers op het zeehaven- en 

industrieterrein alsmede bezoekers wordt 

maximale veiligheid geboden. Werkomgeving 

en arbeidsomstandigheden zijn daar op 

afgestemd. Risico’s worden zoveel mogelijk 

geminimaliseerd en waar mogelijk uitgesloten. 

In het geval van een incident wordt werknemers 

zoveel mogelijk bescherming geboden.

4. Een veilige infrastructuur

We maken en houden de vitale infrastructuur, 

waarvan het functioneren van het zeehaven- en 

industrieterrein en de daar gevestigde bedrijven 

afhankelijk is, zo veilig mogelijk. Onder de 

vitale infrastructuur verstaan we zowel de 

fysieke verbindingen (wegen, spoor, water, 

buisleidingen) als de digitale infrastructuur.

3. Een veilige en integere haven

We spannen ons maximaal in om het zeehaven- 

en industrieterrein, en specifiek de haven, te 

vrijwaren van alle vormen van criminaliteit en 

ondermijning en benutten alle mogelijkheden 

om ons hiertegen proactief teweer te stellen. 

We leggen zowel naar elkaar als naar bevoegde 

instanties een actief signaleringsgedrag aan de 

dag.

5. Een veilig milieu

We vatten het bevorderen van de economische 

waarde van het zeehaven- en industrieterrein 

tevens op als een verplichting om de 

milieugebruiksruimte zo beperkt mogelijk te 

houden. We kennen een belangrijke prioriteit 

toe aan milieukwaliteit en natuurkwaliteit en 

aan energie- en CO2
-reductie. Daarmee sluiten 

we aan bij de Nederlandse invulling van het 

klimaatakkoord van Parijs.

4
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De actiepunten
2020-2024

Op deze en de volgende pagina’s zetten we de aandachtspunten voor 
scherper focussen en verankeren op een rij. We beschrijven in het kort 
aanleiding en achtergrond, verbinden daar de uitdaging aan en vertalen 
die uitdaging in één of meer actiepunten. Bij de actiepunten gaat het voor 
een belangrijk deel om het verder uitbouwen en versterken van bestaande 
acties en maatregelen; vooral in gevallen waarin deze nog niet tot het 
gewenste resultaat hebben geleid. Het Actieplan 2020-2024 bevat ook 
nieuwe actiepunten, waarbij voor een deel innovaties en informatisering 
een belangrijke rol spelen. Ook samenwerking is in het actieplan van 
grote betekenis. De afgelopen 7 jaar is gebleken dat samenwerking een 
belangrijke sleutel is tot een succesvolle veiligheidsaanpak. Dit aspect is 
voor de komende jaren dan ook een aandachtsgebied op zichzelf.

Dit hoofdstuk bevat alle actiepunten. 

Per actiepunt is aangegeven:

• Welke partner de kartrekker is en de inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft om het 

actiepunt te realiseren:

 Gemeente Moerdijk

 Havenbedrijf Moerdijk

 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 Provincie Noord-Brabant

 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

• Welke financiële uitgaven/investeringen met het realiseren van het actiepunt zijn gemoeid: 

uren van de partners, uren of loonkosten van derden en materiële kosten:

 €€€ 0 - 10.000 euro

 €€€ 10.000 - 50.000 euro

 €€€ > 50.000 euro

 op basis van een tarief van 100 euro per uur

• Om wat voor een soort activiteit het gaat:

 Inventarisatie/Onderzoek

 Plan van aanpak/Maatregel/Uitvoering

 Rapportage/evaluatie

 Borging

Actiepunten krijgen een definitieve status, wanneer ze door de betreffende kartrekker zijn 

uitgewerkt in een projectvoorstel.
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01. 
Externe veiligheid en 
brandveiligheid

a. Optimalisering 
preparatie

Aanleiding/achtergrond

De brandweervoorziening Moerdijk-Haven is 

niet uitsluitend bedoeld voor de bestrijding van 

incidenten. De aanwezigheid van ‘een eigen 

voorziening’ impliceert dat bedrijven zich 

uitgenodigd en gestimuleerd moeten voelen om 

regelmatig te oefenen met de brandweer. De 

oefencapaciteit van de brandweerpost richt zich 

vooral op de hoog risico bedrijven. Daardoor 

is er minder gelegenheid om ook met andere 

bedrijven te oefenen.

Uitdaging

Meer en structureel - eventueel anders 

(bijvoorbeeld virtueel) - oefenen is voor alle 

partijen belangrijk. Voor bedrijven om daarmee 

hun veiligheid en crisisbestendigheid te testen 

en verbeteren. Voor de brandweer, omdat de 

aanwezige bedrijven met hun processen zich 

lenen voor realistische oefenscenario’s.

Veiligheidsregio

€€€

Actie 1.a

Borging
Uitgangspunt is dat het samen oefenen door 

bedrijven en brandweer een wederzijdse 

inspanningsverplichting wordt. We borgen 

dit onder andere in afspraken tussen de 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de 

Stichting Brandweerzorg Moerdijk (SBM). Om in 

de toekomst met ieder bedrijf een leermoment 

te kunnen creëren, onderscheiden we 3 

gradaties van oefenen/leren: 

1. Oefening bedrijfsbrandweer/fysieke oefening

2. Virtuele of table-top oefening

3. Doorlopen scenario’s tijdens een 

bedrijfsbezoek.

