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Geachte heer/mevrouw, 

Op 29 juni ontvingen wij uw brief inzake het bestemmingsplan Zevenellenterrein. In uw brief 
verzoekt u om de oorspronkelijke groenstrook in het bestemmingsplan "Omleiding 
Maascentrale" van de voormalige gemeente Haelen opnieuw in het bestemmingsplan op te 
nemen. Hierover kunnen wij u het volgende mededelen. 

Enkele jaren geleden is besloten om het bedrijventerrein Zevenellen te ontwikkelen tot 
biobased bedrijventerrein. Dit besluit is grotendeels vertaald in het nu geldende 
bestemmingsplan. 

M.e.r. 
Thans is een aantal initiatieven voor nieuwe bedrijfsactiviteiten kenbaar gemaakt bij de 
gemeente. Om ruimte voor ontwikkelingen te scheppen met waarborging van de kwaliteit van 
de leefomgeving is het noodzakelijk om een aantal aspecten van het bestemmingsplan nader te 
onderzoeken en het bestemmingsplan eventueel te herzien. 

Daarom hebben wij op 16 augustus 2016 besloten om een Milieueffectrapportage (m.e.r.) voor 
het bedrijventerrein op te laten stellen. In een m.e.r. worden de gevolgen voor het milieu 
beschreven die een bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt. 

Onderwerpen van de m.e.r. 
De onderzoeksvragen gaan we de komende periode formuleren. Enkele onderwerpen zijn 
echter al bekend. Er zal onder andere worden bekeken of het mogelijk is om de plekken waar 
nu milieucategorie 4 en 5 wordt toegestaan zover mogelijk van de omliggende kernen te 
verplaatsen, dit om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 
Daarnaast wordt in het onderzoek aandacht geschonken aan het inrichten van een groene 
buffer tussen het bedrijventerrein en de kern Buggenum. Het onderwerp van uw verzoek wordt 
dus ook in de m.e.r. behandeld. 

Wanneer is er meer bekend? 
Na het opstellen van de m.e.r. kan het college, en daarna de gemeenteraad, een afgewogen en 
verantwoorde keuze maken over de toekomstige indeling van het bedrijventerrein in relatie tot 
de reeds eerder gemaakte keuzes hierover. Dit kan leiden tot een aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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Het kan even duren voordat het hierboven beschreven proces doorlopen is omdat zo'n traject 
veel tijd kost. Er wordt gestart met het aanvragen van offertes voor de uitvoering van de m.e.r. 
Zodra meer duidelijkheid over de aanpak en doorlooptijd bestaat zullen wij u nader informeren. 
Via een publicatie in 1Leudal en op de website van de gemeente zullen wij kenbaar maken dat 
de gemeente een m.e.r. gaat uitvoeren voor Zevenellen. We stellen het op prijs als u de 
boodschap uit deze brief deelt met de gemeenschap in Buggenum. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt contact opnemen met de gemeente via (0475) 85 90 00. 

Hoogachtend, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL 

De secretaris, 

D.3.E. Noppers  

De burgemeester, 

A.H.M. Verhoeven MPM 



Milieueffectrapportage voor bedrijventerrein Zevenellen 

Enkeie jaren geleden is besloten om het bedrijventerrein Zevenellen te ontwikkelen tot 
biobased bedrijventerrein. In het bestemmingsplan dat geldt voor deze locatie is dit 
verwerkt. De gemeente wil graag dat de leefbaarheid van de omgeving van Zevenellen 
niet achteruit gaat, en wil daarnaast ruimte geven aan toekomstige bedrijvigheid op het 
terrein. Daarom heeft het college op 16 augustus besloten om de effecten op het milieu 
extra te onderzoeken. Dat gebeurt in een zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.). 

Bij de start van de ontwikkeling van Zevenellen heeft een aantal initiatiefnemers zich gemeld bij de 
gemeente voor nieuwe bedrijfsactiviteiten op het terrein. Omdat de gemeente toekomstige 
ontwikkelingen ruimte wil geven, maar ook de leefbaarheid wil behouden gaat de gemeente 
bekijken of het bestemmingsplan voor Zevenellen nog goed past. 

Onderzoeksvragen 
In een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden de gevolgen voor het milieu beschreven die een 
bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt. De onderzoeksvragen gaan we de komende periode 
formuleren. Enkele onderwerpen zijn echter al bekend. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of het 
mogelijk is om de plekken waar nu milieucategorie 4 en 5 wordt toegestaan (zeer zware industrie) 
zo ver mogelijk van de omliggende dorpen te verplaatsen. Dit om overlast bij omwonenden zoveel 
mogelijk te voorkomen. Daarnaast wordt in het onderzoek aandacht geschonken aan het inrichten 
van een groene buffer tussen het bedrijventerrein en de kern Buggenum. 

Wanneer is er meer bekend? 
Na het opstellen van de m.e.r. kan het college, en daarna de gemeenteraad, een afgewogen en 
verantwoorde keuze maken over de toekomstige indeling van het bedrijventerrein in relatie tot de 
eerder gemaakte keuzes hierover. Het is mogelijk dat het bestemmingsplan dan wordt aangepast. 
Het kan even duren voordat het hierboven beschreven proces doorlopen is omdat zo'n traject veel 
tijd kost. Er wordt gestart met het aanvragen van offertes voor de uitvoering van de m.e.r. Als er 
meer bekend is wordt u geInformeerd. 
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