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Startnotitie "onderzoek tegengaan overlast Swinnen"

Voorstel

1. In te stemmen met de startnotitie "onderzoek tegengaan overlast Swinnen"

Inleiding
In de wijk Leuken bevindt zich de vleesgroothandel Jos Swinnen. Swinnen is zowel
groothandel als verwerkingsbedrijf. De overlast van dit bedrijf is omvangrijk omdat dit
bedrijf, met deze omvang, niet in de omgeving past. Overlast wordt vooral veroorzaakt als
gevolg van aan- en afvoer (parkeren, blokkeren, draaiende koeling, transportbewegingen,
etcetera) en milieuaspecten. Eigenlijk is er sprake van een fabriek in een woonwijk. In de
Integrale woonvisie Leuken, welke in oktober 2013 is vastgesteld, wordt dit probleem
onderschreven. In het uitvoeringsprogramma van de woonvisie is de verplaatsing van
Swinnen en het ontwikkelen van de locatie met grondgebonden woningen als programma
opgenomen.

Voor de oplossing van deze problematiek zijn in de loop van de tijd meerdere varianten
ontwikkeld. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing. Uit de uitkomst bleektelkens dat
de verplaatsing van Swinnen naar een meer gewenste locatie leidt tot een financieel
tekort.

In overleg met het bedrijf Swinnen is afgesproken de handen ineen te slaan om te
onderzoeken hoe de overlast binnen de wijk verminderd kan worden. Afgesproken is om
drie opties projectmatig te onderzoeken:
1. Verplaatsing naar nieuwbouw op een andere locatie;
2. Verplaatsing naar een bestaand pand op een andere locatie;
3. Optimaliseren huidige
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Het onderzoeken van de hiervoor genoemde drie opties moet uiteindelijk leiden tot het
inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden om de overlast binnen de wijk te verminderen.

Beoogd effect/doel
Het verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijkheden om de overlast van de
vleesgroothandel los Swinnen binnen de wijk te verminderen.

Argumenten Een startnotitie is nodig om het onderzoek projectmatig op te kunnen
pakken.
Om het hiervoor beschreven onderzoek projectmatig op te kunnen pakken is een
startdocument nodig.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het olrderzoek vindt plaats binnen de eigen personele capaciteit.

Uitvoering/evaluatie
Na de uitvoering van het onderzoek worden resultaten aangeboden aan de gemeenteraad

Communicatie/ partici patie
Het resultaat van het onderzoek is van belang voor de wijk Leuken en dan met name voor
de omwonenden van de vleesgroothandel. In het onderzoek wordt een sessie met
omwonenden, waarin ervaringen uitgewisseld worden, meegenomen.

Overleg gevoerd met
Intern:
Orte Hermus, planeconoom

Extern

Bijlagen
1. Startnotitie
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Onderzoek teqenqaan overlast Swinnen
Aanleiding
In de wijk Leuken bevindt zich de vleesgroothandel Jos Swinnen. Swinnen is zowel groothandel als
verwerkingsbedrijf. De overlast van dit bedrijf is omvangrijk omdat dit bedrijf, met deze omvang,
niet in de omgeving past. Overlast wordt vooral veroorzaakt als gevolg van aan- en afvoer
(parkeren, blokkeren, draaiende koeling, transportbewegingen, etcetera) en milieuaspecten.
Eigenlijk is er sprake van een fabriek in een woonwijk. In de Integrale woonvisie Leuken, welke in
oktober 2013 is vastgesteld, wordt dit probleem onderschreven. In het uitvoeringsprogramma van
de woonvisie is de verplaatsing van Swinnen en het ontwikkelen van de locatie met
grondgebonden woningen als programma opgenomen.

Voor de oplossing van deze problematiek zijn in de loop van de tijd meerdere varianten
ontwikkeld. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing. Uit de uitkomst bleek telkens dat de
verplaatsing van Swinnen naar een meer gewenste locatie leidt tot een financieel tekort.

In overleg met het bedrijf Swinnen is afgesproken de handen ineen te slaan om te onderzoeken
hoe de overlast binnen de wijk verminderd kan worden. Afgesproken is om drie opties
projectmatig te onderzoeken :

1. Verplaatsing naar nieuwbouw op een andere locatie;
2. Verplaatsing naar een bestaand pand op een andere locatie;
3. Optimaliseren huidige locatie.

Het onderzoeken van de hiervoor genoemde drie opties moet uiteindelijk leiden tot het inzichtelijk
krijgen van de mogelijkheden om de overlast binnen de wijk te verminderen.

Projectresultaat
Het projectresultaat is het verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijkheden om de overlast
binnen de wijk te verminderen door middel van het onderzoeken van de drie opties. Het resultaat
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Advies projectstatus
Er is sprake van een zwaar project. De zwaartepunten binnen het project liggen in het feit dat

- De opdrachtgever sterk afhankelijk is van input en medewerking van derden.
- Sprake is van een groot maatschappelijk belang voor de wijk Leuken.
- Het dossier politiek gevoelig is.

Capaciteit
In deze startnotitie is de samenstelling van de projectgroep opgenomen. Deze bestaat uit de
volgende personen:
Harriet Eggengoor, projectleider en verantwoordelijk voor de coördinatie en het proces.
Orte Hermus, planeconoom en verantwoordelijk voor de financiële aspecten.
De projectgroep wordt, indien nodig, aangevuld met de benodigde expertises.

Startnotitie: week 6
Besluit Startnotitie: week 8
Onderzoeksresultaat : w eek 22
Besluitvorming : week 29

Planning
De planning betreft een indicatie in de tijd

Financiën
Het onderzoek vindt plaats binnen de eigen personele capaciteit. De interne uren worden geboekt
op Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen (product 8200300), Swinnen (rekening 8200300).

Beoogd opdrachtgever
Projectwethouder: wethouder van Eersel
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- Krijgt namens de bestuurlijk opdrachtgever het mandaat om het project binnen de kaders

van deze startnt¡liLie te realiseren;
- Namens de bestuurlijk opdrachtgever het eerste aanspreekpunt voor het project;
- Regelmatig wordt de projectwethouder door de ambtelijk opdrachtgever of projectleider op

de hoogte gehouden van de voortgang van het project;
- Verantwoordelijk voor tijdige afstemming met collega portefeuillehouders.

Ambtelijk opdrachtgever: Theo van Tilburg
- Sturing van het project op hoofdlijnen binnen de kaders van de startnotitie en bestuurlijke

besluitvorming, niet zijnde de projectleiding;
- Toetsing en doorgeleiding van beslisdocumenten naar de bestuurlijk opdrachtgever;
- Is eindverantwoordelijk voor budget;
- Geeft 'dagelijkse'leiding aan de projectleider.

Besluit College B&W


