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Voorwoord 
Het is zeer de vraag of het lastiger is om een speld in een hooiberg te vinden dan om iemand te vinden die binnen 
pakweg 1 km van Chemelot woont en die zich nog nooit zorgen heeft gemaakt om zijn veiligheid vanwege Chemelot. 
 
De aanhoudende ‘incidenten’ van de afgelopen jaren hebben er gelukkig toe geleid dat de Onderzoeksraad Voor 
Veiligheid een gedegen onderzoek heeft verricht naar Chemelot inclusief hoe de provincie haar taken in deze oppakt. 
 
Het rapport was heel helder en de conclusies waren niet mals. 
Een aantal stevige aanbevelingen aan de minister, de provincie en Chemelot kwamen hier uit voort. 

 
De provincie en de omliggende gemeenten worden door de Onderzoeksraad opgeroepen om een ambitieuze en 
uitgewerkte veiligheidsvisie op te stellen met als uitgangspunt een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau dat verder 
gaat dan de wettelijke normen voor veiligheid. Dat moet leidend zijn voor de provincie in relatie tot Chemelot. 
Chemelot wordt opgeroepen om te zorgen voor een license to operate hetgeen wil zeggen dat Chemelot niet alleen 
formeel goedkeuring van de overheden krijgt maar dat het verloren gegane vertrouwen van Chemelot bij 
omwonenden hersteld wordt. 
 
Het is geen toeval dat mensen die rond Chemelot wonen het rapport met spanning afwachtten en de conclusies 
ontvingen met: ‘Eindelijk erkenning van een instantie die niet zomaar achter Chemelot aanholt, en net als wij ziet dat 
de veiligheid van omwonenden niet is gewaarborgd en de overheid en Chemelot daarop aanspreekt’. 
 
De reacties van Chemelot de gemeente tijdens de op 28 juni voor omwonenden georganiseerde bijeenkomst waren 
zodanig dat enkele omwonenden zich afvroegen ‘Schieten wij er veel mee op met wat Chemelot en de overheden er 
mee gaan doen? We vermoeden dat men de echte oorzaken niet gaat aanpakken.’ 
 
Enkele dagen later staken zes omwonenden de koppen bij elkaar en werd het idee van een burgermanifest geboren. 
De hoop werd uitgesproken dat dit ook in Stein en Beek gedragen zou worden door de bevolking en dat zo veel 
mogelijk (liefst alle) politieke partijen in Sittard-Geleen, Stein en Beek dit zouden willen steunen. 
 
Uitgangspunt is dat de onveiligheid op Chemelot wordt aangepakt zodat omwonenden er te allen tijde op kunnen 
vertrouwen dat zij geen slachtoffer kunnen worden van calamiteiten of activiteiten die op Chemelot plaatsvinden. 
In verscheidene ronden werden de punten van het burgermanifest geformuleerd en kort omschreven. 
Die korte omschrijvingen dienen om bestuurders en geïnteresseerde burgers de essentie te verduidelijken. 
 
De meeste omwonenden weten niet precies welke dreigingen er echt van Chemelot uitgaan ondanks dat vrijwel 
iedereen beseft dat het heel erg mis kan gaan en daar op een bepaalde wijze mee leeft maar ook angst voor heeft. 
Maar zij zijn niet de enigen, erg weinig lokale en provinciale bestuurders weten veel meer dan dat het groepsrisico 
overschreden wordt en hebben geen idee tot hoever er slachtoffers zullen zijn bij een calamiteit op Chemelot. 
Door de aandacht die spoorvervoer de afgelopen jaren in Sittard-Geleen heeft gehad zijn burgers en het 
gemeentebestuur zich bewuster geworden van spoor-gerelateerde risico’s maar nog steeds weinig concreet. 
Een oorzaak daarvoor is dat er ondanks stapels onderzoeken geen enkel rapport is waarin echt inzichtelijk wordt 
gemaakt wat de gevolgen voor de bevolking van de rond Chemelot liggende buurten, wijken en kernen zijn. 
Gebleken is ook dat de Veiligheidsrapporten van Chemelot weliswaar dikker worden maar dat er steeds meer info, 
zoals kaarten en slachtofferaantallen, ontbreekt die nuttig kan zijn voor omwonenden of gemeenteraadsleden die 
bestuurlijke afwegingen over overschrijding van groepsrisico’s moeten nemen. 
 
Teneinde (een deel van) dit hiaat in te vullen is deze uitwerking van het burgermanifest geschreven. 
Berekende slachtofferaantallen ontbreken omdat er geen enigszins recente info gevonden werd. 
Enkele voorbeelden maken het verlies van vertrouwen in overheden en Chemelot inzake veiligheid duidelijk. 
 
Aangezien ‘werkgelegenheid’ steeds als beslissend argument gebruikt wordt om Chemelot op ruimtelijk, financieel of 
veiligheidsgebied tegemoet te komen werd nagegaan hoe het met daarmee zit. 
 
Het gaat om ‘Kleine kans, grote gevolgen’. Indien een butaantank op Tankenpark 2 of 3 ontploft ontstaat een vijftig 
maal grotere vuurbal dan bij de vuurwerkramp in Enschede. Omwonenden verlangen dat overheden en Chemelot 
hun verantwoordelijkheid nemen en de schadeafstanden terugbrengen tot de hekken rond Chemelot. 
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Samenvatting 
Voor inwoners van de Westelijke Mijnstreek staat hun veiligheid voorop en is het volstrekt onacceptabel wanneer 
dat en hun leefbaarheid ondergeschikt worden gemaakt aan belangen van Chemelot. 
 
In het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ’Chemie in samenwerking, Veiligheid op het 
industriecomplex Chemelot’ is duidelijk aangegeven dat Chemelot de veiligheid van de omgeving onvoldoende 
beheerst en betrokken overheden het belang van omwonenden onvoldoende behartigen.  
 
De provincie en de omliggende gemeenten worden opgeroepen om een ambitieuze en uitgewerkte veiligheidsvisie 
op te stellen met als uitgangspunt een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau dat verder gaat dan de wettelijke normen 
voor veiligheid. Dat moet leidend zijn voor de provincie in relatie tot Chemelot. 
Chemelot wordt opgeroepen om te zorgen voor een license to operate hetgeen wil zeggen dat Chemelot niet alleen 
formeel goedkeuring van de overheden krijgt maar dat het verloren gegane vertrouwen van Chemelot bij 
omwonenden hersteld wordt.  
 
De Staatsmijnen hadden een license to operate, DSM lange tijd ook, maar Chemelot raakte die kwijt.  
Het gevoel ‘DSM is van ons’ veranderde in ‘Chemelot is niet van ons’. 
 
Nadrukkelijk vermeldt de Onderzoeksraad dat omwonenden een belangrijke rol dienen te spelen bij het verkrijgen 
van een license to operate voor Chemelot. Daar moet invulling aan worden gegeven. 
 
Een aantal omwonenden heeft daarom uitgezocht waaraan Chemelot en betrokken overheden moeten voldoen om 
het geschonden vertrouwen te herwinnen. Hoe een en ander gerealiseerd wordt is niet aan omwonenden maar aan 
Chemelot en de overheden. 
 
Het voornaamste is dat de schadeafstanden worden teruggedrongen tot de terreingrenzen van Chemelot zodat het 
uitgesloten is dat incidenten op Chemelot slachtoffers buiten de inrichting tot gevolg hebben. 
Verdere fysieke uitbreiding van Chemelot ten koste van stedelijke bebouwing is onacceptabel terwijl er alternatieven 
voor rangeren en vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom moeten komen. 
De omgevingsveiligheid en andere leefbaarheidsaspecten zullen de topprioriteit moeten zijn voor de provincie 
waarbij effectieve controle en handhaving van vergunningen noodzaak zijn. 
 
Chemelot, de provincie en de nationale overheid moeten zich realiseren dat het nationale economische belang dat 
Chemelot heeft ook de verplichting meebrengt dat de veiligheid van omwonenden maximaal gewaarborgd dient te 
worden en dat de lokale gemeenschap structureel gecompenseerd moet worden voor negatieve effecten die 
Chemelot lokaal heeft. 
 
Een en ander werd uitgewerkt in een document dat de achtergronden van het burgermanifest beschrijft. 
Daarin wordt o.a. aangetoond dat: 

- Chemelot (Industrial Park en Campus) in vijf jaar tijd slechts 221 extra banen (4%) opleverde ondanks enorme 
investeringen door de overheid. 

- Het gebied buiten Chemelot waar doden vallen als gevolg van zeer ernstige incidenten op Chemelot ruim 
driemaal groter is dan Chemelot zelf en vrijwel geheel Geleen, Neerbeek, Beek, Elsloo, Stein en Urmond 
bestrijkt. 

- Indien een opslagtank op Tankenpark 2 of 3 explodeert er ook veel slachtoffers op het grootste deel van 
Chemelot kunnen vallen en vermoedelijk andere fabrieken en installaties in problemen komen. 

- Indien de ammoniak uit T01 vrijkomt dit voor de omgeving levensbedreigend is tot 4 km afstand. 
 
Alleen door samenwerking van overheden met Chemelot kan de veiligheidsproblematiek worden opgelost. 
Daar had al veel langer aan gewerkt moeten worden. Het is tijd dat dit wordt aangepakt. 
 
 
 
Het opgestelde manifest wordt in de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen bij alle binnen de schadeafstanden 
wonende omwonenden bekend gemaakt. 
Middels een presentatie en een handtekeningenactie wordt steun onder de bevolking verkregen. 
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Burgermanifest Veiligheid rond Chemelot 
Voor de inwoners van de Westelijke Mijnstreek is hun veiligheid het belangrijkste en is het onacceptabel wanneer 
hun leefbaarheid ondergeschikt wordt gemaakt aan belangen van Chemelot. 
 
Het door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) op 21 juni 2018 uitgebrachte rapport ‘Chemie in samenwerking, 
Veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ is duidelijk:  
 

‘De partijen op Chemelot moeten gezamenlijk zorgen voor een license to operate. Dit betreft de formele én 
informele goedkeuring van de omgeving (omwonenden en betrokken overheden) om risicovolle activiteiten 
uit te voeren. De partijen op Chemelot dienen aan de omgeving aan te tonen dat zij de risico’s van hun 
activiteiten kennen en beheersen. Hiermee krijgen zij het vertrouwen van de omgeving om door te gaan met 
de activiteiten die worden ontplooid.’ 

 
Omdat Chemelot tussen stedelijke bebouwing ligt roept de OVV de omliggende gemeenten en de provincie 
op een ambitieuze en uitgewerkte veiligheidsvisie te ontwikkelen met als uitgangspunt een zo hoog 
mogelijk veiligheidsniveau dat verder gaat dan de wettelijke normen voor veiligheid.  
De geformuleerde veiligheidsambities moeten leidend zijn in alle rollen (bevoegd gezag, publiek 
aandeelhouder, subsidieverlener) die de provincie vervult ten aanzien van Chemelot. 

