‘s-Hertogenbosch, 19 februari 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Logistiek Park Moerdijk

Geacht college,
Op 17 februari jl. heeft de Raad van State het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan van het
Logistiek Park Moerdijk vernietigd.
Dit feit leidt bij onze fracties tot de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven hoe en waar het in het proces van voorbereiding en besluitvorming is
misgelopen? In hoeverre had deze uitspraak voorkomen kunnen worden, gegeven eerdere
uitspraken van de Raad van State in vergelijkbare gevallen?
2. U definieert in uw reactie op de uitspraak van de Raad van State dat er sprake is van een
vormfout en u verwacht dat deze kan worden hersteld. Kunt u die opvatting onderbouwen?
3. Op welke termijn verwacht u, gelet op het antwoord op vraag 2, dat het inpassingsplan definitief
kan worden vastgesteld?
4. Welke mogelijkheden van beroep en bezwaar zijn er nog in dit proces?
5. Wat betekent deze vertraging voor de exploitatie van het terrein?
6. Welke risico's zijn er in relatie tot deze uitspraak en de vertraging die hiervan het gevolg is?
Tijdens de informatiebijeenkomst die heden plaatsvond inzake de governance van het Havenschap
Moerdijk gaf gedeputeerde Pauli aan dat er bedrijven zijn, die zich hadden willen vestigen op het
Logistiek Park Moerdijk en dat die nu op zoek moeten maar alternatieve locaties.
7. Om hoeveel bedrijven, arbeidsplaatsen en vierkante meters gaat het?
8. Gelet op het feit dat het aantal VAL/VAS bedrijven (op basis van waarde-toevoeging) aan 5 ha en
meer dat zich in Nederland vestigt, beperkt is, rijst de vraag in hoeverre de vertraging gevolgen
heeft voor de levensvatbaarheid van dit terrein en de businesscase. Wat is uw visie hierop?
9. In welke mate acht u aanpassing van de businesscase nodig of gewenst?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de fracties van CDA en GroenLinks,

Roland van Vugt (CDA)
Arno Uijlenhoet (GroenLinks)