Omgevingsdienst

€€€

Actie 1.b.1

Inventarisatie
Plan van aanpak 
We inventariseren de brandveiligheids-

voorzieningen bij de 60 risicorelevante 

bedrijven op het zeehaven- en industrieterrein. 

Op basis van de uitkomsten van de 

inventarisatie stellen we gezamenlijk (overheid 

en bedrijven) een plan van aanpak op.

Veiligheidsregio

€€€

Actie 1.b.2

Inventarisatie
Plan van aanpak 
We inventariseren welke extra 

toezichtcapaciteit nodig is om het bestaande 

toezicht op de BRZO-bedrijven op het gebied 

van brandveiligheid uit te breiden naar alle 

risicorelevante bedrijven. Op basis van die 

inventarisatie wordt een prioriteitstelling 

bepaald. De betreffende bedrijven worden 

hierbij betrokken.

Veiligheidsregio

€€€

Actie 1.c.1

 
Inventarisatie
Uitvoering
De betrokken overheden en hulpdiensten 

inventariseren of er vergunningen niet op orde 

zijn. Bij gebleken gebreken, worden deze zo 

spoedig mogelijk verholpen. 

Veiligheidsregio

€€€

Actie 1.d

Rapportage
We rapporteren jaarlijks over de uitvoering 

en bereikte resultaten van het afsprakenkader 

bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid. 

We monitoren daarbij ook de afgesproken 

deadlines.

Gemeente

€€€

Actie 1.e

Rapportage
Plan van aanpak
We rapporteren jaarlijks over de uitvoering 

en bereikte resultaten van het Actieplan 

Waterhuishouding. Daarbij is er extra aandacht 

voor mogelijke innovaties om vervuild 

bluswater dichter bij de bron op te vangen. 

In 2022 verschijnt een totaalbeeld van de 

uitvoering van het actieplan.

Omgevingsdienst

€€€

Actie 1.c.2

Borging
Uitvoering
We zorgen voor een betere gezamenlijke 

borging van het brandpreventief toezicht, zowel 

binnen bedrijven als op hun buitenterrein. De 

toezichthoudende instanties harmoniseren 

hiertoe hun aanpak, zodat er een eenduidige 

werkwijze ontstaat.

b. Brandveiligheid 
risicorelevante  
bedrijven

Aanleiding/achtergrond

Een in 2017 verschenen gezamenlijk 

onderzoeksrapport van de Brabantse 

veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten 

liet zien dat Brabantbreed bij veel bedrijven 

de meest basale brandpreventieve 

voorzieningen niet op orde waren. Zo 

voldeden in 2017 bij 13% van de bedrijven 

de beveiligingsinstallaties niet aan de 

wetgeving; waren bij 27% van de bedrijven 

de bluswatervoorzieningen onvoldoende; 

voldeden bij 73% de brandwerende scheidingen 

niet en voldeed in 16% van de gevallen de 

brandweercompartimentering niet aan 

de voorschriften. Herstel op deze punten 

is ingezet, maar de nodige aandacht blijft 

geboden.

Uitdaging

Behalve de BRZO-bedrijven moeten ook 

alle bedrijven die net onder de BRZO-norm 

opereren -de risicorelevante bedrijven- hun 

brandveiligheidsvoorzieningen maximaal op 

orde hebben. Het gaat om circa 60 bedrijven.

c. Brandveiligheid 
risicorelevante 
bedrijven: huiswerk 
voor overheden

Aanleiding/achtergrond

In de onder b genoemde rapportage uit 2017 

lezen we dat ook de overheden hun zaken nog 

niet op orde hebben. Brabantbreed bleek dat 

van 27% van de bedrijven de vergunningen niet 

actueel waren en bij 18% de vergunningen niet 

dekkend waren. Verder bleek dat van 37% van 

de bedrijven de risicokaart niet actueel was en 

in 63% van de gevallen de bereikbaarheidskaart 

(noodzakelijk voor preparatie en bestrijding) 

niet aanwezig of actueel was. Ook hier geldt dat 

de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant al 

actie heeft ondernomen om de geconstateerde 

omissies weg te werken. Niettemin blijven 

ook op dit punt scherpe waakzaamheid en 

verdere actie geboden. Een ander onderzoek 

(in 2019) - naar de bereikbaarheid van 

bluswatervoorzieningen - leerde onder andere 

dat een aantal toegangen tot brandkranen was 

geblokkeerd.

Uitdaging

Alle vergunningen en preparatie- en 

bestrijdingsmaatregelen bij de betrokken 

overheden en hulpdiensten moeten 100% op 

orde zijn.

d. Afsprakenkader 
bluswatervoorzieningen 
en bereikbaarheid

Aanleiding/achtergrond

Sinds 2018 is er een afsprakenkader ten 

aanzien van de bluswatervoorzieningen op het 

zeehaven- en industrieterrein en ten aanzien 

van de bereikbaarheid van deze voorzieningen.