 
De voorwaarden waaraan Chemelot en de overheden moeten voldoen om ons vertrouwen te herwinnen en de 
license to operate te krijgen zijn: 
 

A) Veiligheid 
1. Schadeafstanden terugdringen tot de terreingrenzen van Chemelot 

Op Chemelot vinden een aantal activiteiten plaats die dagelijks risico opleveren voor circa 70000 
omwonenden plus werknemers en anderen die op en rond Chemelot verblijven.  
Chemelot kan de omgevingsveiligheid niet waarborgen omdat het de effecten van calamiteiten niet 
zodanig beheerst dat slachtoffers onder omwonenden onmogelijk zijn.  
Dat blijvend aanwezige externe en lange termijnrisico’s of technisch falen rampzalige gevolgen kunnen 
hebben voor inwoners van omliggende gemeenten is onacceptabel. 
Aangaande explosie verlangen omwonenden in acht neming van op dezelfde basis berekende 
veiligheidsafstanden als in het Vuurwerkbesluit aangezien de Tankparken 2 en 3 in wezen niets anders 
zijn dan grootschalige opslag van hoog explosieve stoffen binnen stedelijke bebouwing en het effect een 
groot veelvoud zal zijn van de Enschedese vuurwerkramp. 
Zie Schadeafstanden 

 
2. Geen uitsluiting van herontwerp en/of verplaatsing van installaties of activiteiten van Chemelot 

Gegarandeerde omgevingsveiligheid is noodzakelijk Indien Chemelot hier nog lang actief wil blijven. De 
consequentie is dat indien bronmaatregelen onvoldoende soelaas bieden er ter plekke of elders 
alternatieven voor die problematische installaties worden gerealiseerd. 
Omwonenden verlangen dat deze installaties binnen korte termijn benoemd worden en dat er plannen 
gemaakt en uitgevoerd worden die de problemen oplossen.  
De door Chemelot aangekondigde van nationaal belang zijnde duurzaamheidstransitie van processen en 
producten moet aangegrepen worden om ook de veiligheidsproblematiek aan te pakken. 
Zie Vuurwerkbesluit in relatie tot Chemelot 

 
3. Er moet rekening worden gehouden met externe en lange termijn risico’s en hun mogelijke gevolgen 

Internationaal geologisch onderzoek in deze regio toonde de afgelopen jaren aan dat aardbevingen met 
sterkte 4 tot 7 een serieuze dreiging vormen. Installaties op Chemelot zijn hier niet op berekend. 
Aanslagen, fysiek of met drones of via internet vormen een niet uit te sluiten permanente dreiging. 
Chemelot vormt een aantrekkelijk doel omdat er veel slachtoffers zullen vallen, de economische impact 
groot is en de installaties die de grootste rampen veroorzaken makkelijke doelwitten zijn. 
Nu al vliegen vliegtuigen soms laag over Chemelot en lozen daar zelfs af en toe kerosine.   
Door stimulans van het vliegverkeer van/naar Maastricht Aachen Airport zal dat toenemen. 
Minimalisatie van het permanente risico van een neerstortend vliegtuig is nodig. 
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Al deze, en andere, externe en lange termijn risico’s zijn in wezen onvoldoende beheersbaar en 
bovendien niet of onvoldoende in de risicoberekeningen verwerkt.  
Chemelot zal haar installaties zodanig moeten beheersen dat incidenten beheersbaar worden en de 
gevolgen voor omwonenden klein zijn. Risico’s moeten geactualiseerd worden. 
Zie Externe en lange termijn risico’s 

 
4. Niet rangeren met gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom en niet meer vervoer van gevaarlijke 

stoffen door de bebouwde kom dan door andere gemeenten op de route 
De provincie vergunde dat er ruim viermaal zoveel wagons cat-A door Sittard-Geleen mogen rijden dan 
door het op dezelfde route liggende Eindhoven. De bij het Sittardse emplacement woonachtigen lopen 
veel vaker risico dat zo’n cat-A-wagon ontploft In vergelijking met de Eindhovenaren die bij het 
emplacement in hun omgeving wonen.  Omwonenden willen gelijkwaardige risico’s. 
Rangeren met gevaarlijke stoffen op emplacementen binnen de bebouwde kom, waaronder kopmaken 
bij station Sittard, moet vanwege de risico’s aan banden worden gelegd. 
 
De private voor kolentransport aangelegde spoorlijn waarover Chemelot haar gevaarlijke stoffen 
vervoert sluit op het nationale spoor aan op een plaats die veiligheidsproblemen in Sittard veroorzaakt. 
Groei van dit en ander spoorvervoer leidt tot problemen. 
Het is hoog tijd na te denken over risicoreductie in combinatie met capaciteitsvergroting en 
bereikbaarheid van Chemelot middels aanleg van een kopmaakemplacement of spoor buiten de 
bebouwde kommen van deze regio. Doorgaand verkeer kan door Sittard gaan terwijl alles wat met 
Chemelot te maken heeft dan makkelijker, sneller en met veiligheidswinst kan worden afgehandeld. De 
nationale overheid en Chemelot hebben daar ook belang bij. 
Zie Spoor  
Zie Vervoer per spoor van/naar Chemelot 
Zie Chemelot en emplacement Sittard 

 
5. Op de Campus werken alleen mensen die daar persé moeten zijn 

De ‘omissies’ die de Onderzoekraad constateert hebben tot gevolg dat de Koepelvergunning functioneert 
als filter waardoor de aanwezigheid van personen op Chemelot Campus niet meegenomen behoeft te 
worden bij berekeningen in het kader van het Bevi-besluit. 
Het betreft zowel medewerkers van Chemelot als studenten en onderwijzend personeel. 
Omwonenden verlangen beperking van de aanwezigheid van mensen op Chemelot Campus, in aantal en 
in tijd, tot het minimum vanwege de risico’s. 
Zie Campus 

 
B) Belangen 

1. Geen verdere uitbreiding Chemelot ten koste van stedelijke bebouwing 
DSM / Chemelot heeft de afgelopen zestig jaar alle gronden, meerdere buurten en op één na alle wegen 
tussen Geleen en Beek, Elsloo, Stein en Urmond opgeslokt. Daarbij kwam de veiligheid en leefbaarheid in 
de verre omgeving van het terrein in gevaar. De provincie stond dit toe, vaak tegen de wil van de 
gemeenten en de bevolking in. Het is genoeg geweest. 
 
Chemelot ligt tussen stedelijke bebouwing hetgeen betekent dat het zal moeten functioneren binnen dat 
gegeven. De verbinding met Sittard-Geleen is minimaal, het gering aantal banen per hectare, de omvang 
van nog niet benutte ruimte op het terrein, de milieuproblematiek, de geringe financiële meerwaarde 
die nieuwe industriële ontwikkeling op Chemelot voor de gemeente heeft en de negatieve impact die 
verdere expansie op natuur en toeristische mogelijkheden heeft maken dat ontwikkeling van Chemelot 
binnen haar hekken zal moeten plaatsvinden. Kantoren en andere niet productiegerelateerde 
activiteiten kunnen buiten Chemelot gesitueerd worden. 
 
Het inzicht dient op provinciaal en landelijk niveau te komen dat de ligging in combinatie met de daar 
ontplooide activiteiten het resultaat zijn van slechte planologie en dat daardoor de veiligheidsgrenzen 
voor omwonenden ver overschreden zijn en reparatie dringend nodig is. 
De Onderzoeksraad concludeert dat de provincie ten opzichte van Chemelot als bevoegd gezag, publiek 
aandeelhouder en subsidieverlener meerdere instrumenten ter beschikking heeft om het publieke 
belang van veiligheid te behartigen, die zij dwingend, sturend of in samenwerking kan inzetten maar dat 
tot nu toe onvoldoende heeft gedaan. 
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Indien Chemelot niet kan garanderen dat er bij incidenten geen dodelijke slachtoffers onder 
omwonenden kunnen vallen dan behoort de consequentie te zijn dat deze instrumenten worden ingezet 
om de gevaarlijkste installaties naar elders, buiten Chemelot, te verplaatsen. 
Vrijgekomen ruimte op Chemelot kan worden benut voor minder gevaarlijke activiteiten. 
 
De Onderzoeksraad geeft aan dat Chemelot vanwege de ligging tussen stedelijke bebouwing 
bovenwettelijke maatregelen moet nemen en dat omgevingsveiligheid leidend moet zijn bij alle 
ontwikkelingen. Omwonenden willen dat hieraan inhoud wordt gegeven. 
Zie Nationaal en provinciaal belang 
Zie Werkgelegenheid op Chemelot Industrial Park en Chemelot Campus 
Zie Benutting van ruimte 
Zie Lokale gevolgen van het maatschappelijk belang van Chemelot 
Zie Chemelot komt naar u toe 
Zie Publieke belang ondergeschikt voor overheden 

 
2. Raadpleging van omwonenden bij alle dat voor hun direct of indirect van belang is 

De tijd is voorbij dat burgers braaf deden wat de pastoor, de schoolmeester of de burgemeester vroeg. 
Burgers zijn mondig geworden en hebben kennis op alle terreinen verworven. 
Omwonenden zijn de voornaamste belanghebbenden, niet de investeerders die zich gedurende relatief 
korte tijd op Chemelot vestigen. Gebleken is dat provincie en gemeenten de publieke belangen van 
omwonenden decennia lang onvoldoende hebben behartigd met alle kwalijke gevolgen voor de 
leefbaarheid en veiligheid van omwonenden tot gevolg. 
Omwonenden willen als volwaardige belanghebbenden meebeslissen bij alle aan Chemelot gerelateerde 
ontwikkelingen die hen direct of indirect raken. 
Zie Band tussen bedrijf en bevolking 
Zie Morele aspecten 

 
3. Bij incidenten hanteert de gemeente een onafhankelijk protocol 

De afgelopen jaren bleek bij incidenten meerdere keren dat de gemeente Sittard-Geleen nagenoeg 
volledig vertrouwt op datgene wat Chemelot doet en naar buiten brengt. Omwonenden bleven daardoor 
met schade en problemen zitten. De gemeenten behoren zelf de regie in handen te nemen, 
onafhankelijk te beoordelen wat van Chemelot afkomstig is en onderzoek verrichten indien dat nodig is. 
Zie Missend protocol bij afhandeling van een incident 

 
4. Veiligheidsvoorzieningen gericht op en voor omwonenden 

Zolang Chemelot de omgevingsveiligheid niet kan garanderen dienen er (gratis) effectieve 
veiligheidsvoorzieningen voor omwonenden te zijn die zorgen dat zij gezond overleven. Daartoe behoren 
o.a. het inrichten van goed bereikbare redelijk-dichte-ruimten in risicovolle buurten b.v. in scholen of 
buurtcentra, het met een druk op een knop stopzetten van ventilatie van woningen en andere 
gebouwen, effectieve waarschuwings-, ontruimings- en evacuatieplannen etcetera . 

 
C) Provincie 

1. De omgevingsveiligheid en andere leefbaarheidsaspecten als belangrijkste uitgangspunt hanteren 
waarbij verslechtering van de omgevingsveiligheid bij vergunningverlening onaanvaardbaar is 
De geformuleerde veiligheidsambities moeten, conform aanbeveling door de Onderzoeksraad, leidend 
zijn in alle rollen (bevoegd gezag, publiek aandeelhouder, subsidieverlener) die de provincie ten aanzien 
van Chemelot vervult.  
Omwonenden willen dat andere leefbaarheidsaspecten hier eveneens bij betrokken worden. 
 
