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Geachte leden,

Het bedrijf Fuenix is voornemens z¡ch te vestígen op het Solvayteneín te Merum. Dit bedrijf zet
kunststofafval om in bruikbare grondstoffen. Het is de bedoeling om de vestiging in een aanlal fases te
realiseren. Op het terrein mogen volgens het geldende bestemmingsplan bedrijfsactiviteiten worden
uitgevoerd in maximaal categorie 5. Op grond hiervan is de vestiging van het bedrijf ter plaatse ín
princípe mogelijk. Dit neemt niet weg dat de veiligheid in de omgeving en de gevolgen voor het milieu
van belang zijn.
De provincie Limburg is in deze het bevoegd gezag voor het verlenen van €en omgevingsvergunning.
De ven¡rachting is dat binnen enkele weken b[ de provincie een eanvraag omgevingsvergunning voor
fase I wordt ingediend. De gemeente is ín het vergunningbaject de adviseur van de provincie en zal ín
dat kader haar advies uitbrengen. De veiligheid in de directe omgeving en de gevolgen voor het m¡lieu
hebben hierbij de aandacht. De provÍncie is uiteindelíjk aan zet om een besfuit te nemen over verlening
van de omgevingsvergunning.

Om direct omwonenden en nabijgelegen bedrijven te informeren heeft het bedrijf op 12 januari jl. een
informatiebijeenkomst gehouden, waarbij een toelichting is gegeven op de plannen van het bedriif.
Daarnaast hebben wethouder Waajen en ik in een overleg op 23 januarijl. een toelichting van het
bedrijf onfuangen op de beoogde activiteiten. Daarbij hebben we de belangen van de inwoners van
Roermond onderde aandacht gebracht. Als omwonenden en nabijgelegen bedrijven na de
informatiebijeenkomst van l2januarijl. nog vragen hebben kunnen deze terecht bij mevrouw Van
Essen (tel.: 0495 525 984) van het bedrijf Fuenix.

Via de commissie-mededelingen zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze,

lk hoop u hiermede voldoende gei'nformeerd te hebben.

Hoogachtend,

De m
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Datum en plaats :sprekerspleÍn 25 januari 20L7 gemeentehuÍs Roermond

Toelíchting: voornemen fabriek Fuenix op Solvay terrein.

Van: Karin van der Hoeven Merumerbroekweg 5

Op 12 januarijl zijn we als bewoners van de Merumerbroekweg uitgenodigd om in Oolderhof naar
een voorlichtíng te komen luisteren van de Solvay en Fuenix.

Tot onze grote verbazing is het bedrijk Fuenix van plan op het terrein van Solvay plastic te gaan
verwerken tot o.a nafta en diesel voor afnemers zoals Sabic. Als bezorgde burger heb ik daar Dhr.
Go'tjen van de wijkraad te Herten over geinformeerd. Hij heeft met een aantal personen binnen de
gemeente reeds gesproken over dit onderwerp. Graag wil ik als bewoner nog de aandacht hier op
vestigen. Het betreft de volgende aandachtspunten:

L ln het bestemmingsplan Zuidelijke Randweg heeft de gemeente aangegeven dat de Solvay
geen productieprocessen in categorie 6 bedrijvigheid meer mag voeren en dat het bedrijf
met de toegekende categorie 5 uit de voeten kan voor de bestaande fabriek. ln de loop van
de tijd is steeds meer bebouwing van gevoelige bestemmingen in de nabijheid van Solvay
geplaatst. Het gaat dan om woningen en kantoren. Vraag is of deze tijd de categorie 5 voor
het gehele terrein van toepassing is en of dit echt de wens is van de gemeente. ln de
structuurvÍsie is duidel'tjk aangegeven dat er een afwaardering van het resterende terrein zou
zijn. Vraag daarbij is ook nog of Fuenix niet onder categorie 6 valt en thuis hoort op een
terrein zoals Sabic.

2. Door toename van woningen en kantoren in de directe omgeving maar ook grote
woningbouwprojecten als Oolderveste en Roodakkers vragen een weloverwogen advies van
gemeente en provincie aangaande deze ontwikkeling. Het rísico bij mogelijke rampen of
bedrijfsongevallen wordt namelijk aanzienlijk vergroot ( kans maal effect), Solvay is gelegen
ten zuidoosten van Roermond en mogelijke gif wolken zullen over de stad trekken.

3. Op de rísicokaart is niet het hele terrein van Solvay als terreingrens aangegeven wie is
verantwoordelijk voor de veiligheid buiten dit terrein, is dit de gemeente en is deze daartoe
voldoende getraind en geëquipeerd?

4. Als bewoners vragen we ons of of er voldoende aandacht is voor het cumulatieve risÍco van
Solvay, Fuenix, vd Lee en tankstation, Belangrijk punt is hierbij dat het oude rangeerterrein
waar het laagste risico zat voor de omliggende woningen nu het gevaarlijkste plek wordt van
het hele Solvay terrein namelijk de opslag van nafta en diesel. ls er voldoende gekeken wat
de effecten hiervan zijn en zijn de contouren tussentijds voldoende geactualiseerd in het
ruimtelijk ordeníngsspoor.

5. Fuenix wil ook nafta en diesel weer via de oude haven transporteren, dit is heel wat anders
dan de oude binnenvaart met alleen zout. Hebben we net de Lus van Linne gerealiseerd, zijn
we druk bezig om de Maasplassen te optimaliseren, komt er zeer gevaarlijk transport bij.
Weg mooie natuur, waterskilocatie en zeilplekjes. Dit kan nooit de gedachten zijn van de
gemeente.

6. De Schepersweg is reeds een drukke weg, kan de weg een toename van transport in directe
en verre toekomst wel aan en wat zijn de risico's?



7. Al hoewel een groot deel van de verantwoordelijkheden bij de provincie líggen verwachten
we als burgers dat de gemeente Roermond zorg draagt voor de veiligheid vaan haar burgers
een goed leefklimaat zorg en aangaande deze plannen negatief zal adviseren richting
Gedeputeerde Staten.

Voor vele mensen in de straat en de wijk gaat dit hun kennis ver te boven en hebben z'lj geen inzicht
in mogelijke effecten en hoe ze verder moeten in vervolgprocedures tegen Fuenix. lk hoop dat de
gemeente Roermond hierin haar verantwoordelijkheid neemt om dit in de juiste bestuurlijke gremia
de agenderen en ons als burgers hierin in te ondersteunen.

Mvg

Karin van der Hoeven

Merumerbroekweg 5

6049 CW Herten


