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Colleqe van buroemeester en wethouders
: de leden van de oemeenteraad
onderzoek alternatief veryoer haven- en industrieterrein Moerdiik

Verantwoordel i ike portefeuillehouder: Drs. T. H. R. Zwiers

lnleiding
Het haven- en industrieterrein Moerdijk is op dit moment alleen bereikbaar met de personenauto en
(bromfiets. Voor personen zonder auto en diegenen, die verder van het terrein af wonen, is het vrijwel
onmogelijk om te werken of stage te lopen bij één van de bedrijven op het haven- en industrieterrein.
Gemeente Moerdijk wil met het aanbieden van alternatieve vervoersmogelijkheden, voor zowel potentiële werknemers als bedrijven, de kansen vergroten om vraag en aanbod in arbeid te matchen.
ln het verleden zijn al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de behoefte aan alternatieve vervoersmogelijkheden bij bedrijven op het haven- en industrieterrein en welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Destijds bleek de interesse en behoefte vanuit het bedrijfsleven niet groot genoeg om
een concreet plan voor een oplossing te maken. Verder werd duidelijk dat regulier openbaar veryoer
geen geschikte oplossing is voor dit terrein. Enkele belemmeringen hierin zijn: groot spreidingsgebied
bedrijven, groot herkomstgebied werknemers, ovenruerk, ploegendiensten en verschillende werktijden
bij bedrijven.
Het laatste concrete onderzoek naar dit onderwerp heeft in 2011 plaatsgevonden. Nu de economie
aantrekt is het tijd om de behoefte opnieuw te meten. Daarnaast zijn er wellicht nieuwe mogelijkheden
ontwikkeld om het probleem op te lossen.
Op dit moment is de gemeente Moerdijk ook bezig met een vervoersonderzoek onder de inwoners. .
Dit onderzoek sluit gedeeltelijk hierbij aan; er kunnen mogelijk soortgelijke oplossingen voor de ervaren problemen gerealiseerd worden.
Als onderdeel van het project 'Quick wins transferium knooppunt Lage Zwaluwe' is het natransport
tussen dit station en het haven- en industrieterrein Moerdijk opgevoerd voor subsidie. De aanvraag is
in het kader van de subsidieregeling verkeer en vervoer, paragraaf 6 spoor, hoogwaardig ov en
knooppunten gedaan. Naar veruvachting wordt op deze wijze in 50% van de kosten voorzien.

lnformatie
Het onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden voor alternatief vervoer van en naar het haven- en
industrieterrein Moerdijk start binnenkort .
Bij één van de eerste stappen wordt de vraag van bedrijven naar alternatief vervoer voor (potentiële)
werknemers verder uitgediept. ls er bij de bedrijven daadwerkelijk behoefte aan alternatieve vervoersmogelijkheden en om welke doelgroep gaat het dan? Uit deze stap moet duidelijk worden of het noodzakelijk is om alternatieven aan te bieden en welke kopgroep van bedrijven hiermee aan de slag wil
gaan.
Parallel hieraan wordt onderzoek gedaan naar verschillende bestaande vraaggerichte vervoerssystemen. Hieruit moeten twee of drie geschikte ruwe ideeën voor het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk komen. Deze ideeën kunnen later nog bijgeschaafd worden.

Deze ideeën worden in de volgende fase van het onderzoek besproken met een kopgroep van bedrijven die geinteresseerd zijn om mee te werken. Het streven is om samen met deze bedrijven een
proefproject op te zetten. Op basis van het verloop van dit proefproject wordt bekeken of dit wordt
voortgezet en verder uitgebreid. Hiervoor zal mogelijk budget beschikbaar gesteld moeten worden
door de gemeenteraad. Voor dit project wordt samen met het project toekomst openbaar vervoer gemeente Moerdijk een raadsvoorstelopgesteld dat u eind 2017 kunlverwachten.
ln de tussentijd wordt u via de bestuursrapportages en raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de
voortgang van het project.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de burgemeester,

Drs. A.
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