Bevoegd gezag behoort op alle milieueffecten en vergunningen te controleren op momenten dat het er 
toe doet en stringent te handhaven. 
De door verbeteringen bereikte omgevingsveiligheid fungeert daarna bij vergunningverlening als 
uitgangspunt. Verslechtering van de omgevingsveiligheid door activiteiten van Chemelot wordt niet 
geaccepteerd. 
Ook de provinciale en lokale overheid moeten het vertrouwen van omwonenden herwinnen. 
Zie Veiligheid van omwonenden in relatie met Chemelot en overheden 

 
2. Berekening van risico’s, gevolgen, geluidbelasting en andere milieuzaken door onafhankelijken 
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Omwonenden hebben weinig vertrouwen in de berekeningen van milieueffecten (vooral externe 
veiligheid en geluid) door Chemelot zelf. Enkele voorbeelden die duiden op het naar het beoogde 
resultaat toerekenen versterken dat gevoel. De belangen zijn dermate groot dat het niet meer dan 
normaal is dat (werkelijk) onafhankelijke externen de berekeningen uitvoeren en kritische opmerkingen 
aangaande de ingevoerde gegevens kunnen maken. 
Zie Berekening milieueffecten door Chemelot 
 

3. Reparatie van door de OVV vastgestelde ‘omissies’ totdat dit nationaal geregeld wordt 
De Onderzoeksraad adviseert de minister om de ‘omissies’ in het Brzo en het Bevi te herstellen en 
instrumenten om de Koepelvergunning geen vrijbrief te laten worden. 
Omwonenden willen dat de provincie en Chemelot daar niet op wachten maar alvast conform die 
aanbevelingen gaan werken. De Onderzoeksraad heeft aangegeven dat de provincie samen met 
Chemelot bovenwettelijke maatregelen kan nemen teneinde de omgevingsveiligheid te waarborgen en 
daarbij alle rollen die zij heeft kan benutten. Omwonenden willen dat de provincie dit ook doet en 
toeziet op controleerbare implementatie van specifiek op Chemelot gerichte aanbevelingen. 
Zie Domino-effecten 
Zie Omgevingswet 

 
4. Hulpverlening aan omwonenden behoort een prominente plaats in het rampbestrijdingsplan Chemelot 

in te nemen waarbij hun zelfredzaamheid niet wordt overschat 
Bekend is dat de hulpverlening volstrekt onvoldoende zal zijn indien er op Chemelot een incident 
plaatsvindt dat zowel binnen als buiten het terrein ernstige schade (b.v. brand) en slachtoffers 
veroorzaakt. Omwonenden willen de garantie dat in zo’n situatie hulpverlening aan omwonenden 
prioriteit heeft boven hulpverlening op Chemelot. 
In het rampbestrijdingsplan Chemelot neemt hulpverlening aan omwonenden geen prominente plaats 
in. Omwonenden willen dat dit wel het geval is. Zelfredzaamheid mag daarbij, indachtig het WRR-rapport 
‘Weten is nog geen doen’, niet worden overschat. 
 
Zowel voor, tijdens als na incidenten behoort de informatievoorziening aan omwonenden veel 
transparanter, actueler en omvattender te worden.  
Hiertoe kunnen verscheidene middelen (papier, sociale media, website, bijeenkomsten e.a.) worden 
ingezet en moet informatie op verschillende niveaus beschikbaar worden gesteld. Zowel het strikt 
noodzakelijke (waaronder ‘hoe te handelen’) als diepgaande informatie (‘wat is er technisch aan de 
hand’, ‘wat zijn de volgende stappen die worden ondernomen’, ‘evaluatie van het incident’ etc.).  
Een gemeentelijk aanspreekpunt dat er voor zorgt dat gerichte vragen ook tijdens incidenten binnen zeer 
korte tijd worden beantwoord is voor omwonenden enorm  belangrijk. 
Zie Zelfredzaamheid 
Zie Hulpverlening 
Zie Mindsetting 

 
5. Transparante en toetsbare registratie van alles bestaande en nieuwe afspraken met Chemelot 

De Onderzoeksraad stelde vast dat er mondelinge afspraken tussen provincie en Chemelot bestaan. 
Vanwege het informele karakter van deze afspraken zijn deze echter niet navolgbaar voor anderen zoals 
Provinciale Staten en de betrokken burgers.  
De provincie heeft niet concreet vastgelegd welk niveau van veiligheid wordt nagestreefd, op welke wijze 
Chemelot dit moet bereiken en welk instrumentarium ter bevordering wordt ingezet.  
Omwonenden vinden dat alle afspraken geregistreerd behoren te worden en digitaal toegankelijk 
worden gemaakt zodat zij getoetst kunnen worden door burgers en volksvertegenwoordigers. 
Zie Afspraken en communicatie 
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1 Inleiding 
Het rapport van de Onderzoeksraad ‘Chemie in samenwerking, veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ geeft 
duidelijk aan dat de rollen van Chemelot en van de betrokken overheden opnieuw moeten worden afgestemd en 
ingevuld waarbij veiligheid, zowel binnen Chemelot als voor omwonenden, nadrukkelijker moet prevaleren boven 
economie dan tot nu toe. 
 
Essentieel daarbij is dat de Onderzoeksraad aangeeft dat het vertrouwen en de informele goedkeuring van 
omwonenden uiterst belangrijk zijn :  

‘De partijen op Chemelot moeten gezamenlijk zorgen voor een license to operate. Dit betreft de formele én 
informele goedkeuring van de omgeving (omwonenden en betrokken overheden) om risicovolle activiteiten uit 
te voeren. De partijen op Chemelot dienen aan de omgeving aan te tonen dat zij de risico’s van hun activiteiten 
kennen en beheersen. Hiermee krijgen zij het vertrouwen van de omgeving om door te gaan met de activiteiten 
die worden ontplooid.’ 1 

 
Het gaat er dus niet alleen om dat formeel aan alle wetten en voorschriften wordt voldaan. 
Wezenlijk is dat omwonenden vertrouwen krijgen dat activiteiten op Chemelot hun veiligheid niet in gevaar brengt. 
 
Dit document wil een aanzet geven om tot een license to operate te komen door inventarisatie van wat 
omwonenden van de overheden verwachten inzake hun veiligheid m.b.t. de activiteiten van Chemelot. 
 
Daartoe zijn gesprekken gevoerd met een aantal omwonenden die de afgelopen jaren hun bezorgdheid toonden 
over ontwikkelingen op en rond Chemelot en zich daarom verdiept hebben in de materie.  
De meesten van deze omwonenden zijn lid van wijkplatforms en enkelen waren aanwezig bij de toelichting op het 
rapport die Chemelot op 28 juni 2018 gaf. 
Desondanks zal de gemeente alle omwonenden actief moeten benaderen teneinde een zo breed mogelijk draagvlak 
voor een license to operate te kunnen verkrijgen. 
 
De Onderzoeksraad concludeert dat de overheid op basis van de wet- en regelgeving een divers, maar beperkt 
instrumentarium heeft om de verschillende risico’s bij Chemelot te beheersen en dat verschillende wettelijke 
instrumenten door de constructie van een overkoepelende omgevingsvergunning niet van toepassing zijn. 
De Onderzoeksraad mist een expliciete visie bij de overheden om deze omissie op het gebied van de beheersing van 
veiligheid op Chemelot te repareren en daarbij een hoge ambitie op het gebied van veiligheid te stimuleren.2 
Het is volgens de Onderzoekraad noodzakelijk dat bij elke stap in de groei en ontwikkeling van Chemelot, inclusief de 
Campus, de veiligheid centraal staat. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het bevoegd gezag, die de 
belangrijkste bewaker is van de publieke belangen met betrekking tot de veiligheid bij de ontwikkeling van Chemelot. 
 
De provincie heeft ten opzichte van Chemelot als bevoegd gezag, publiek aandeelhouder en subsidieverlener 
meerdere instrumenten ter beschikking om het publieke belang van veiligheid te behartigen, die zij dwingend, 
sturend of in samenwerking kan inzetten. De Onderzoeksraad concludeert dat de provincie daarmee wel in positie is 
om op verschillende manieren Chemelot te stimuleren om een ambitieus strategisch veiligheidsbeleid te voeren. 
 
De laatste ruim twintig jaar is het vertrouwen van omwonenden in Chemelot zeer afgenomen en erg laag geworden. 
Maar niet alleen dat, ook hebben omwonenden er steeds minder vertrouwen in gekregen dat de lokale en 
provinciale overheid hun belangen voldoende behartigen en hun controlerende taken als bevoegd gezag 
daadwerkelijk uitoefenen vanwege te nauwe banden met Chemelot en grote economische belangen. 
Teneinde een license to operate voor Chemelot te kunnen vergaren is het daarom noodzakelijk dat de gemeenten 
eerst met omwonenden aan tafel gaan zitten en op een lijn komen alvorens met de provincie en met Chemelot een 
ambitieus veiligheidsplan vast te kunnen stellen dat op steun van de bevolking kan rekenen. 
 
De Onderzoeksraad geeft aan ‘De bedrijven op Chemelot zien de omgeving als belangrijke stakeholder om ook in de 
toekomst de activiteiten op het terrein uit te kunnen blijven voeren. Zij ervaren een gewijzigde perceptie van de 
omgeving: minder risico-acceptatie en snelle reactie en verontrusting van de omgeving bij verstoringen.’ 3 
 

 
1 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 39, 2018 
2 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 88, 2018 
3 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 71, 2018 

https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
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Omwonenden ervaren dat anders. De aanhoudende reeks incidenten, de toegenomen overlast door spoorvervoer en 
het geinformeerder raken van burgers heeft er toe geleid dat men zich beter is gaan realiseren aan welke gevaren 
men permanent wordt blootgesteld. Men is zich bewuster geworden dat structurele oplossingen nodig zijn. 
 
Het is geen kwestie van ‘Chemelot moet vertrekken’ maar van ‘Chemelot moet veilig werken en veilig zijn voor 
omwonenden zonder veel overlast te bezorgen.’ 
 
Momenteel is er (inter)nationaal veel aandacht voor verduurzaming van de samenleving. 
 
De energietransitie waar Nederland mee te maken heeft verlangt van burgers en bedrijven dat zij op een andere 
wijze omgaan met het milieu en met de grondstoffen. Chemelot ziet hierin een kans en definieert daarom ‘Strategie: 
Duurzaamheidstransitie van processen en producten -> circulaire economie’.4 
Omwonenden zijn het zeer met Chemelot eens dat topprioriteit is en blijft om aan de hoogste veiligheidsnormen te 
voldoen5 en dat er wel incidenten op Chemelot kunnen voorkomen maar dat de veiligheid van omwonenden nooit in 
het geding mag zijn. 6 Chemelot wil dat al in 2025 gerealiseerd hebben, dat juichen wij toe. 
Niet voor niets geeft de Onderzoeksraad aan dat Chemelot tussen stedelijke bebouwing ligt en dat bovenwettelijke 
maatregelen daarom nodig zijn en de omgevingsveiligheid leidend moet zijn voor bevoegd gezag en Chemelot. 
 
Ook omwonenden zien in de energietransitie een kans voor Chemelot. Niet alleen economisch maar minstens zozeer 
om de omgevingsveiligheid aan te pakken en op een niveau te brengen dat omwonenden inderdaad er vertrouwen 
in kunnen hebben dat zij geen slachtoffer kunnen worden van activiteiten die op of door Chemelot verricht worden. 
Omwonenden zien in de energietransitie kansen dat de installaties die de grootste gevolgen hebben indien er iets 
mis gaat worden aangepakt zodat Chemelot omwonenden hun veiligheid wel kan garanderen.  
Bij andere installaties die gemoderniseerd worden zullen de risico’s ongetwijfeld ook afnemen. Wij vertrouwen er op 
dat Chemelot dit op een systematische en effectieve wijze aanpakt. 
Daarvoor zullen extra gelden moeten worden vrijgemaakt maar die leveren dan wel op dat Chemelot met steun van 
de omgeving toekomstbestendig en veilig kan werken. Dat is van nationaal belang. 
 
