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Onderwerp 

Uitbreiding VDL Nedcar  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

VDL Nedcar heeft het provinciebestuur gevraagd om uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te 

maken. Dat is cruciaal voor de autofabriek om nieuwe klanten te kunnen werven. Maar dit moet eerst 

wettelijk worden geregeld. 

 

Het provinciebestuur wil hieraan meewerken. Dat doen we door een zogeheten provinciaal 

inpassingsplan te maken. Dat is een provinciaal bestemmingsplan om de bestemming van een bepaald 

gebied juridisch vast te leggen. Dat moet wettelijk zo. 

 

Bij de voorbereiding van dat plan wordt niet alleen naar de belangen van de autofabriek gekeken maar 

ook naar die van u als omwonende. Dat is de reden waarom we u vandaag graag persoonlijk hierover 

informeren. 

 

Het provinciebestuur werkt mee omdat VDL Nedcar een belangrijke economische motor is van Limburg. 

Het is een bedrijf dat voor veel werkgelegenheid zorgt in de fabriek zelf maar ook bij toeleveranciers 

elders. Wij willen daarmee de autofabriek duurzaam binden aan de regio. 

 

Het provinciebestuur trekt in de voorbereiding van het plan samen op met onze partners, de gemeenten 

Sittard-Geleen en Echt-Susteren, waarbij we vanzelfsprekend aandacht hebben voor de leefbaarheid van 

met name de kernen Holtum en Nieuwstadt. Zo zijn we al bezig met de voorbereidingen om uw omgeving 

aantrekkelijker en groener te maken. 
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Tevens willen wij u melden dat de eerder geplande ontsluiting van VDL Nedcar op het spoor en de bouw 

van een Car Handling Terminal van de baan zijn. VDL Nedcar heeft deze plannen vorig jaar 

teruggetrokken omdat een spoorontsluiting bedrijfseconomisch niet haalbaar blijkt. 

 

De consequentie van een mogelijke uitbreiding van VDL Nedcar is dat wegen rond de fabriek aangepast 

moeten worden in verband met doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. De provinciale wegen gaan 

echter niet meteen op de schop. Dit gebeurt pas als zeker is dat de fabriek echt gaat uitbreiden. 

 

Wij begrijpen dat een en ander bij u vele vragen oproept. Wij hechten veel belang aan een dialoog met de 

omgeving. Op woensdag 10 april a.s. wordt een gezamenlijke informatieavond op touw gezet door de 

Provincie Limburg, de beide gemeenten en VDL Nedcar in het Amrâth Hotel te Born. Hiervoor ontvangt u 

tijdig een uitnodiging.  Op die avond wordt u nader geïnformeerd over de plannen, de procedures, de 

mogelijkheden tot inspraak etc. en worden uw vragen beantwoord. Noteert u de datum alvast in uw 

agenda. 

 

Nadere informatie kunt u vinden op: www.gowvdlnedcar.nl. 

Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u per e-mail contact opnemen via: 

gowvdlnedcar@prvlimburg.nl of telefonisch +31 (0)43 3 89 99 99. 
 

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 
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