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Bedrijfsverplaatsing Swinnen Meat

Voorstel

1. In principe in te stemmen met de 'Vaststellingsovereenkomst verplaatsing
Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 te Weert.'

2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3 Taxatie, artikel 4 van de
Vaststellingsovereenkomst en bijlage 4 bij de Vaststellingsovereenkomst op grond
van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 l¡d 2 sub b
en g Wet openbaarheid van bestuur voor een periode van 10 jaar.

3. Aan de raad voorstellen:
1. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
'Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 te
Weert.'
2. Een krediet van € 1.500.000 beschikbaar te stellen ter uitvoering van de
Vaststellingsovereenkomst en de kosten ten laste te brengen van de algemene
reserve.
3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde
geheimhouding ten aanzien van bijlage 3 Onderliggende taxatie, artikel 4 van de
Vaststellingsovereenkomst en bijlage 4 bij de Vaststellingsovereenkomst op grond
van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2
sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van
10 jaar.

Inleiding

Omwonenden ondervinden reeds langere tijd overlast van het bedrijf Swinnen Meat aan de
Beemdenstraat 36. Er wordt al jaren gesproken over de uitplaatsing van dit bedrijf. Op 30
oktober 2013 is de'Integrale Woonvisie Leuken'vastgesteld. Hierbij is de woonvisie
zodanig geamendeerd dat:
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Geen actieve sturing vanuit de gemeente voor uitplaatsing van Swinnen en

herontwikkeling van de locatie is gewijzigd in wel actieve sturing vanuit de
gemeente.
Wel zullen we strikt handhaven is gewijzigd in ook zullen we strikt handhaven.
In het uitvoeringsprogramma is de termijn voor het uitplaatsen van Swinnen en

het herontwikkelen van de locatie gewijzigd van 4-10 jaar of > 10 jaar in 1-3
jaar.

Destijds heeft de verplaatsing van het wijkwinkelcentrum door de inwoners van Leuken de

voorkeur gekregen boven de vcrplaatsing van Swinnen. Een GOML-subsidie van € 2
miljoen is derhalve ingezet voo¡'de vei"plaatsing van het wijkwinkelcentrum.

De raad hccft op 15 november 2Ot7 unaniem een motie aangenomen waarin het college
wordt opgeroepen in 2018 een uiterste inspanning te doen om tot overeenstemming te
komen met Swinnen.

Op 28 februari 2018 is de Stadsdeelvisie Weert-Midden vastgesteld. Hierin is vastgelegd
dat in 2018-2OL9 een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van Swinnen wordt
uitgevoerd.

Diverse mogelijkheden zijn de laatste jaren onderzocht. Het proces is complex gebleken.
Uiteindelijk is er wel een resultaat gel'roekt. Dat ligt nu voor.

Beoogd effect/doel

Uiteindclijk docl is hct vcrbctcren van het woon- en leefklimaat in Leuken door het
uitplaatsen van het vleesverwerkingsbedrijf Swinnen Meat.

Argumenten

1.1 Het bedrijf Swinnen Meat past niet in een woonwijk.
Het bedrijf is steeds groter geworden. Waar in het verleden over een periode van enkele
dagen één vrachtwagen naar het bedrijf toe kwam, rijden er momenteel dagelijks
ongeveer 13 vrachtwagens naar en van het bedrijf. Dit zijn grote opleggers. Dit brengt
niet alleen overlast maar ook gevaarlijke situaties met zich mee. De handhaving is

aangescherpt. Overlastklachten blijven echter aanwezig. Het bedrijf is een
milieuhinderlijke bedrijf in een woonwijk, waarvan de verplaatsing gewenst ls.

1.2 Er is overeenstemming bereikt met Swinnen Meat over de verplaatsing van het bedriif.
In de 'Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat B,V. Beemdenstraat 36 te
Weert' zijn afspraken gemaakt. Het bedrijf is voornemeRs om te verplaatsen naar een

locatie buiten Weert, wel in de regio. Er is een datum van 31 december 2020 afgesproken
voor de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten aan de Beemdenstraat. De

schadeloosstelling wordt deels in termijnen betaalbaar gesteld, op basis van de

daadwerkelijk gemaakte kosten. Het resterende deel wordt uitbetaald nadat de locaties
Beemdenstraat 36 en 38 zijn verlaten en ontmanteld. De huurovereenkomst met
Beemdenstraat 36 dient per 31 december2020 te worden beëindigd. Het bedrijf zal op de

nieuwe locatie onder een nieuwe entiteit verder gaan, een B'V'

2.1 De stukken met betrekking tot de financiële onderbouwing dienen geheim te blijven.
Reden is om de belangen van zowel de gemeente Weert als de contractpartner niet te
schaden.

Kanttekeningen en risico's

a

a

a

1.1 De toekomst van de locatie Beemdenstraat 36 is ongewis.
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Het bedrijf verlaat de locaties Beemdenstraat 36 en 38. De gemeente verwerft de locatie
Beemdenstraat 38, zodat zij invloed heeft op het gebruik van die locatie. De locatie
Beemdenstraat 36 is in eigendom van een derde. De gemeente kan alleen
publiekrechtelijk via het bestemmingsplan en de overgangsbepalingen sturen op het
gebruik.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten bedragen € 1.500.000,- en worden ten laste gebracht van de algemene
reserve.

Duurzaamheid

Verplaatsing van het bedrijf zal leiden tot een duurzame verbetering van het woon- en
leefklimaat in de omgeving.

Uitvoering/evaluatie

Conform afspraak zal het bedrijf uiterlijk 31 december 2O2O verplaatst zijn en de
activiteiten aan de Beemdenstraat hebben gestaakt.

Comm unicatie/ partici patie

De medewerkers van het bedrijf zijn geïnformeerd door Swinnen. De omwonenden zijn
geinformeerd door de gemeente.

Geadviseerd wordt dit voorstel als B-stuk te agenderen.

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Leon Heesen, Peter Kuppens
Financiën: Edward Salman

Extern:

Giem Broekmans van Bureau Gloudemans (adviseur)
Rik Maas en Rolant Lijten van Miba (adviseur)
Jos, Joost en Freek Swinnen alsmede Wim van Kemenade van Swinnen Meat

Bijlagen:

1. Raadsvoorstel en -besluit
2. Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 met

uitzondering van artikel 4 en bijlage 4

Geheim
3.
4.

Onderliggende taxatie
Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 inclusief
artikel 4 en bijlage 4
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