Uit het onderzoek7 dat de Radboud Universiteit eind 2015 hield onder 225 omwonenden van Chemelot (grotendeels 
uit Lindenheuvel, Lutterade en Krawinkel afkomstig) bleek : 

a) 44% bleek niemand te kennen die op Chemelot werkte of gewerkt had 
b) 40% de kans klein of zeer klein acht dat zij als gevolg van incidenten op Chemelot gezondheidsproblemen 

zullen oplopen 
c) 42% vindt veiligheidsrisico’s die aan Chemelot verbonden zijn erger dan de overlast die men ervaart. 

 
In een kritische reactie8 op dit onderzoek wordt aangegeven dat het met de kwaliteit van de risicoschattingen door 
“leken” wel meevalt : omwonenden schatten het risico meestal wel aardig in. Al in 1984 is vastgesteld dat men een 
risico aanvaardbaarder vindt naarmate men bij de activiteit die het risico veroorzaakt meer belang heeft9 en het dus 
voorspelbaar is dat een bevolkingsonderzoek in een streek waar een significant deel van de omwonenden bij één 
chemiebedrijf werkt en daar ook vlak bij woont, oplevert dat men met het risico zeer wel kan leven: 
“Zo’n onderzoek zegt dus niets over de vraag of het ethisch, politiek of maatschappelijk verantwoord is die bevolking 
aan dat risico bloot te stellen en of je de keus aan het individu of het bedrijf kunt overlaten. 
Kortom risico perceptie en beoordelingsonderzoek zegt veel over wat de mensen vinden maar het is ook wel duidelijk 
dat die oordelen door veel meer worden bepaald dan kansen, gevolgen en de kosten en baten van risico-reductie. Dat 
geldt niet alleen voor omwonenden, maar ook voor besluitnemers. Je zou op grond van expertise kunnen besluiten de 
opvatting van de omwonenden gewoon te negeren. Dat gebeurt overigens vaker op grond van politieke overtuiging 
dan op grond van kennis. Dat is op de wat langere termijn onhoudbaar. In het gunstigste geval verlies je de volgende 
verkiezingen, in een ongunstig geval ontstaat er revolutie.’’ 
 
De Onderzoeksraad geeft nu aan dat de ligging van Chemelot te midden van stedelijke bebouwing noopt tot 
bovenwettelijke maatregelen, daarmee aangevend dat de huidige risico’s niet aanvaardbaar zijn. 
Overheden moeten hun rollen nemen zodat Chemelot een license to operate kan krijgen waardoor bedrijf en 
omgeving duurzaam samen kunnen voortbestaan. Omwonenden zullen dit proces kritisch volgen. 

 
4 Chemelot visie 2025, pag 7, 2016 
5 Chemelot visie 2025, pag 13, 2016 
6 Chemelot visie 2025, pag 16, 2016 
7 I. Helsloot en J. Vlagsma, De chemie tussen Chemelot en Geleen, Crisislab, Nijmegen, 2016 
8 B.J.M. Ale, Risico’s en verstandig beleid,  Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid Jrg 8 nr. 25 – 2017 pag 5 ev 
9 Vlek en Stemerding: Beschrijving en beoordeling van de risico’s verbonden aan het gebruik van gevaarlijke stoffen, Universiteit Groningen, december 1984 

https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
http://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016-06-06-Publieksonderzoek-Geleen.pdf
../OVV%20rapport%20Chemelot%2021%20juni%202018/Risico’s%20en%20verstandig%20beleid
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2 Ambitieuze Veiligheidsvisie 
Omwonenden verlangen dat de door de provincie samen met de Chemelot omringende gemeenten te ontwikkelen 
en uit te werken ambitieuze veiligheidsvisie voldoet aan de in het burgermanifest opgenomen punten. 
 
Belangrijk is dat de provincie daarbij bestuurlijk garandeert dat, conform aanbeveling van de Onderzoeksraad Voor 
Veiligheid, de omgevingsveiligheid leidend wordt in alle rollen (bevoegd gezag, publiek aandeelhouder, 
subsidieverlener) die zij ten aanzien van Chemelot vervult waarbij als uitgangspunt geldt het streven naar een zo 
hoog mogelijk veiligheidsniveau dat verder gaat dan de wettelijke normen voor veiligheid. 
 
Omwonenden constateren verheugd dat Chemelot in haar Chemelot Visie 2025 heeft aangegeven dat er in 2025 wel 
incidenten op Chemelot kunnen voorkomen maar dat de veiligheid van omwonenden nooit in het geding mag zijn. 
Daarmee onderschrijft Chemelot het belangrijkste punt van het burgermanifest namelijk dat de schadeafstanden 
moeten worden teruggedrongen tot de grenzen van Chemelot. 
 
Omwonenden verlangen van de provincie dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om op nationaal niveau te 
bewerkstelligen dat net als voor vuurwerkfabrieken ook voor installaties van Chemelot geldt dat die bij explosie geen 
dodelijke slachtoffers onder omwonenden mogen veroorzaken. 
Indien technische maatregelen geen soelaas bieden houdt dit tevens in dat structurele maatregelen waaronder 
verplaatsing van de meest gevaarlijke installaties en fabrieken aan de orde zijn. 
 
Omwonenden verlangen dat de provincie en de omliggende gemeenten erkennen dat Chemelot te midden van 
stedelijke woongebieden ligt, dat ontvolking van rond Chemelot liggende woonwijken niet langer doelstelling is en 
dat uitbreiding van Chemelot richting woongebieden niet meer zal plaatsvinden. 
 
De Onderzoeksraad Voor Veiligheid stelde vast dat omissies in de huidige wet- en regelgeving tot gevolg hebben dat 
de Koepelvergunning in combinatie met de toepassing van het Bevi en het Brzo tot te laag berekende risico’s leidde. 
Omwonenden gaan er van uit dat de wetgever voor reparatie van de omissies in de regelgeving zal zorgen, maar wij 
verlangen van de provincie dat zij er voor zorgt dat Chemelot de Koepelvergunning vanaf nu niet langer misbruikt om 
omissies in de huidige wet- en regelgeving te omzeilen en dat de volledige risico’s in beeld worden gebracht.  
Dat houdt o.a. in dat domino-effecten volledig in beeld worden gebracht, dat mensen die op Chemelot Campus 
verblijven worden meegeteld bij bepaling van het groepsrisico en dat risico’s van spoorvervoer op geheel Chemelot 
wordt berekend conform de regels geldend voor emplacementen. 
 
Chemelot stelt in haar Chemelot Visie 2025 ‘Het voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen is en blijft topprioriteit’. 
Maar de Onderzoeksraad Voor Veiligheid constateert dat er bij Chemelot terughoudendheid is om naar meer 
gezamenlijk (bovenwettelijk) beleid of gezamenlijke regels te gaan en schrijft dat vanwege de ligging van Chemelot te 
midden van stedelijke woongebieden het voldoen aan wet- en regelgeving geen einddoel maar een minimumeis is. 
Omwonenden willen dat dit in de Veiligheidsvisie verankerd wordt en er voortdurend gewerkt wordt aan verbetering 
van de veiligheid en het minimaliseren van andere negatieve milieuaspecten die omwonenden ondervinden. 
 
Chemelot onderkent haar ketenverantwoordelijkheid tijdens het transport en moet er op worden aangesproken dat 
spoorvervoer niet tot gevolg mag hebben dat de risico’s voor inwoners van Sittard-Geleen hoger mogen zijn dan voor 
inwoners van andere gemeenten langs de transportroutes.  
Omwonenden verlangen dat het spoorvervoer van/naar Chemelot onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsvisie 
waarbij Chemelot en de provincie Limburg hun invloed op Basisnet Spoor moeten aanwenden om dit te realiseren. 
Risicoreductie in combinatie met capaciteitsvergroting en bereikbaarheid van Chemelot middels aanleg van een 
kopmaakemplacement of spoor buiten de bebouwde kommen achten omwonenden daartoe nodig.  
Doorgaand verkeer kan door Sittard gaan terwijl alles wat met Chemelot te maken heeft dan makkelijker, sneller en 
met veiligheidswinst kan worden afgehandeld. De nationale overheid en Chemelot hebben daar ook belang bij. 
 
Omwonenden erkennen het nationale en provinciale economische belang van Chemelot maar wijzen er op dat de 
provinciale en nationale overheid daardoor ook de verplichting hebben om te zorgen dat de omliggende gemeenten 
en hun inwoners daar niet de dupe van worden en structureel gecompenseerd worden voor de nadelen daarvan. 
 
Omwonenden verlangen dat de provincie haar rollen ten aanzien van Chemelot gebruikt om bij de aangekondigde 
duurzaamheidstransitie van processen en producten tevens de veiligheidsproblematiek aan te pakken en de 
nationale overheid wijst op haar verantwoordelijkheid in deze. 
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2.1 Risico en verstandig beleid in relatie tot Chemelot 
Het nationale beleid voor externe veiligheid is gebaseerd op risicoacceptatie waarbij er continue afweging 
plaatsvindt tussen maatschappelijk belang en veiligheid. 
 
‘Het effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen zijn als er 
een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans dat een ongeluk gebeurt, is in het effectgebied niet 
verrekend. Dat is het belangrijkste verschil met risicocontouren.’10 
In het Veiligheidsrapport Chemelot 2014 wordt (conform huidige wetgeving) uitgegaan van risicocontouren en wordt 
de ‘1% letaliteitscontour’ als ‘schadeafstand’ aangeduid. 
Omwonenden vinden dit suggestief er op duidend dat op grotere afstand er geen schade meer kan optreden, iets 
wat pertinent onjuist is. Het effectgebied (ook ‘invloedsgebied’ genoemd) reikt verder dan de 1% letaliteitscontour. 
 