Uitdaging

Vinger aan de pols houden bij de uitvoering van 

het afsprakenkader. 

e. Uitvoering Actieplan 
Waterhuishouding

Aanleiding/achtergrond

Na de vaststelling in 2019 van het in 2018 

verschenen Actieplan Waterhuishouding 

Haven- en Industrieterrein Moerdijk voor 2019-

2021 (Arcadis) komen er als uitvloeisel van dit 

actieplan maatregelen om de milieu-impact van 

vervuild bluswater te beperken.

Uitdaging

Vinger aan de pols houden bij de uitvoering en 

resultaten van het actieplan.

Ondanks alle reeds getroffen maatregelen, 

gerealiseerde voorzieningen en ingezette 

acties blijft brandveiligheid een belangrijk 

aandachtsgebied. We hebben het dan over 

preventie, preparatie en bestrijding.
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g. Omgevingswet: een 
nieuwe wettelijke 
context

Aanleiding/achtergrond

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 

Met deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt 

de overheid de regels voor ruimtelijke 

projecten. Inwoners en ondernemers krijgen 

meer eigen regie in het proces. Een belangrijk 

onderdeel van de Omgevingswet betreft 

omgevingsveiligheid. Daarbij gaat het om 

de risico’s van het gebruik en het transport 

van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van 

inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich 

snel ontwikkelende technologieën.

Uitdaging

Binnen het op basis van de Omgevingswet op te 

stellen Omgevingsplan de omgevingsveiligheid 

van het zeehaven- en industrieterrein maximaal 

waarborgen.

02.  
Zelfredzaamheid
Evenals brandveiligheid is zelfredzaamheid 

een fundamentele randvoorwaarde voor een 

veilig zeehaven- en industrieterrein. Het verder 

verstevigen en verankeren van gerealiseerde 

plannen en faciliteiten verdient alle aandacht.

b. Noodplannen    
bedrijven

Aanleiding/achtergrond

Het is onduidelijk in hoeverre bedrijven het 

in 2017 uitgerolde Zelfredzaamheidsplan 

Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk in hun 

eigen noodplannen hebben verwerkt en als 

vertrekpunt nemen voor oefeningen.

Uitdaging

Maximalisering van de implementatie van het 

Zelfredzaamheidsplan in bedrijfsnoodplannen 

en in oefeningen.

Gemeente

€€€

Actie 1.f

Maatregel
We maken afspraken en nemen maatregelen om 

de uitgangspunten van het bestemmingsplan 

Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 

optimaal te borgen. Het gaat hierbij onder 

andere om het hanteren van afstanden 

tussen perceelgrenzen van bedrijven. De 

uitgangspunten van het bestemmingsplan 

moeten behalve voor nieuwe situaties, ook voor 

bestaande situaties opgaan. Tevens stellen we 

een operationeel handelingskader op voor een 

juiste interpretatie van het bestemmingsplan. 

Veiligheidsregio

€€€

Actie 2.a

Plan van aanpak
We agenderen Alert4Omgevingen opnieuw 

en nadrukkelijk bij bedrijven en ontwikkelen 

hiertoe een aanpak. Het praktisch oefenen met 

het systeem maakt van die aanpak deel uit.

Veiligheidsregio

€€€

Actie 2.b.2

Uitvoering
Het oefenen van bedrijfsnoodplannen als 

uitvloeisel van het Zelfredzaamheidsplan, 

kan onderdeel zijn van de 

brandbestrijdingsoefeningen. Zie Actie 1.a.

f. Bestemmingsplan

Aanleiding/achtergrond

Met het bestemmingsplan Zeehaven- en 

industrieterrein Moerdijk hebben we een stevig 

ruimtelijk kader om de externe veiligheid mede 

te helpen waarborgen.

Uitdaging

Het bestemmingsplan zijn optimale werking 

voor de veiligheid laten hebben.

Omgevingsdienst

€€€

Actie 1.g

Inventarisatie
Maatregel
We brengen de gevolgen van de Omgevingswet 

voor het zeehaven- en industrieterrein in beeld 

en stemmen de ruimtelijke kaders en regels 

maximaal af op de kwaliteit en bescherming 

van de fysieke leefomgeving.

Gemeente

€€€

Actie 2.b.1

Inventarisatie
Plan van aanpak
Samen met bedrijven wordt een inventarisatie 

opgezet van de beschikbaarheid van adequate 

noodplannen die mede zijn afgestemd op 

het Zelfredzaamheidsplan. Wanneer de 

inventarisatie daartoe aanleiding geeft, wordt 

samen met bedrijven een aanpak ontwikkeld 

die leidt tot maximalisering van de beoogde 

noodplannen. We bezien dan tevens in hoeverre  

ondersteuning nodig is in de vorm van het 

opstellen van een ‘paragraaf zelfredzaamheid’ 

die elk bedrijf kan gebruiken in zijn noodplan.

a. Alert4Omgevingen  
warm houden

Aanleiding/achtergrond

De praktijk wijst uit dat het als CBIS begonnen 

Alert4Omgevingen bij de bedrijven op het 

zeehaven- en industrieterrein nog geen 

gemeengoed is. Weliswaar zijn alle bedrijven 

aangesloten, maar het systeem maakt niet 

overal structureel deel uit van noodplannen of 

protocollen.

