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Aan de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie 
Noord-Brabant, Christophe van der Maat;  
Gemeente Moerdijk, wethouder Mobiliteit  Danny 
Dingemans  
 
   

Ref.: rd/ib  
Ond.: Ontsluiting Port of Moerdijk in Zuid-

Nederlandse Toekomstvisie OV 2040    
 

Bijl.: -- Tilburg, 15 september 2020   
 
 
Geachte heren,   
 
Namens VNO-NCW Moerdijk, het verenigd bedrijfsleven op Moerdijk, roepen wij u op de ontsluiting van 
Port of Moerdijk via (H)OV-netwerken mee te nemen in de Zuid-Nederlandse Toekomstvisie OV 2040.  
 
Naast de ontwikkeling van het Zuid-Nederlandse treinnetwerk gebruikt de provincie Noord-Brabant de visie 
ook om lokaal en regionaal (H)OV-netwerken op te zetten. In dit geheel missen wij de verbindingen van het 
haven- en industriegebied Moerdijk naar de belangrijkste omliggende stadskernen, zoals Roosendaal, Breda 
en Dordrecht.  
 
Het haven- en industriegebied Moerdijk is bij uitstek een geschikte locatie om openbaar vervoer in te 
zetten. Met meer dan 5.000 FTE is Moerdijk het grootste bedrijventerrein van Brabant. Het is daarmee 
relatief eenvoudig om veel mensen op één locatie te krijgen. De aanleg van Logistiek Park Moerdijk zal 
eveneens leiden tot groei van het aantal werkenden in de regio. Ook deze groep mensen moet naar 
Moerdijk komen, het liefst met het openbaar vervoer.  
Het bedrijventerrein Moerdijk en het Logistiek Park Moerdijk hebben eveneens een gunstige ligging naast 
het station Lage Zwaluwe, waardoor met relatief eenvoudige OV-verbindingen (Moerdijk – Station Lage 
Zwaluwe) meerdere grote steden aangedaan worden.  
 
Tot slot, met de ondertekening van de nieuwe Havennota, waarin de minister het nationale belang van 
Moerdijk onderschrijft, is het eveneens een goed moment om financiering voor (H)OV van het Rijk te 
vragen voor het haven- en industriegebied Moerdijk.   
 
Daarom roepen wij u op de ontsluiting van het haven- en industriegebied Moerdijk via het openbaar 
vervoer als nog mee te nemen in de Toekomstvisie OV 2040 voor Zuid-Nederland. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het bestuur VNO-NCW Moerdijk  
 
 
Michiel Jansen          Peggy Kakebeeke 
Engineering Manager        General Manager  
Shell Nederland Chemie B.V.      Euro-Rijn Logistics BV  
  