In deze is van belang wat de uitgangspunten van de overheid zijn : 
‘Het risicodenken als pijler van het milieubeleid 
In het milieubeleid dat de rijksoverheid sinds de jaren tachtig voert neemt het risicodenken een prominente plaats in. 
Dit houdt in dat bij het nemen van besluiten en uitvoeren van maatregelen eerst goed in kaart wordt gebracht welke 
nadelige gevolgen kunnen samenhangen met een bepaalde activiteit en hoe groot de kans is dat die nadelige 
gevolgen zich voordoen. Daarna worden andere relevante aspecten, zoals kosten van risicobeperkende maatregelen 
en maatschappelijk nut van de activiteit, in ogenschouw genomen. … Deze uitgangspunten blijven ook in de toekomst 
van groot belang bij het oplossen van milieuproblemen. Zo zal de overheid: 

 streven naar het verminderen van risico’s tot een bepaald veiligheidsniveau; 

 accepteren dat een risicoloze samenleving niet bestaat; 

 het beleid mede baseren op de wetenschappelijke onderbouwing van de mogelijke nadelige gevolgen van 
activiteiten en de kans hierop; 

 rekening houden met de perceptie van risico’s door belanghebbenden; 

 activiteiten waarbij mensen met onvrijwillige risico’s worden geconfronteerd minder accepteren dan 
activiteiten waarbij mensen vrijwillig risico’s nemen; 

 vooral bij nieuwe ontwikkelingen uit voorzorg risico’s trachten te voorkomen, omdat dit altijd goedkoper is 
dan achteraf saneren; 

 rekening houden met internationale afspraken in het bijzonder in de EU. 
… Daarnaast zal bij het in kaart brengen van een milieuprobleem, indachtig een recent Gezondheidsraadadvies, 
duidelijker dan in het verleden aandacht worden geschonken aan:  

 voor wat betreft de bescherming tegen milieurisico’s in beginsel geen onderscheid maken tussen mensen; de 
omvang en ernst van de gevaren en risico’s; 

 de mogelijkheden en effectiviteit van maatregelen; 

 de maatschappelijke waardering en acceptatie van risico’s; 

 de kosteneffectiviteit van maatregelen. ‘11 
 
Omwonenden wijzen in relatie tot Chemelot uitdrukkelijk op de uitgangspunten 

 voor wat betreft de bescherming tegen milieurisico’s in beginsel geen onderscheid maken tussen mensen; 

 rekening houden met de perceptie van risico’s door belanghebbenden; 

 activiteiten waarbij mensen met onvrijwillige risico’s worden geconfronteerd minder accepteren dan 
activiteiten waarbij mensen vrijwillig risico’s nemen;  

 
Het maatschappelijk belang van Chemelot moet daarom in beeld worden gebracht. Daarbij gaat het niet alleen over 
economische zaken maar ook over de negatieve gevolgen voor de lokale gemeenschap. 
Structurele compensatie voor structurele nadelen die de lokale gemeenschap ondervindt ten gevolge van 
provinciaal, euregionaal of nationaal belang van Chemelot behoort onderdeel te zijn van verstandig beleid. 
Het ontwikkelen van een veiligheidsvisie die er toe leidt dat Chemelot een license to operate krijgt vereist verstandig 
beleid waarbij de veiligheid van omwonenden een voorwaarde is.  
Zonder dat zal Chemelot nooit het vertrouwen van omwonenden kunnen krijgen. 
 
‘Zeg nooit dat iets niet kan gebeuren als je dat niet heel zeker weet.’12 

 
10 Bijlagenboek Handreiking Zelfredzaamheid op zeehavens- en industriegebied Moerdijk, pag 5, 2017 
11 VROM, Omgaan met risico’s, 2004 
12 Ale, Risico’s en verstandig beleid, Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid, Jrg 8 nr 25 pag 6, 2017 

https://www.portofmoerdijk.nl/media/1705/bijlagenboek-bij-handreiking-zelfredzaamheid-op-zeehaven-en-industrieterrein-moerdijk.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-vrom040397-b2.pdf
http://www.ruimtelijke-veiligheid.nl/tijdschrift-ruimtelijke-veiligheid/archief-tijdschriften/doc_download/185-ruimtelijke-veiligheid-a-risicobeleid-nr-25
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2.2 Constateringen van omwonenden 
Hieronder staan een aantal constateringen die tijdens het uitwerken naar voren kwamen. 

- De beschikbare hoeveelheid bluswater is berekend op enkelvoudige scenario’s hetgeen inhoudt dat er bij het 
optreden van domino-effecten onvoldoende bluswater voorhanden kan zijn. 

- Geologen waarschuwen dat Chemelot in een actief aardbevingsgebied ligt waar met flinke bevingen rekening 
moet worden gehouden. De (oude) installaties van Chemelot zijn hier niet op berekend. 

- Explosie van een butaantank op Tankenpark 2 of 3 heeft een vuurbal tot gevolg die zo’n vijftig keer groter is 
dan bij de vuurwerkramp in Enschede waarbij het effectgebied van 2450 ha groot is. 

- Het HART-document geeft aan dat er nog geen rekenvoorschriften voor raccordementen zijn waardoor 
omwonenden zich afvragen of raccordement Maurits en de treinen op het interne IBL-spoor zijn 
meegenomen in de risicoberekeningen. Mocht dit niet zijn meegenomen dan zien wij dit als een omissie. 

- Bij een BLEVE van Tankenpark 2 of 3 wordt uitgegaan van een hoge mate van zelfredzaamheid terwijl 
duidelijk is dat de ravage enorm zal zijn, er heel veel slachtoffers zullen zijn en er voor velen binnen 
honderden meters afstand geen veilige plek zal zijn. 

- Het Veiligheidsrapport Chemelot 2014 gaat uit van weertype D5 terwijl de handreiking voor het Bevi er op 
wijst dat weertype F1,5 (vooral voor toxische scenario’s) grotere effectgebieden tot gevolg heeft. 

- Chemelot is van nationaal belang. 
- De werkgelegenheid groeide van 2013 t/m 2017 op Chemelot, Campus plus Industrial Park, met slechts 221 

personen. 
- Al in 2007 schrijft de provincie dat het vertrouwen van omwonenden daalt als gevolg van incidenten op 

Chemelot. Datzelfde is ruim 10 jaar later nog steeds het geval. 
- De provincie en Chemelot misbruiken de Koepelvergunning om het groepsrisico te laag te laten uitvallen 

waarbij de provincie heel hard haar best doet om Chemelot te gerieven. 
- De provincie heeft de Koepelvergunning verleend omdat zij van mening is dat er bij een dreigende BLEVE van 

een tank op Tankenpark 2 of 3 nog voldoende tijd is om mensen op Chemelot en omwonenden te 
evacueren... 
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3 Veiligheid 
 
Tankenpark 2 en 3 zijn in wezen enorme opslagen van zeer explosieve stoffen tussen stedelijke bebouwing.  
 
Wanneer de butaantank op Tankenpark 2 of 3 ontploft ontstaat een vuurbol met een straal van 490 m, circa vijftig 
maal groter dan de vuurbol bij de vuurwerkramp in Enschede.  
Alleen al het 1% letaliteitsgebied is hier 2450 ha groot … 
 
Het Vuurwerkbesluit beschrijft de veiligheidsafstanden en vermeldt dat bij een inrichting waar, verpakt of onverpakt, 
0 tot 6000 kg professioneel vuurwerk aanwezig is er een veiligheidsafstand van 800 m in acht moet worden genomen 
tot een kwetsbaar object.13 Chemelot knalt een heel eind harder. 
 
De brandweerinzet beperkt zich volgens de Koepelvergunning tot een enkelvoudig incident terwijl je op basis van 
domino-effecten van een meervoudige inzet moet uitgaan. Het is onduidelijk of zelfs het bluswater toereikend is bij 
domino-effecten. 
 
Nu er eindelijk een hoog aangeschreven instantie is die constateert dat het publieke belang onvoldoende behartigd 
wordt en de economische belangen van Chemelot stelselmatig prevaleerden boven omgevingsveiligheid, is er 
eindelijk voldoende aandacht voor wat omwonenden van Chemelot al jaren het belangrijkste vinden : hun veiligheid. 
Daarom eisen omwonenden van Chemelot primair dat zij eenzelfde mate van bescherming krijgen t.a.v. de opslagen 
van explosieve stoffen als in het Vuurwerkbesluit gebaseerd op de veiligheidsafstanden van de betrokken installaties. 
 
Geologen wijzen op het ‘sluipende gevaar’ en vragen zich niet af OF maar WANNEER Limburg door een grote 
aardbeving wordt getroffen14 en adviseren bij Chemelot minimaal rekening te houden met bevingen met een kracht 
van 6.0 . 
 
Ter verificatie werd contact opgenomen met de KSB en gevraagd of de informatie in de krant15 over de frequenties 
en magnitude klopt. In reactie gaf de KSB aan: 

Wat betreft de gemiddelde terugkeer periode in onze regio's, een nauwkeurig berekening levert voor België: 
M>=4,6 (Luik 1983-type"):        15 jaren 
M>=5,3 ("Roermond 1992-type"):       63 jaren 
M>=6,0 ("Verviers 1692-type"):   333 jaren.  

Met name de M>=6,0 is verontrustend want 1692 plus 333 is 2025 en dat is zeer nabij, zelfs als we enkele tientallen 
jaren speling in acht nemen. 
 
Omwonenden zijn van mening dat de levensbedreigende effecten die majeure calamiteiten op Chemelot kunnen 
hebben noodzaken om specifiek aandacht te besteden aan mogelijke gevolgen van aardbevingen op de integriteit 
van de installaties van Chemelot. Daarin behoren ook aardbevingen die minder krachtig zijn dan VI op de schaal van 
Mercalli16 te worden betrokken. 
 
Het betreft ‘Kleine kans maar grote gevolgen’ scenario’s. 
Vanwege de desastreuze gevolgen en het NIET onder controle hebben van meerdere gevaren eisen omwonenden 
dat de schadeafstanden worden teruggedrongen tot de terreingrenzen van Chemelot zodat het uitgesloten is dat 
incidenten op Chemelot slachtoffers buiten de inrichting tot gevolg hebben. 
 
Omwonenden constateren verheugd dat Chemelot in haar Chemelot Visie 2025 heeft aangegeven dat er in 2025 wel 
incidenten op Chemelot kunnen voorkomen maar dat de veiligheid van omwonenden nooit in het geding mag zijn.17 
Daarmee onderschrijft Chemelot het belangrijkste punt van het burgermanifest namelijk dat de schadeafstanden 
moeten worden teruggedrongen tot de grenzen van Chemelot. 

 
13 Vuurwerkbesluit, stb-2002-33, bijlage 3 Veiligheidsafstanden B 1.1 
14 Löffler, Geologie, Nederland beeft, 2011 
15 Het Nieuwsblad, Aardbeving met magnitude 3.1 in Limburg (Kinrooi), 26 mei 2018 
16 KNMI, Magnitudeschalen Mercalli en Richter 
17 Stakeholdersteam Chemelot, Chemelot visie 2025, pag 16, 2016 

http://www.astro.oma.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek/seismologie/
http://www.astro.oma.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek/seismologie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Mercalli
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2002-33.pdf
https://www.landwijzer.nl/110811_loeffer_aardbeving.pdf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180526_03531095
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/magnitudeschalen
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
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3.1 Schadeafstanden 

 
Volgens bovenstaand overzicht zouden deze scenario’s18 niet kunnen optreden hetgeen strijdig is met  
Met nadruk wordt erop gewezen dat de waarschijnlijkheid van de betreffende scenario’s zeer gering is; het betreft 
immers het meest ernstige ongeval voor zover de grenzen van de geloofwaardigheid nog (net) niet zijn 
overschreden.19 Gelukkig is dat zo, maar de realiteit is dat dergelijke scenario’s jaarlijks ergens ter wereld toch 
werkelijkheid worden. 
 
Ofschoon er veel verschillende installaties, met ieder eigen schadeafstanden, op Chemelot voorkomen zijn er slechts 
een beperkt aantal installaties en activiteiten die er voor zorgen dat de schadeafstanden van Chemelot zeer grote 
delen van de omliggende plaatsen overlappen.  
 
Om bij de berekening van de schadeafstanden op basis van 100%, 2,5% en 1% letaliteit uit te gaan van een min of 
meer ‘ideale situatie’ dat inwoners zich naar beschermende gebouwen kunnen en zullen begeven roept vraagtekens 
op wanneer je de omvang van de ramp en de dan ongetwijfeld heersende paniek meeneemt. 
 