Uitdaging

Ervoor zorgen dat Alert4Omgevingen 

structureel top of mind is bij alle bedrijven.
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b. Toezicht en   
handhaving

Aanleiding/achtergrond

Op het gebied van vergunningverlening, 

handhaving en toezicht zien we twee 

ontwikkelingen. De betrokken instanties 

werken steeds vaker en intensiever samen. 

Daarnaast is er een groeiende behoefte aan 

meer integraal toezicht en verlegt het toezicht 

zich in toenemende mate naar risicogerichtheid 

van bedrijven. Daarbij komen de risicorelevante 

bedrijven steeds nadrukkelijker in beeld.

Uitdaging

De samenwerking tussen VTH-instanties en het 

integreren van toezicht is nog jong. Monitoring 

en verdere sturing zijn gewenst. Bovendien 

moeten samenwerking en integrale aanpak 

nog verder worden versterkt. De naleving op 

risicogericht handelen van bedrijven staat 

nog in de kinderschoenen en verdient een 

doordachte aanpak.

03.  
Zicht en grip op risico’s
Het liefst zouden we een stolp over Moerdijk 

zetten. Niets of niemand mag er in of uit, 

wanneer de veiligheid daarmee in het geding 

is. Zicht hebben op alles wat er gebeurt en 

vooral op alle onregelmatigheden. En behalve 

zicht ook grip. Het is een mooi beeld, zo’n stolp. 

Maar alle risico’s uitsluiten is onmogelijk. 

Toch kunnen we een heel eind komen. Door 

beter te kijken, ruiken, meten; kortom door 

beter te monitoren en ons instrumentarium te 

innoveren. Door het toezicht te optimaliseren, 

verder te integreren en op andere manieren 

slimmer te maken. Uiteraard door risico’s 

verder te beperken en door nieuwe risico’s 

te verkennen en daarop voorbereid te zijn. 

Last but not least door aan het instrument 

informatie een grotere rol toe te kennen; 

systematisering en digitalisering als rode 

draad en met afstemming en samenwerking als 

sleutels tot succes.

a. Meer en betere  
middelen om te 
monitoren

Aanleiding/achtergrond

We hebben een monitoringsinstrumentarium 

tot onze beschikking in de vorm van onder 

andere het eNose-netwerk. Andere, gewenste 

instrumenten ontbreken of staan nog in de 

kinderschoenen.

Uitdaging

Het geheel van monitoringinstrumenten 

versterken, uitbreiden en innoveren. Daarbij 

ook ‘de lessen uit PASSAnT’ meenemen voor wat 

betreft de inzet van slimme camera’s.

Havenbedrijf

€€€

Actie 3.a.1

Uitvoering
Ten behoeve van het gewenste walradarsysteem 

aan het Hollandsch Diep gaan we door met 

onze lobby richting Rijkswaterstaat en het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De 

lobby is erop gericht om de geprogrammeerde 

investering voor de uitbreiding van het 

walradarsysteem zoveel mogelijk te vervroegen. 

Veiligheidsregio

€€€

Actie 3.a.4

Uitvoering
De monitoring van het spoorgoederenvervoer 

op het zeehaven- en industrieterrein verder 

optimaliseren: onder andere door het 

scanportal te combineren met sensoren aan het 

spoor waarmee goederentreinen verder ‘gevolgd’ 

kunnen worden.

Omgevingsdienst

€€€

Actie 3.a.2

 
Uitvoering
Inventarisatie
We zetten het eNose-netwerk ook in voor 

het detecteren en beheersen van incidenten 

en optimaliseren hiertoe de techniek en het 

analyseren en gebruikmaken van meetgegevens. 

Bij gebruikmaking van het netwerk worden 

ook nadrukkelijk de bedrijven betrokken. 

Zij zetten het netwerk in met het oog op het 

eigen functioneren (bijv. procesindustrie) 

en om mogelijk risicovolle gebeurtenissen 

in hun omgeving proactief te detecteren. De 

overheid gaat na in hoeverre de technieken ook 

ingezet kunnen worden bij de bestrijding van 

calamiteiten. De vervolgaanpak na de evaluatie 

in 2019 is hier mede op afgestemd. 

Provincie

€€€

Actie 3.a.3

 
Uitvoering
Onderzoek
Bij het uitbreiden en innoveren van 

monitoringinstrumenten leggen we vooral 

de nadruk op de inzet van drones. We doen 

daarom onderzoek naar de mogelijkheid tot het 

inzetten van met camera’s uitgeruste drones en 

starten zo spoedig mogelijk met een pilot.

Omgevingsdienst

€€€

Actie 3.b.1

Evaluatie
We evalueren de vorderingen en resultaten 

van het in 2016 gestarte VTH-team gemeente 

Moerdijk/Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant. 

Provincie

€€€

Actie 3.b.2

Evaluatie
De rol en betekenis op het gebied van veiligheid 

van het ambtelijk VTH-overleg tussen gemeente, 

Provincie, Veiligheidsregio, waterschap en 

Omgevingsdienst wordt geëvalueerd. De 

stuurgroep veiligheid kijkt mee op dit thema.

Gemeente

€€€

Actie 3.b.3

Evaluatie
We maken tijdig de balans op van de eind 

2018 gestarte pilot gebiedsgericht toezicht 

en betrekken hierbij de optie om in het 

gebiedsgericht toezicht het verkeerstoezicht, 

de naleving van de havenbeheersverordening 

en het toezicht op (milieu)criminaliteit mee te 

nemen.

