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1 SAMENVATTING 
De mogelijke komt van het bedrijf Fuenix naar het Solvayterrein in Merum veroorzaakt grote onrust bij 
omwonenden. Vestiging van het bedrijf past welswaar binnen het geldende bestemmingsplan maar de 
vraag kan worden gesteld of het naar de huidige inzichten nog wel gewenst is om een dergelijk bedrijf te 
vestigen in de zeer dichte nabijheid van een woonwijk. Om de voors en tegens van de mogelijke komst 
van Fuenix goed tegen elkaar te kunnen afwegen en hierover ook overleg met omwonenden te kunnen 
voeren, is meer tijd nodig. Deze tijd kan worden gecreëerd als de gemeenteraad een zogenaamd 
voorbereidingsbesluit neemt. Dit is een verklaring van de gemeenteraad dat een (gewijzigd) 
bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Door dit besluit ontstaat een 
voorbereidingsbescherming en geldt een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent 
dat aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die passen binnen het bestemmingsplan, 
moeten worden aangehouden 
    
 
Waarom wordt een besluit van de raad gevraagd? 
þ wettelijke taak ¨ beleidsgevoelig (CUP) 
¨ kaderstellende taak  ¨  overig, namelijk  
 
Relatie met / achterliggende stukken 
¨ coalitieprogramma/college-uitvoeringsprogramma/programmabegroting 
þ eerdere besluitvorming raad/beleidsdocumenten: bestemmingsplan 
¨ motie/amendement, nummer:  
¨ overig, namelijk  
 
Financiële consequenties 
þ  nee 
¨ ja, €  ten laste van regulier budget 
¨ ja, €  ten laste van reserve, begrotingswijziging bijgevoegd 
¨ ja, €  begrotingswijziging bijgevoegd 
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2 TOELICHTING 
 
Met een brief van 25 januari 2017 (bijlage 1) heeft wethouder Fick de commissie Ruimte op de hoogte 
gebracht van het voornemen van het bedrijf Fuenix om zich te vestigen op het Solvayterrein te Merum. Dit 
bedrijf zet kunststofafval om in bruikbare grondstoffen. 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 in principe mogelijk.  
 
De provincie Limburg is bevoegd tot het verlenen van een omgevingsvergunning. De gemeente is in het 
vergunningtraject de adviseur van de provincie. In dat kader zal de gemeente advies uitbrengen waarbij 
er, volgens de brief van wethouder Fick, ook aandacht zal zijn voor de veiligheid in de directe omgeving 
en de gevolgen voor het milieu. De provincie is uiteindelijk aan zet om een besluit 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 bedrijf.  
 
De mogelijke komst van het bedrijf heeft grote onrust veroorzaakt bij de direct omwonenden. Tijdens het 
Sprekersplein op 25 januari 2017 is het woord gevoerd door  mevrouw K. van der Hoeven, één van de 
aanwonenden (zie bijlage 2).  
 
Inwoners van Merum hebben onlangs een Facebook-pagina Herten-alert geopend om de buurt te 
informeren over de ontwikkelingen en wijkgenoten te mobiliseren.      

 
Kortom, de mogelijk komt van het bedrijf Fuenix naar het Solvayterrein houdt de gemoederen nogal bezig.  
 
Vestiging van het bedrijf mag op basis van het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn, de vraag kan 
worden gesteld of het naar de huidige inzichten nog wel gewenst is om een dergelijk bedrijf te vestigen in 
de zeer dichte nabijheid van een woonwijk.  Het bestemmingsplan Zuidelijke stadsrand dateert uit 2008 en 
moet in 2018 worden herzien. Inmiddels zijn b.v. de inzichten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, 
landschap, recreatie,  milieu en veiligheid sterk veranderd. Voorts is het aantal woningen en bewoners in 
Herten fors toegenomen. 	
 
Wordt vanuit Roermond geen actie ondernomen, dan zal de omgevingsvergunning door de provincie zeer 
waarschijnlijk op niet al te lange termijn worden verleend. Om de voors en tegens van de mogelijke komst 
van Fuenix goed tegen elkaar te kunnen afwegen en hierover ook overleg met omwonenden te kunnen 
voeren, is meer tijd nodig. Deze tijd kan worden gecreëerd als de gemeenteraad een zogenaamd 
voorbereidingsbesluit neemt.          
 
Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een (gewijzigd) bestemmingsplan 
voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Door dit besluit ontstaat een voorbereidingsbescherming en 
geldt een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat aanvragen 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen  die passen binnen het bestemmingsplan, moeten worden 
aangehouden. 
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In een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het besluit geldt en met ingang van welke 
dag het in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor een jaar. Als binnen deze 
periode een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter inzage wordt gelegd, neemt het 
ontwerpbestemmingsplan de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Wanneer er 
echter geen ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van 1 jaar ter inzage wordt gelegd, dan vervalt 
het voorbereidingsbesluit en moeten alle aangehouden bouwaanvragen alsnog worden verleend. Een 
voorbereidingsbesluit kan dus niet worden verlengd.  
 
Voorstel 
Wij stellen de raad voor te bepalen dat voor het Solvay-terrein te Merum, zoals aangeduid op bijgevoegde 
kaart, een (gewijzigd) bestemmingsplan wordt voorbereid.  
 
 
Hoogachtend, 
 
De LVR-raadsleden: 
Jos van Rey, Bert Achten, Dré Peters, Hay Hutjens, Dirk Franssen, Kadri Sogukcesme, Ben Peters, Lieke 
van Hal, Mo Derkaoui en Jan Puper 