Het Veiligheidsrapport stelt ‘Voor warmtestraling betekent dit laatste: Bij het genoemde nivo van 3 kW/m2 wordt 1% 
letaliteit berekend (voor onbeschermde personen) indien de blootstellingsduur gelijk is aan 100 sec. Bij toenemende 
blootstellingsduur en gelijkblijvend warmtestralingsnivo neemt de kans op letaliteit toe. Bij een warmtestralingsnivo 
van 3 kW/m2 wordt aangenomen dat personen in dit warmtestralingsnivo voldoende tijd ter beschikking hebben om 
zich in veiligheid te brengen. Met deze aanname geldt dat er geen sprake is van letaliteit. Bij het genoemde nivo van 
10 kW/m2 wordt volgens de probitfunctie 1% letaliteit berekend bij een blootstellingsduur van 20 seconden (voor 
onbeschermde personen). Bij het genoemde nivo van 35 kW/m2 wordt aangenomen dat personen in dit effectgebied 
letale effecten zullen ondervinden en dat gebouwen en installaties onherstelbaar beschadigd worden.’20 
 
De handreikingen van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) voor de brandweer maken duidelijk waar we over praten:  
Binnen 10 kW/m2-contour kunnen er secundaire branden ontstaan. De aanwezige objecten binnen deze contour 
moeten worden gekoeld. Tot 3 kW/m2 contour kunnen alleen personen met beschermde kleding ingezet worden. 
Deze contour bepaald de inzetgrens van de brandweer. Aanwezigen binnen deze contour hebben weinig 
overlevingskans. Binnen 1 kW/m2-contour moeten aanwezigen geëvacueerd worden, i.v.m. verbrandingsgevaar.21 
 
Met operatorkleding mag personeel niet worden blootgesteld aan warmtestraling groter dan 1,0 kW/m2. Dit is in lijn 
met de ‘Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013’. Bij warmtestraling niveaus boven 1,0 kW/m2 en tot en met 4,6 kW/m2 
moet tenminste brandweerkleding (NEN-EN469) gedragen worden bij de activiteiten uit tabel 1. Deze activiteiten 
mogen bij 3,0 kW/m2 maximaal 3 minuten duren om pijn te voorkomen. Bij deze stralingsintensiteit is hittestuwing 
pas na 20 minuten een risico. Deze activiteiten mogen bij maximaal 4,6 kW/m2 in elk geval minder dan 3 minuten 
duren. Daarna moet een veilig gebied bereikt zijn.22  
Het gaat hier over ‘maximaal toelaatbare niveaus van warmtestraling voor korte inzet (maximaal 5 minuten) van 
(bedrijfs)brandweerpersoneel en operators bij industriële bedrijven’ ! 
 

 
18 Veiligheidsrapport Chemelot 2014, pag 8 en 9 
19 Veiligheidsrapport Chemelot 2014, pag 1 
20 Veiligheidsrapport Chemelot 2014, pag 7 
21 IFV, Handreiking brandweeradvisering omgevingsvergunning milieu, pag 194, 2017 
22 LEC, BrandweerBRZO, Handreiking korte inzet bij warmtestraling, pag 4,2016 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20161220-LEC-BrandweerBRZO-Handreiking-korte-inzet-bij-warmtestralingscontouren.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Omgevingsrecht-brandveiligheid/publicaties/handreiking-brandweeradvisering-omgevingsvergunning-milieu
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20161220-LEC-BrandweerBRZO-Handreiking-korte-inzet-bij-warmtestralingscontouren.pdf
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Hoe zal dat zijn voor ongetrainde, minder mobiele personen (b.v. ouderen met rollators) die zich niets vermoedend 
in de openbare ruimte bevinden? Wanneer de brandweer maximaal enkele minuten mag worden ingezet dan zullen 
burgers in onbeschermde kledij echt niet in staat zijn om binnen enkele minuten honderden meters verderop een 
veilig gebouw te bereiken. Er zal paniek zijn en enorme ravage. Waar moet men naar toe, waar is men veilig? 
Omwonenden betwijfelen zeer dat de veronderstelde hoge mate van zelfredzaamheid bij slachtoffers aanwezig is. 
 
Men kan de 2,5%- en 1%-letaliteitsgrens goed berekenen maar 
we hebben te maken met erg grote afstanden en daardoor dat 
mensen die enkele honderden meters uit de buurt zijn ook 
getroffen worden. Hulp van omstaanders is daarom niet te 
verwachten en van de hulpdiensten al helemaal niet. 
 
Het blauwzuur-scenario is niet maatgevend voor Chemelot maar inwoners van Lindenheuvel zijn daar erg bang voor. 
De ACN-fabriek ligt heel dichtbij en het hangt van het weer en de wind af wanneer de snel dodelijke wolk bij hun is. 
Niet voor niets reiken de LBW23 (Levensbedreigende waarde = de luchtconcentratie waarboven mogelijk sterfte of 
levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan) en de AGW (Alarmeringsgrenswaarde = de luchtconcentratie 
waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, of waarbij door blootstelling 
aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen) tot heel ver in de bebouwing. 
De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 580 m. 
 
Men gaat er ook aan voorbij dat er het grootste deel de dag en van het jaar een aanzienlijk aantal mensen in de 
openbare ruimte aanwezig zal zijn, bijvoorbeeld als verkeersdeelnemer of zittend op terrasjes of als marktbezoeker. 
In dit licht gezien vormen ook de polyetheenfabrieken (systeem 15-17) waar met gasdrukken tot 3000 bar wordt 
gewerkt een flink risico omdat ze vlak langs de autosnelweg gelegen zijn slechts afgeschermd met Heras Hekwerk. 
Aangezien er tegenwoordig elke dag in de spits een file ‘voor de deur’ staat moet je er niet aan denken dat zo’n 
calamiteit rond die tijden plaatsvindt. Bij de NAK-II ramp in 1975 werden er toen al auto’s van de weg geblazen. 
 
Analyses van het aantal centrumbezoekers tonen dat er dagen en tijden zijn dat er veel meer mensen aanwezig zijn 
in de centra van Geleen en Stein en ook in Makado dan normaal. Omwonenden vrezen dat daardoor het aantal 
slachtoffers te gering wordt berekend en verlangen onafhankelijke controle van de berekeningen. 
Berekende aantallen slachtoffers werden alleen in oude Veiligheidsrapporten bevonden en ontbreken in het actuele 
Veiligheidsrapport. Omwonenden zijn van mening dat zij recht hebben om deze aantallen te kennen en dat het voor 
bestuurders, o.a. leden van de gemeenteraden en provinciale staten, zich realiseren hoeveel mensenlevens 
betrokken zijn bij beslissingen die zij nemen met name wanneer het over het oprekken van het groepsrisico gaat. 
 
Opmerkelijk is dat het Veiligheidsrapport Chemelot 2014 uitgaat 
van neutraal weer (weertype D5) terwijl men op industrieterrein 
Moerdijk rekent met ongunstige weersomstandigheden (weertype 
F1,5). Het verschil in omvang van de gebieden met 95%, 50% en 5% 
letaliteit voor een lekkende ketelwagon ammoniak is groot. 24   
De ‘Handleiding risicoberekeningen Bevi v3.3’ geeft expliciet aan 
‘Bepaal per insluitsysteem de maximale effectafstand (E), dat wil 
zeggen de grootste afstand tot 1% letaliteit. Deze afstand wordt 
bepaald voor de meteorologische situaties D5 of F1,5 in combinatie 
met het ongunstigste scenario, namelijk het instantaan vrijkomen 
van de gehele inhoud van het insluitsysteem of het vrijkomen van 
de gehele inhoud in 10 minuten’ met als belangrijke voetnoot 
‘De meteorologische situatie D5 betekent stabiliteitsklasse D en 
windsnelheid 5 m/s. In het algemeen wordt voor toxische stoffen de 
grootste effectafstand gevonden voor stabiel weer, dat wil zeggen 
weerklasse F1,5 (stabiliteitsklasse F en windsnelheid 1,5 m/s).’25  
 
Omwonenden vinden dit een belangrijk aandachtspunt voor bevoegd gezag. 
 

 
23 Website Ministerie VWS, Interventiewaarden, 2018 
24 TNO, Scenarioboek Externe Veiligheid, Ketelwagon Ammoniak, 2017 
25 RIVM, Handleiding risicoberekeningen Bevi v3.3, pag 79, 2016 

https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden
http://www.chemischeveiligheid.nl/14682/44-grenswaarden
http://www.scenarioboekev.nl/wp-content/uploads/Handleiding_Risicoberekeningen_Bevi_v3_3.pdf
https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden
http://www.scenarioboekev.nl/spoorttransport-ammoniak-giftigewolk/
http://www.scenarioboekev.nl/wp-content/uploads/Handleiding_Risicoberekeningen_Bevi_v3_3.pdf
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Onderstaande figuren uit het Veiligheidsrapport 2014 tonen dat bepaalde calamiteiten op Chemelot tot gevolg 
hebben dat grote delen van Geleen, Neerbeek, Beek, Elsloo, Stein, Urmond binnen de door omwonenden 
ingekleurde schadeafstanden ( = 1% letaliteit !) vallen. 

 
De woongebieden die vallen binnen de schadeafstanden explosie (1% letaliteit) zijn minstens driemaal groter dan 
Chemelot zelf. In feite claimt Chemelot een enorm openbaar en particulier gebied om haar gevaarlijke activiteiten te 
kunnen uitvoeren, absurd ! 
 
Wetende dat bij explosie van de butaantank op Tankenpark-2 of Tankenpark-3 er een vuurbol met een straal van 
bijna 500 m ontstaat is duidelijk dat de overlevingskans van inwoners van delen van Stein en van Krawinkel laag is. 
Omwonenden achten het heel goed mogelijk dat er domino-effecten optreden bijvoorbeeld explosie van andere 
tanks op een van de tankenparken. Wellicht dat ook de ammoniaktank T01 lek raakt.  
 
In vergelijk met zo’n explosie valt de vuurwerkramp in Enschede (23 doden, 950 gewonden, 200 huizen verwoest) in 
het niet. Als gevolg van die vuurwerkramp groeide het besef dat opslag en productie van explosieve stoffen niet in of 
nabij een woonwijk moet plaatsvinden. 
 
Bij de provincie Limburg drong onvoldoende door dat 
zo’n situatie in nog veel ernstigere mate bestaat bij 
Chemelot.  
Sommige omwonenden beseffen dat echter heel goed! 
 
 
Het Risicodiagram 201826 van de VRZL toont dat een 
‘zeer ernstig’ ‘ongeval (brand / explosie / toxisch’) als 
‘mogelijk’ wordt ingeschat (omcirkeld). Chemelot levert 
daaraan een zeer grote bijdrage. 
 

 
26 VRZL, Beleidsplan 2018, pag 8, 2017 

http://www.vrzuidlimburg.nl/files/5515/1568/2656/Beleidsplan_VRZL_2018_AB_08.12.2017.pdf
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/5515/1568/2656/Beleidsplan_VRZL_2018_AB_08.12.2017.pdf
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Bij toxische scenario hangt het deel van het gebied dat getroffen wordt af van de windrichting. 