Provincie

€€€

Actie 3.b.5

Inventarisatie
We inventariseren hoe we de landelijke 

handhavingsstrategie, waarbij het toezicht 

specifiek wordt afgestemd op de risico’s en 

het gedrag van bedrijven, zo effectief mogelijk 

kunnen toepassen voor het zeehaven- en 

industrieterrein.

Gemeente

€€€

Actie 3.b.4

Maatregel
Uiterlijk in 2020 de Havenbeheersverordening 

Moerdijk herijken voor wat betreft de 

regelgeving ten behoeve van veiligheid en de 

verordening synchroniseren met die van de 

haven van Rotterdam.

Gemeente

€€€

Actie 3.b.6

Plan van aanpak
We geven vorm aan het meerjarig 

toezichtprogramma voor zeehaven Moerdijk, 

zoals dat is opgenomen in het Actieprogramma 

Zeeuwse/Brabantse Havens (ZEBRA). In het 

toezichtprogramma leggen we per jaar de 

afspraken met en inspanningsverplichtingen 

van al onze partners vast.  
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g. Informatie

Aanleiding/achtergrond

Informatie speelt een cruciale rol in het proces 

om zoveel mogelijk zicht en grip op risico’s 

te krijgen, te hebben en te houden. Behalve 

om het verkrijgen van informatie gaat het 

hierbij ook en vooral om het slim combineren, 

delen, veredelen, opslaan en actualiseren van 

informatie. We hebben het dan ook liever 

over informatisering. Het gaat immers om het 

systematisch opzetten en onderhouden van 

informatie, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van eigentijdse technologie. Informatie is ook 

een essentieel instrument in de samenwerking 

tussen alle partijen die bij de veiligheid van het 

zeehaven- en industrieterrein betrokken zijn.

Uitdaging

Het instrument informatie zodanig inzetten 

en optimaliseren dat daarmee het zicht en de 

grip op risico’s substantieel wordt versterkt, 

de samenwerking tussen partijen extra wordt 

bevorderd en de impact op de veiligheid 

merkbaar toeneemt.

c. Risico’s 
transportmodaliteiten

Aanleiding/achtergrond

De veiligheid op en rond de verschillende 

transportmodaliteiten is en komt steeds beter 

op orde. Maar verdere optimalisering blijft 

gewenst. We hebben het in het bijzonder over 

de veiligheid op de A17, op het Hollandsch Diep 

en op het spoor.

Uitdaging

Minimaliseren van de risico’s rond 

transportmodaliteiten.

Havenbedrijf

€€€

Actie 3.c.1

Uitvoering
We blijven bij het Ministerie van Infrastructuur 

& Waterstaat en bij Rijkswaterstaat pleiten voor 

maatregelen die - ook bij grote drukte - een 

vlotte en veilige doorstroming bevorderen van 

het verkeer dat vanaf de A17 afslaat naar het 

zeehaven- en industrieterrein. 

Provincie

€€€

Actie 3.c.2

Maatregel
Borging
Naar verwachting wordt medio 2020 het 

nationaal ontgassingsverbod benzeen van 

kracht. Ons doel is dat het verbod ook van 

kracht wordt voor het Hollandsch Diep. 

We zorgen ervoor dat we tijdig over een 

handhavingsprotocol beschikken. In het 

verlengde daarvan bereiden we ons ook voor op 

de verdere verboden die in de aanloop naar 2023 

van kracht worden. 

Havenbedrijf

€€€

Actie 3.c.3

Uitvoering
We werken voortvarend aan de beveiliging 

van spoorovergangen op het zeehaven- en 

industrieterrein. De wens is om deze te 

voorzien van spoorbomen, waarbij wordt 

gestart met de meest kwetsbare locaties. De 

realisering daarvan is vooral afhankelijk van 

cofinanciering door het rijk, die vooralsnog 

achterwege blijft. We zullen dit, ook samen 

met de andere havens, agenderen bij het rijk 

via de MIRT agenda’s (Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport).

d. Risico’s rond de 
energietransitie

Aanleiding/achtergrond

Ook het zeehaven- en industrieterrein en de 

daar gevestigde bedrijven hebben en krijgen 

te maken met of pakken een actieve rol in de 

energietransitie. Er ontstaan nieuwe vormen 

van energiegebruik, energietransport en 

energieopslag. 

Uitdaging

Nieuwe energiebronnen en -dragers kunnen 

risico’s meebrengen, waarvan de kans op 

en het effect van een incident nog niet in 

kaart zijn gebracht of waarvoor nog geen 

wetenschappelijk of empirisch bewijs bestaat. 

De energietransitie op Moerdijk moet met 

voldoende veiligheidswaarborgen zijn omgeven.

e. Maatschappelijke  
impact

Aanleiding/achtergrond

Casussen uit het verleden laten zien dat 

incidenten of ‘bijna-incidenten’ ook kunnen 

leiden tot maatschappelijke onrust of 

ontwrichting. Bijvoorbeeld onrust rond de 

roetneerslag bij een brand of druk sociale 

media verkeer rond een vermeende lekkage van 

gevaarlijke stoffen.

