
 
 

 

Spreektekst1 Tanja van de Ven-Vogels – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over het Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 

(08-05-2020) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

In de themabijeenkomst vorige week hebben wij als CDA de  betekenis van Logistiek Park 

Moerdijk voor onze provincie benadrukt. En begrip getoond voor het feit dat het vertrekkende 

college voor het inpassingsplan een oplossing heeft willen zoeken die binnen 26 weken kan 

worden gerealiseerd.  

  

Tegelijkertijd hebben wij aangegeven ongelukkig te zijn met de wijze waarop de stikstofruimte is 

verworven. En de onrust die dit bij ondernemers en andere overheden teweeg heeft gebracht.   

  

Die zorgen hebben wij vorige week geadresseerd, en met ons ook andere partijen in de Staten, 

en deze week vinden we het tijd om vooruit te kijken. De provincie trekt lessen en volgende keer 

doen we het anders.  

  

Volgens dit inpassingsplan leveren zes veehouderijen door het hele land ammoniak in en krijgt 

Logistiek Park Moerdijk daar stikstof voor terug. De vraag blijft: zijn deze twee stoffen uitruilbaar? 

Hebben ze niet allebei een ander effect op natuur en op onze burgers? In het bijgevoegde 

Addendum Passende Beoordeling staat dat in de Aerius-tool alle bronnen kunnen worden 

ingevoerd, zijnde: emissiebron, de omvang van de emissie, de uitstoothoogte, de warmte-inhoud 

en de locatie ten opzichte van het N2000-gebied. Dus niet het verschil in stikstof en ammoniak.  

  

Een vraag die nog is blijven liggen, gaat over de Europese NEC-richtlijn, over nationale 

emissieplafonds voor lucht. Wij hebben begrepen dat het volgens deze richtlijn, waar Nederland 

zich aan moet houden, niet is toegestaan om gereduceerde ammoniakemissie te verschuiven 

naar een toename van de emissie van stikstofoxiden. Hoe verhoudt deze richtlijn zich tot de 

situatie van Logistiek Park Moerdijk? Lopen we geen juridische risico’s? Graag een reactie (mag 

desgewenst ook schriftelijk).  

  

Voorzitter, ik rond af. Kijkend naar de toekomst hebben we als CDA al een schot voor de boeg 

gegeven. Iedere sector moet wat ons betreft bijdragen aan het oplossen van het 

stikstofvraagstuk. De ene sector mag niet de andere leegtrekken, en voor het oplossen van het 

stikstofprobleem moet niet een sector hoeven opdraaien. Met balans, realisme en draagvlak 

kunnen we veel winnen. 

 
1 Alleen het gesproken woord telt. 