 
De binnenste ring (straal = 2380 m) tot aan de 1% letaliteitsgrens van de ammoniakopslag T01 reikt tot Rijksweg-
centrum, heel Krawinkel, Lutterade en grote delen van Lindenheuvel, Urmond en Stein.  
De LBW-grens (levensbedreigende waarde = De concentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of een 
levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van 
één uur) ligt op 4300 m. Dat is tot de spoortunnel in Sanderbout, tot Munstergeleen, voorbij Beek en Einighausen en 
tot in België over de Maas bij Maasband. De AGWgrens grens (alarmeringsgrenswaarde = de concentratie van een 
stof waarboven onomkeerbare of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische effecten 
bij blootstelling van één uur) ligt op 9600 m en reikt tot Meerssen, Merkelbeek, Illikhoven en voorbij Maasmechelen.  
De Onderzoeksraad onderzoekt momenteel de emissie van een grote hoeveelheid ammoniak tijdens het opstarten 
van een fabriek op 31 mei 2018. 
 
In Lindenheuvel zijn veel mensen echter nog beduchter voor het vrijkomen van blauwzuur als gevolg van scenario 10. 

 
De binnenste ring van 710 m reikt tot de Oleanderstraat in Lindenheuvel. Op de rand daarvan is de sterftekans 1%. 
De LBW-grens bevindt zich op 1300 m en reikt tot aan de Azaleastraat en tot aan de rand van Urmond. De AGW-
grens ligt op 1950 m en reikt tot aan de Cokesstraat, tot aan de Molenweg Zuid in Urmond en tot aan de rand van 
Stein. Aangezien geheel Chemelot Noord wordt omvat kan dat gevolgen hebben voor alle andere processen daar. 

http://www.chemischeveiligheid.nl/14682/44-grenswaarden
http://www.chemischeveiligheid.nl/14682/44-grenswaarden
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2425/emissie-ammoniak-bij-oci-geleen?s=ECEDA18D271629FDDFB82EEC3C79D4B2F45519F0
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2425/emissie-ammoniak-bij-oci-geleen?s=ECEDA18D271629FDDFB82EEC3C79D4B2F45519F0
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Bij instantaan falen van een met propeen gevulde bol op Tankenpark-2 of Tankenpark-3 ontstaan er grote branden.  
De 1% letaliteitsgrens ligt op 2130 m. Op de rand van de ‘schadeafstand’ mag de brandweer enkele minuten werken. 
Dat er daarbuiten ‘schade’ kan ontstaan bij mensen die geen beschermende kledij dragen lijkt omwonenden evident. 
 
Meermaals gebeurden er de afgelopen veertig jaar incidenten op luttele meters afstand van woningen en waarvan 
de gevolgen zeer ernstig hadden kunnen zijn. 

In bovenstaande figuur toonde Chemelot de gevolgen 
van één ontploffende cat-A wagon op ongeveer de plek 
waar in 1979 de wagons kantelden en zo’n 100 m vanaf 
de enige spooringang van het 820 ha grote terrein.  
 
In Viareggio (Italië) ontspoorde in 2009 zo’n trein met 
vloeibaar gas bij een woonwijk met gevolg dat drie 
wagons explodeerden. 
 
Vorig jaar, in november 2017, ontspoorden twee cat-A-
wagons in Zeeland, gelukkig zonder explosies tot gevolg. 
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3.2 Vuurwerkbesluit in relatie tot Chemelot 
De vuurwerkramp in Enschede in 2000 heeft geleid tot het Vuurwerkbesluit27 in 2002. Dat kwam er niet voor niets.  
 
Wettelijk is nu voorgeschreven dat vuurwerkopslagen zodanig zijn gesitueerd dat bij het exploderen van de opslag er 
geen doden onder de inwoners vallen, c.q. er is geen groepsrisico. Maatschappelijke ontwrichting is niet mogelijk.28  
Enschede fungeerde landelijk als een les in preventie ten aanzien van vuurwerkopslag. 
 
De Onderzoeksraad constateerde ‘het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 
industriecomplexen met meerdere (Brzo-)bedrijven onder één omgevingsvergunning niet is voorzien in expliciet 
toezicht op de beheersing van onderlinge risico’s’29 hetgeen resulteerde in de aanbeveling aan de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat “Zorg voor instrumentarium om via vergunningverlening, toezicht en handhaving te 
sturen op het beperken van onderlinge risico’s bij activiteiten binnen multi-user industriecomplexen zoals Chemelot. 
Het gaat daarbij in ieder geval om de beheersing van risico’s op domino-effecten tussen bedrijven op een 
vergelijkbare wijze als tussen individuele Brzo-bedrijven.”30 
 
Het Vuurwerkbesluit biedt bevoegd gezag de mogelijkheid nadere eisen te stellen t.a.v. de interne afstanden binnen 
de inrichting teneinde domino-effecten voorkomen.31 Vanwege de Koepelvergunning wordt Chemelot als één 
inrichting beschouwd, waarom zou een vergelijkbaar artikel hier niet van toepassing behoren te zijn? 
Het Vuurwerkbesluit beschrijft de veiligheidsafstanden en vermeldt dat bij een inrichting waar, verpakt of onverpakt, 
0 tot 6000 kg professioneel vuurwerk aanwezig is er een veiligheidsafstand van 800 m in acht moet worden genomen 
tot een kwetsbaar object.32 
 
Het bedrijf S.E. Fireworks was een Brzo-categorie-4 bedrijf33, Chemelot is milieu categorie-5 …. 
 
In de nota van toelichting van het Vuurwerkbesluit staat  
“Dit besluit bevat regels die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van het product vuurwerk. De gevaaraspecten 
van dit product rechtvaardigen een benadering waarbij voor professioneel vuurwerk en voor consumentenvuurwerk 
(zie voor deze begrippen paragraaf 3) niet het risico – dat wil zeggen de kans vermenigvuldigd met het effect – dat 
zich een ongeval voordoet, maatgevend is voor de veiligheidseisen die aan het opslaan en bewerken van vuurwerk 
worden gesteld, maar uitsluitend het effect dat bij een ongeval kan optreden. De ramp in Enschede vormt een 
belangrijke factor bij de keuze voor deze effectgerichte benadering. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om deze 
benadering tot generiek uitgangspunt te maken voor het beleid ten aanzien van andere sectoren waar thans voor het 
handelen met gevaarlijke stoffen de risico-analytische benadering wordt gehanteerd.” 34 
 
In Enschede vormde de locatie in combinatie met de hoeveelheid 
explosief materiaal op het fabrieksterrein de oorzaak van de 
gevolgen van het totaal uit de hand lopen van een probleem en niet 
een mislukte vuurwerkshow. 
 
Na de ramp werd een schutting van 2,5 km lengte rond de 
‘binnenring’ van 40 ha geplaatst.35  
De ‘buitenring’ ( = effectgebied) lijkt ruim tweemaal zo groot te zijn. 
Het KNMI registreerde aan beving met sterkte 1,8 op de schaal van 
Mercalli36. 
De tweede explosie (75 GJ = 17,7 ton TNT) zou een vuurbol met een 
diameter van circa 135 m hebben gehad.  
Brokstukken kwamen tot op circa 700 m neer.  
 

 
27 Kenniscentrum Infomil, Vuurwerkbesluit 
28 R.Geerts, Hoe het <maatschappelijk risico> van de Groninger gasproductie de politieke discussie vertroebelt, Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid, jaargang 7,  
nummer 22-23 pag 26, april 2016   
29 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 12, 2018 
30 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 13, 2018 
31 Vuurwerkbesluit, stb-2002-33, artikel 2.2.3. en 3.2.2 
32 Vuurwerkbesluit, stb-2002-33, bijlage 3 Veiligheidsafstanden B 1.1 
33 Onderzoekscommissie Vuurwerkramp Enschede, 40 vragen en antwoorden over de vuurwerkramp Enschede, pag 20, 2001 
34 Vuurwerkbesluit, stb-2002-33, Nota van toelichting pag 48  
35 Oosting, Eindrapport Vuurwerkramp Enschede, pag 186, 2001 
36 KNMI, Magnitudeschalen Mercalli en Richter 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/vuurwerk/
https://www.josvdlans.nl/sup/eindrapport_publieksversie_oosting_2-01.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Mercalli
http://www.enschederamp.nl/forum/index.php?topic=160.0
https://youtu.be/Xxyn8nFeZp0
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/vuurwerk/
http://www.ruimtelijke-veiligheid.nl/tijdschrift-ruimtelijke-veiligheid/archief-tijdschriften/doc_download/183-ruimtelijke-veiligheid-a-risicobeleid-22-23
http://www.ruimtelijke-veiligheid.nl/tijdschrift-ruimtelijke-veiligheid/archief-tijdschriften/doc_download/183-ruimtelijke-veiligheid-a-risicobeleid-22-23
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2002-33.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2002-33.pdf
https://www.josvdlans.nl/sup/eindrapport_publieksversie_oosting_2-01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2002-33.pdf
http://www.vuurwerkramp.enschede.nl/publicaties/00005/Eindrapport_Commissie_Oosting_compleet.pdf/manage.download.html
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/magnitudeschalen
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Tankenpark 2 en 3 zijn in wezen enorme opslagen van zeer explosieve stoffen tussen stedelijke bebouwing.  
Wanneer de butaantank op Tankenpark 2 of 3 ontploft ontstaat een vuurbol met een straal van 490 m, circa vijftig 
maal groter dan de vuurbol bij de vuurwerkramp in Enschede.  
Alleen al het 1% letaliteitsgebied is hier 2450 ha groot, het effectgebied nog groter … 
 
Het Veiligheidsrapport 2014 toont dat de schadeafstand bij explosie van een van beide 2793 m bedraagt, ruim 
driemaal de afstand genoemd in het Vuurwerkbesluit. Daarmee wordt heel Chemelot omvat plus grote delen van de 
omliggende kernen Geleen, Neerbeek, Beek, Elsloo, Stein, Urmond, een gebied met circa 70000 inwoners. 
Zo’n explosie leidt vermoedelijk tot duizenden doden onder omwonenden en werknemers van Chemelot waarbij 
domino-effecten leidend tot combinatie van explosie-, toxisch- en brandeffecten bepaald niet uitgesloten zijn. 
 
Nu er eindelijk een hoog aangeschreven instantie is die constateert dat het publieke belang onvoldoende behartigd 
wordt en de economische belangen van Chemelot stelselmatig prevaleerden boven omgevingsveiligheid, is er 
eindelijk voldoende aandacht voor wat omwonenden van Chemelot al jaren het belangrijkste vinden : hun veiligheid. 
Daarom eisen omwonenden van Chemelot primair dat zij eenzelfde mate van bescherming krijgen t.a.v. de opslagen 
van explosieve stoffen als in het Vuurwerkbesluit gebaseerd op de veiligheidsafstanden van de betrokken installaties. 
Indien dit technisch niet realiseerbaar is op de huidige locaties behoort de consequentie te zijn dat er andere 
oplossingen worden gezocht, mogelijk verplaatsing. De installaties dateren uit de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw en zullen daarom economisch sowieso geheel of grotendeels afgeschreven zijn. 
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3.3 Externe en lange termijn risico’s  
Er van uitgaande dat het de bedoeling is dat de site Chemelot nog tientallen of honderden jaren blijft bestaan zal er 
ook rekening moeten worden gehouden met externe en lange termijn risico’s. 
Een aantal van deze risico’s zijn eenvoudig te identificeren, maar er zijn er vermoedelijk meer dan de hieronder 
genoemde. Deze risico’s vallen ten dele onder de noemer ‘kleine kans, groot gevolg‘ terwijl ook de vraag 
gerechtvaardigd is of de kans wel zo klein is als wordt aangenomen. 