Uitdaging

Bij evaluaties in het recente verleden van 

incidenten met maatschappelijke impact 

hebben we handvatten geformuleerd over hoe 

met die impact om te gaan. We missen echter 

nog een overall aanpak.

f. Andere nieuwe       
risico’s

Aanleiding/achtergrond

Zicht en grip krijgen op risico’s impliceert dat 

we ook een beeld hebben van risico’s die op 

ons af kunnen komen en waarvan we de aard, 

omvang en impact nog niet kunnen inschatten. 

Het kan gaan om risico’s die gerelateerd zijn 

aan de verandering van het klimaat, risico’s als 

gevolg van nieuwe infectieziekten en risico’s die 

afkomstig zijn van nieuwe gevaarlijke stoffen 

(of waarvoor nieuwe normen zijn gesteld of 

nieuwe detectiemethoden beschikbaar zijn, 

waardoor de impact verandert).

Uitdaging

Pro-actie op nieuwe risico’s door 

kennisvergaring en inzichtverrijking

Gemeente

€€€

Actie 3.d

Inventarisatie
Plan van aanpak
We halen met alle betrokken partners de kennis 

en expertise in huis die nodig is om mogelijke 

risico’s van de energietransitie op juiste waarde 

te schatten en daar vervolgens beleid en 

maatregelen op te baseren.

Veiligheidsregio

€€€

Actie 3.f

Inventarisatie
Plan van aanpak
We inventariseren welke risico’s impact 

kunnen hebben op de veiligheid op en rond het 

zeehaven- en industrieterrein en zetten in een 

plan van aanpak op een rij welke maatregelen 

nodig zijn om de veiligheid proactief te 

waarborgen.  

Omgevingsdienst

€€€

Actie 3.e

Maatregel
Op basis van de beschikbare evaluaties en 

daarvan afgeleide handvatten een Protocol 

Maatschappelijke Impact van incidenten en 

ongewone voorvallen opstellen.

Gemeente

€€€

Actie 3.g

Plan van aanpak
Met een plan van aanpak gaan we op zoek 

naar de beste mogelijkheden om te komen 

tot de beoogde inzet en systematisering van 

het instrument informatie. Het doel is om te 

komen tot een permanent en dynamisch overall 

veiligheidsbeeld. Het veiligheidsbeeld geeft 

inzicht in actuele en relevante cijfers en andere 

data, zodanig dat we daarop kunnen sturen met 

ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidsacties.
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04.  
Criminaliteit

a. PASSAnT

Aanleiding/achtergrond

Het project PASSAnT heeft een looptijd van 

3 jaar en eindigt eind 2020. 

Uitdaging

PASSAnT kan vanwege de technologische 

innovaties die worden ontwikkeld en 

toegepast, een belangrijke bijdrage leveren aan 

de criminaliteitsaanpak en daarmee aan de 

veiligheid (security).

b. Mensensmokkel

Aanleiding/achtergrond

Sinds 2018 functioneert een werkgroep met 

onder andere Havenbedrijf Moerdijk, gemeente 

Moerdijk, diverse politieonderdelen en 

Koninklijke Marechaussee.

Uitdaging

De aanpak van mensensmokkel via 

vrachtwagens en zeecontainerschepen levert 

nog niet het gewenste resultaat op.

c. Ondermijning

Aanleiding/achtergrond

In 2019 wordt een beeld opgeleverd van 

ontwikkelingen en achtergronden op het gebied 

van ondermijning in en rond het zeehaven- en 

industrieterrein.

Uitdaging

Concrete uitvoering geven aan het in 2019 op te 

leveren ondermijningsbeeld.

d. Cybercriminaliteit

Aanleiding/achtergrond

Cybercriminaliteit is inmiddels al geen 

nieuw verschijnsel meer. Op verschillende 

manieren en van verschillende kanten 

wordt er ingebroken in computers en hele 

systemen. Deze worden gehackt, gesaboteerd 

en stilgelegd. Naarmate we ons meer bedienen 

van automatisering, digitale communicatie 

en informatietechnologie, neemt ook de 

kwetsbaarheid van onze systemen toe. Deze 

dreiging strekt zich behalve tot bedrijven ook 

uit tot het publieke domein. Denk bijvoorbeeld 

aan informatie bij de overheid of de besturing 

van infrastructurele voorzieningen. 

Uitdaging

Om te voorkomen dat we achter de 

ontwikkelingen aanlopen, is een proactieve 

benadering gewenst.

De afgelopen jaren zijn diverse projecten 

gestart die bijdragen aan de strijd tegen 

diverse vormen van criminaliteit (diefstal, 

(mensen)smokkel, drugscriminaliteit) en 

tegen ondermijning. De komende jaren 

moeten daarvan de vruchten worden 

geplukt. Daarnaast blijft actie geboden en is 

intensivering van de aanpak nodig. Die moet 

mede zijn afgestemd op (mogelijk) nieuwe 

vormen van criminaliteit.
Havenbedrijf

€€€

Actie 4.a

Evaluatie
In 2021 het project PASSAnT evalueren en 

bezien of en hoe de resultaten in de vorm 

van maatregelen verder kunnen worden 

geïmplementeerd. Tevens bezien of en hoe 

het project in enigerlei vorm voortgezet kan 

worden.

