
ONDERNEMERSAGENDA 
MOERDIJK 
Binnen de gemeente Moerdijk zijn duizenden bedrijven actief. Van de 
chemie en logistiek op het haven- en industrieterrein tot de maakindustrie 
en dienstverlening in kernen als Zevenbergen en Dintelmond. Gezamenlijk  
is het Moerdijkse bedrijfsleven na Brainport Eindhoven de grootste werk- 
gever in Brabant. Het bedrijfsleven in Moerdijk verdient een effectieve 
collectieve belangenbehartiging en een sterk ondernemersnetwerk.

VNO-NCW Brabant Zeeland is het grootste en 
sterkste ondernemersnetwerk van Brabant en 
Zeeland. We hebben een voortrekkersrol in  
vernieuwing en innovatie, werken nauw samen 
met onze leden én andere organisaties en  
maken nieuwe verbindingen tussen onder-
nemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland 
biedt ondernemers een platform waar zij van 
elkaar en anderen kunnen leren en draagt via 

belangenbehartiging bij aan het verbeteren 
van de vestigingscondities. De komende jaren 
willen wij met deze onder-nemersagenda het 
bedrijfsleven én het onder-nemersklimaat 
in Moerdijk naar een hoger plan tillen. We 
bouwen aan een sterk interregionaal netwerk en 
behartigen de belangen van het bedrijfsleven bij 
onder andere de gemeente Moerdijk.
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ONS 11-PUNTEN PLAN
BEREIKBAARHEID & RUIMTE 
Files worden langer, het spoor voller en de uitgifte van bedrijventerreinen daalt. Dagelijks staan 
op dezelfde punten lange files en duurt een ritje van een half uur gemakkelijk het dubbele. Op het 
spoor lopen verbindingen - voor personen en goederen - nog niet overal optimaal. 

1.	 Aanpak	van	de	files	op	de	A17	met	verlenging	van	de	op-/afritten	
	 en	slimme	bewegwijzering
2.	 Vergroten	van	de	capaciteit	en	veiligheid	op	het	spoor
3.		 	Realiseren	van	een	verkeersbegeleidingssysteem	en	aanpassing	van	de	loodswetgeving
4.		 Aanleg	van	goede	truckparkings	met	bijhorende	bewegwijzering
5.		 Betere	bereikbaarheid	van	Port	of	Moerdijk	via	andere	manieren	dan	de	auto

MILIEU & DUURZAAMHEID 
Oog voor milieu en duurzaamheid is niet langer een uitzondering maar een must. Sinds 2017 
is het thema dan ook vast opgenomen in de agenda van VNO-NCW Brabant Zeeland. Uit de  
ledenenquête van dat jaar kwam de wens naar voren om als vereniging meer prioriteit te geven 
aan duurzaam ondernemen. 

6.	 Duurzamere	scheepsvaart	door	aanleg	van	walstroom
7.	 Gebiedsgerichte	aanpak	gericht	op	CO2-	en	stikstofreductie	op	
	 verschillende	bedrijventerreinen
8.		 Realistische	vertaling	van	milieurichtlijnen	naar	de	lokale	Moerdijkse	praktijk

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS
Een gezonde arbeidsmarkt met daarop afgestemd onderwijs. Voor ondernemers blijft het on-
verminderd van belang. Ondanks de aantrekkende economie lopen werkgevers nog vaak tegen 
belemmeringen aan. In veel sectoren - zoals de techniek en logistiek - is er sprake van een krap-
pe arbeidsmarkt. Dit maakt het vinden van de werknemers een lastige opgave. 

9.	 Beter	koppelen	van	jongeren	uit	de	regio	met	het	MKB	door	middel	van	
	 een	Moerdijkse	stageweek
10.	Verbetering	en	vergroening	van	de	uitstraling	en	het	imago	van	de	Port	of	Moerdijk
11.			Betere	samenwerking	en	eenduidige	aanpak	van	de	werkgeversservicepunten	 

voor	optimale	doorstroom	naar	werk