Gemeente

€€€

Actie 4.b

Inventarisatie
Plan van aanpak
Met de werkgroep tot een beter beeld komen 

van de organisatie(s) achter mensensmokkel 

en mede op basis hiervan, samen met Douane 

en Koninklijke Marechaussee, komen tot een 

steviger aanpak in de haven van Moerdijk.

Gemeente

€€€

Actie 4.c

Maatregel
Het ondermijningsbeeld 2019 omzetten naar 

scripts en deze zodanig uitwerken dat we 

barrières kunnen opwerpen tegen ondermijning 

en zwakke schakels kunnen wegwerken. 

Gemeente

€€€

Actie 4.d

Inventarisatie
Plan van aanpak
Met alle betrokken partijen inventariseren we 

wat de beste manier is om adequate kennis 

op het gebied van cybercriminaliteit eigen 

te maken en komen we tot gezamenlijke 

overeenstemming over een concrete aanpak.
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We onderzoeken de best mogelijke 

samenwerkingsstructuur ten behoeve van de 

uitvoering van het Actieplan Moerdijk Veilig 

2.0. De gewenste structuur moet voldoen aan de 

volgende voorwaarden:

a. De bestaande samenwerkingsvormen 

gelden als uitgangssituatie. Daarbij mag 

kritisch worden gekeken naar effectiviteit 

en eventuele overlap of doublures en naar 

mogelijkheden om de structuur hier en daar 

‘in te dikken’.

b. We komen tot een governance-model dat 

maximaal bijdraagt aan beleidsvorming, 

regievoering en aansturing. Een 

mogelijke optie is het opzetten van een 

Veiligheidsberaad Moerdijk, waarin 

(publieke en private) betrokken partijen zijn 

vertegenwoordigd.

c. We stemmen de rollen en taken van 

de bij vergunningverlening, toezicht 

en handhaving betrokken teams en 

samenwerkingsverbanden beter op elkaar 

af. De Havenstrategie van de Provincie, 

gemeente en het Havenbedrijf geldt daarbij 

als paraplu. De ambitie is om te komen 

tot de meest efficiënte en effectieve 

organisatievorm.

d. Behalve de verbindingen tussen de 

overheidspartijen moeten ook de rol van 

en relatie met de bedrijven structureel en 

stevig geborgd zijn. In dat kader is het van 

belang dat VNO-NCW Brabant erin slaagt 

om tot een adequate organisatievorm te 

komen van de bedrijven op het zeehaven- en 

industrieterrein.

e. De rol en positie van bewoners/omwonenden 

is en blijft van belang. Zij maken deel uit van 

de veiligheidscommunity. We bezien of de 

bestaande Omgevingstafel daarvoor de juiste 

vorm is en blijft.

f. De structuur moet bijdragen aan de ambities 

en acties die we in dit actieplan hebben 

geformuleerd op het gebied van informatie. 

Zie in dit hoofdstuk onder 3 Zicht en grip op 

risico’s onder g.

g. De structuur moet bijdragen aan 

effectieve, toegankelijke en uitnodigende 

communicatie over de veiligheid van het 

zeehaven- en industrieterrein: over wie de 

veiligheidspartners zijn en wat hun rol is; 

over de plannen, maatregelen en acties die 

op stapel staan of zijn uitgevoerd; over de 

effecten van die plannen, maatregelen en 

acties. We bezien hierbij tevens de mogelijke 

meerwaarde van het positioneren van 

Moerdijk Veilig als sterk merk. Om deze 

gezamenlijke ambitie manifest te maken, 

organiseren we in het 1e kwartaal van 

2020 in de vorm van een symposium een 

presentatie van het onderhavige Actieplan 

Moerdijk Veilig 2.0 waar we dan net als in 

2012 onze handtekeningen onder zetten.

05.  
Veiligheidscultuur

06.  
Samenwerking

Aanleiding/achtergrond

Met hun in 2017 verschenen (en eerder 

genoemde) onderzoeksrapport hebben 

de drie Brabantse veiligheidsregio’s en 

omgevingsdiensten voor het eerst ook de 

veiligheidscultuur bij alle risicorelevante 

bedrijven in Brabant in kaart gebracht. Ook 

de circa 60 risicorelevante bedrijven op het 

zeehaven- en industrieterrein behoorden tot 

de doelgroep. Het onderzoek laat zien dat er 

nog een wereld te winnen valt. Brabantbreed 

had in 2017 slechts 20% van de bedrijven 

een proactieve veiligheidscultuur; 43% van 

de bedrijven was te typeren als reactief 

en besteedde aandacht aan veiligheid na 

een incident; 37% van de bedrijven had 

veiligheid vooral op papier geregeld zonder 

dat procedures breed waren geïmplementeerd. 

Ook de organisatie bij bedrijven bleek sterk 

voor verbetering vatbaar. Hoewel bij ruim 

90% van de bedrijven de omvang van de 

bedrijfsnoodorganisatie was afgestemd op de 

risico’s, bleek bij slechts 38% de bijscholing 

van de medewerkers daarop toegespitst. Bij 

33% van de bedrijven ontbrak een actueel 

bedrijfsnoodplan.

Uitdaging

Er is een duurzame impuls nodig in de 

veiligheidscultuur van risicorelevante 

bedrijven. Uiteraard vraagt dit om 

inspanningen van de bedrijven zelf. Daarnaast 

zullen de betrokken overheden hun ‘compliance 

assistance rol’ verder moeten versterken en 

ook zelf hun veiligheidsdenken en -handelen 

nog steviger moeten verankeren. Zo moet het 

bij iedere toezichthouder tussen de oren zitten 

dat het bij toezicht behalve om de geschreven 

regels, ook gaat om de ongeschreven regels. 

Aanleiding/achtergrond

De tot nu toe gerealiseerde samenwerking en 

krachtenbundeling heeft geleid tot het ontstaan 

van een veelheid van formele en informele 

samenwerkingsverbanden (zie in hoofdstuk 

2 het overzicht onder Samenwerking). De 

uitvoering van het onderhavige actieplan 

vereist dat we ook serieus kijken naar de 

mogelijkheden voor een samenwerking 

2.0. Aandachtspunten zijn onder andere: 

de gewenste structuur en het speelveld van 

de samenwerking, de slagvaardigheid, de 

transparantie en de wijze waarop we afspraken, 

plannen en acties én resultaten projectmatig 

in beeld brengen, in beeld houden en weten te 

borgen. Ook het positioneren van Zeehaven- en 

industrieterrein Moerdijk als ‘excellent veilig’ 

verdient daarbij de aandacht.

Uitdaging

De veiligheidsopgaven voor de komende jaren 

vragen om verdergaande inspanningen, waarbij 

het mede aankomt op een grotere effectiviteit 

van de samenwerking. Versnippering van 

wat we het veiligheidslandschap zouden 

kunnen noemen, moet worden voorkomen. 

Een sterkere samenhang is onontbeerlijk. 

We gaan op weg naar een samenhangend, 

effectief, dynamisch en transparant 

geheel van samenwerkingsverbanden met 

heldere afspraken over rollen, taken en 

verantwoordelijkheden.

De afgelopen jaren hebben zowel bedrijven 

als overheidsinstanties flinke stappen gezet 

met hun veiligheidscultuur. We constateren 

echter ook dat de gewenste ‘mental shift’ nog 

niet op alle fronten is ingezet. Niet voor niets 

constateren we ook in dit Actieplan Moerdijk 

Veilig 2.0 een aantal stevige opgaven. Zie onder 

andere de acties 1.a, 1.b.1, 1.c, 2a en 2.b.1.

Het staat onomstotelijk vast dat de 

veiligheidsprestaties van de afgelopen 7 

jaar mede te danken zijn aan een vergaande 

vorm van samenwerking. Zonder deze 

krachtenbundeling had de in hoofdstuk 2

geschetste Veiligheidsbalans niet zo 

omvangrijk en stevig kunnen zijn. Met dit 

Actieplan Moerdijk Veilig 2.0 willen we de 

veiligheid naar een next level tillen. We 

sluiten graag aan bij de ambitie ‘Excelleren in 

Veiligheid’ zoals Havenbedrijf Moerdijk die 

omschrijft.

Omgevingsdienst

€€€

Actie 5.1

 
Inventarisatie
Uitvoering
Naast de bestaande activiteiten (onder andere 

dialoog, workshops, KAM Platform) gaan 

we actief op zoek naar een meer structurele 

context, waarbinnen de veiligheidscultuur bij 

alle betrokken partijen verder kan groeien. 

Behalve aan convenanten denken we hierbij 

aan te sluiten (publiek/private) pacten of 

safety-deals die uitmonden in concrete 

inspanningsverplichtingen. 

Havenbedrijf
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Actie 6

 
Onderzoek
Uitvoering
Borging

Provincie
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Actie 5.2

Uitvoering
Op het gebied van vergunningen, toezicht en 

handhaving gaan we als uitgangspunt hanteren 

dat het naleefgedrag en de zorg voor fysieke 

veiligheidsvoorzieningen niet de enige punten 

zijn, waarop bedrijven worden beoordeeld. 

Ook een onvoldoende veiligheidscultuur moet 

worden opgevat als een relevant risico. Zie ook 

onder Actie 3.b.5.

Omgevingsdienst
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Actie 5.3

Uitvoering
We gaan bedrijven stimuleren tot een betere 

follow up van ongewone voorvallen. Bij het 

ontstaan en melden van bijvoorbeeld een 

lekkage, is het oplossen van het probleem alleen 

niet afdoende. De follow up moet ook inhouden 

dat bedrijven lering trekken uit het voorval en 

daar maatregelen op nemen.

Gemeente
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Actie 5.4

Uitvoering
De veiligheid van het zeehaven- en 

industrieterrein zodanig bij alle betrokken 

overheidsinstanties en organisaties onder 

de aandacht brengen - onder andere met 

de presentatie en agendasetting van dit 

actieplan Moerdijk Veilig 2.0 - dat een 

merkbare verbetering ontstaat in het gewenste 

veiligheidsdenken en -handelen.
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Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, 
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant en het Havenbedrijf Moerdijk.
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Voor meer informatie:
Gemeente Moerdijk

Stafadviseur Veiligheid, Jeroen van Venrooij
T 14 0168

www.moerdijk.nl