3.3.1 Menselijke activiteiten 
Er zijn allerlei vormen van menselijk activiteiten die op de lange termijn bezien een risico vormen waarvan het zeer 
moeilijk lijkt om de waarschijnlijkheid te bepalen. De gevolgen daarvan kunnen echter desastreus zijn en vormen 
voor de omwonenden een voortdurende zorg. 
 
Recentelijk is in het nieuws geweest dat een wereldwijd veel gebruikt procescontrole systeem werd aangevallen 
door hackers. Een succesvolle aanval kan desastreuze gevolgen hebben. 
Ongetwijfeld doen bedrijven hun best om zich tegen cyberaanvallen te verdedigen maar de praktijk toont aan dat er 
telkens weer gaten in de beveiliging gevonden en benut worden. Gezien de zeer korte tijd dat internet bestaat en de 
grote afhankelijkheid van de samenleving van digitale communicatie lijkt het uiterst twijfelachtig om er van uit te 
gaan dat installaties in de toekomst niet getroffen kunnen worden door cyberaanvallen. De kwetsbaarheid lijkt groot. 
 
Maar ook sabotage, terrorisme, oorlog en criminaliteit vormen risico’s die niet uit het oog mogen worden verloren. 
Zware wapens, explosieven maar ook drones blijken zo eenvoudig te verkrijgen dat hiervan een continue dreiging 
uitgaat. In tegenstelling tot het berekenen van risico’s gebaseerd op faalkansen van technisch materiaal die tot een 
min of meer objectieve risicoberekening leidt, gaat het hierbij om het bewust handelen van individuen of 
organisaties om veel schade toe te brengen gebaseerd op slecht doorgrondelijke. De laatste jaren is pijnlijk duidelijk 
geworden dat de overheden internationaal niet bij machte zijn om aanslagen te voorkomen die uit politieke of 
religieuze denkbeelden voortkomen. De internationalisering van Chemelot maakt de dreiging bepaald niet kleiner. 
 
Het is uitzonderlijk dat er hier al ruim zeventig jaar geen oorlog meer is geweest.  Dat geeft echter geen enkele 
garantie voor de toekomst. Ervaring uit het verleden leert dat economisch belangrijke gebieden een doelwit vormen. 
Daarbij komt dat er ook (te veel) voorbeelden zijn van aanvallen op burgerdoelen om zo de weerstand te breken. 
Chemelot en Geleen vormen daarbij een ‘ideale’ combinatie. 
 
Daarnaast blijven menselijke fouten, door eigen personeel en/of ingehuurde krachten, een serieuze risicobron. 

3.3.2 Technisch falen 
Technisch falen van componenten of systemen kan niet worden uitgesloten, die risico’s zitten in de 
risicoberekeningen verwerkt. Een klein risico betekent echter niet dat het niet gebeurt. 
Een klein risico betekent alleen dat de kans dat het gebeurt klein risico, het zegt helemaal niets over of het vandaag, 
morgen, over tien jaar of zelfs ooit gebeurt. Wanneer het gebeurt kunnen de gevolgen desastreus zijn, dat is datgene 
wat omwonenden afschrikt. 
 
Dat geldt ook voor het neerstorten van een vliegtuig. 
 
Het gebeurt regelmatig dat vliegtuigen laag over Chemelot vliegen. Menigeen, ook werknemers van Chemelot, 
beschouwt dat als een reёel gevaar en vindt het vreemd dat de overheid dat toestaat. 
Nu het er naar uit ziet dat de omvang van het vliegverkeer op MAA zal toenemen worden risico’s navenant groter en 
zien omwonenden graag dat vliegen boven Chemelot verboden wordt en dat er stringent gehandhaafd gaat worden. 
De aanwezigheid van vliegveld MAA wordt in deze als risicobevorderend ervaren door omwonenden en sommige 
aanvliegroutes gaan vlak langs of over Chemelot, dat is vragen om moeilijkheden. 
 
“De aanvliegroute voor burgervliegtuigen naar de luchthaven Maastricht Aken Airport respectievelijk militaire 
vliegtuigen (AWAC’s) naar Duitsland valt buiten de terreingrenzen. 
Voor het (overige) vliegverkeer geldt boven Chemelot de wettelijke vlieghoogte van 300 meter. Alhoewel niet uit te 
sluiten, maakt het scenario ‘neerstorten van een vliegtuig op de locatie’ geen onderdeel uit van het maatgevend 
pakket voor de rampenbestrijding van de interne brandweer Site Chemelot.”37aldus het Veiligheidsrapport Chemelot. 

 
37 Veiligheidsrapport Chemelot 2014, Deel 1, hoofdstuk 3, pag 11, 2014 
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Is het vreemd dat menigeen het mogelijk acht dat een vliegtuig neerstort met gevolg dat meerdere installaties zeer 
ernstig getroffen worden? Het hoeft geen aanslag te zijn, een in moeilijkheden verkerend vliegtuig dat probeert te 
landen kan dat al gebeuren. Zijn de tanks op de Tankenparken 2 en 3 en de ammoniaktank T01 daartegen bestand? 
 
De brandweer is daar blijkbaar niet op voorbereid. Kan de brandweer dit aan? Wie beslist, en op grond waarvan, 
waar de brandweer het meest wordt ingezet? Dit keuzeprobleem speelt ook bij domino-effecten. 
Omwonenden vinden het onverantwoord dat er geen rekening wordt gehouden met dergelijke scenario’s. 
 
Rivierdijken worden berekend op doorbraakrisico van eens in de 1250 jaar en langs de kust moeten duinen en dijken 
bestand zijn tegens stormvloeden die eens in de 10000 jaar voorkomen.   
Waarom mogen chemische installaties die bij falen direct levensbedreigend zijn voor veel omwonenden dan zodanig 
gebouwd worden dat er geen rekening wordt gehouden met externe risico’s? 
 
Wanneer voor de bepaling van het risico historische gegevens worden gebruikt, moet men er op kunnen vertrouwen 
dat het risico in de toekomst net zo groot zal zijn als het was in het verleden. Informatie over de aardbevingsrisico’s 
is van recente datum terwijl op dit moment niemand echt goed kan inschatten wat de risico’s zijn. 

3.3.3 Aardbevingen 
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg schrijft op haar website ‘De kans op een zware aardbeving is in de regio Zuid-
Limburg erg klein. Maar ook een lichtere aardbeving kan al schade of gevaar opleveren.’ 
De oudst vermelde aardbeving in onze streken dateert van 801. Deze beving in de Geleenbreuk had een kracht van 
circa 6,5 op de schaal van Richter. Geologen vonden bij Bree bewijs van een beving die tussen 2000 en 3000 jaar 
geleden plaatsvond een kracht van circa 7 had en een verticale grondverplaatsing van 55 cm veroorzaakte. Een nog 
oudere beving had een verticale grondverplaatsing van 1,2 m tot gevolg. 
Onderzoekers38 vonden in 1999 bij Graetheide naast veel kleine verplaatsingen drie grote van 2,5 m , 0,8 m en 0,3 m.  
 

 
Omwonenden 
vrezen niet 
zozeer de directe 
gevolgen voor 
hun eigen 
woning maar zijn 
beduchter voor 
de gevolgen die 
een aardbeving 
kan hebben op 
Chemelot en de 
daar mogelijk 
mee gepaarde 
initiatie van 
levensbedreigen
de calamiteiten. 
 
 
 

De kerncentrales van Tihange en Borssele  zijn gebouwd rekening houdend met aardbevingen met een kracht van 6,5 
op de schaal van Richter. Nederland heeft voor chemische fabrieken geen normen die rekening houden met zware 
aardbevingen. Sinds 2011 is er een Europese norm39. Een op Nederland gerichte beschrijving geeft aan dat 
bijzondere constructies waaronder LNG-terminals buiten de norm vallen40.  
Bij LNG-terminals is er risico op grote ontploffingen, dat is bij Chemelot ook zo. Chemelot ligt echter tussen stedelijke 
bebouwing, dat verergert de zaak. Op Chemelot staan installaties die niet op zware aardbevingen berekend zijn. 
 

 
38 Houtvast, Geleenbreuk onderzoekssleuf, 1999 
39 Eurocode 8, Europese norm aardbevingen, 2011 
40 Geo, Normen en waarden, Eurocode 8 is ook voor Nederland van Belang, pag 1, 2009 

http://seismologie.be/nl/onderzoek/seismologie/seismic-activity/historisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Richter
https://www.geo.vu.nl/~balr/hour/geleen.htm
http://seismologie.be/nl/onderzoek/seismologie/seismische-gevarenkans-en-risico/eurocode-8
https://www.vakbladgeotechniek.nl/sites/default/files/content/normen-waarden/2009-jan_NenW7_Eurocode_8.pdf
https://www.geo.vu.nl/~balr/hour/geleen.htm
http://seismologie.be/nl/onderzoek/seismologie/seismische-gevarenkans-en-risico/eurocode-8
https://www.vakbladgeotechniek.nl/sites/default/files/content/normen-waarden/2009-jan_NenW7_Eurocode_8.pdf
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Bij risicoberekeningen hoeven aardbevingen echter niet te worden meegenomen: ‘Het falen van installaties door 
uitzonderlijke natuurlijke omstandigheden, zoals overstromingen, aardbevingen en orkanen, is niet in de standaard 
uitstroomfrequenties verdisconteerd. De extra bijdragen hoeven echter niet in rekening gebracht te worden, op 
voorwaarde dat de installaties voldoen aan de geldende standaarden voor goede bedrijfsvoering inclusief eisen ten 
aanzien van het Veiligheidsbeheersysteem.’41 Toch lijkt het verstandig om dat, bijvoorbeeld in Groningen, te doen. 
Hier zijn er echter herhaaldelijke veel grotere bevingen geweest, waarom houden we daar hier geen rekening mee? 
 
De Veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL) schrijft over aardbevingen ‘Indicatoren Handreiking Regionaal Risicoprofiel 
In de landelijke handreiking is voor dit crisistype één indicator gebruikt welke de omvang van dit risico voor de regio 
bepaalt: het aantal ha gebieden waar bevingen kunnen plaatsvinden met een intensiteit van VI of hoger. 
Risico binnen de regio Zuid-Limburg In de regio Zuid-Limburg gaat het om een gebied van 62.647 ha. op basis van de 
genoemde indicator. De mogelijke effecten van een aardbeving worden op de risicokaart aangegeven volgens de 
schaal van Mercalli. Deze komen in Zuid-Limburg zelden voor. Toch lopen er diverse breuklijnen in Zuid-Limburg, zoals 
de Feldbissbreuk en de Heerlerheidebreuk ’42 Verder wordt er alleen aandacht besteed aan na-ijlende effecten van de 
steenkoolwinning en stijgend mijnwater. Het SoDM adviseert de nazorg van steenkoolwinning op te zetten als een 
samenwerkingsverband van lokale overheden. Dat is alles. 
 
Ook het Beleidsplan VRZL 201843 bespreekt alleen mijnverzakkingen en geeft alleen aan dat het huidige 
preparatieniveau kan worden gecontinueerd omdat er geen directe risico’s voor de veiligheid zijn. 
 
Recent onderzoek toont dat het nog zo’n 20 tot 40 jaar duurt eer de mijnwaterstijging in de hele mijnstreek stopt. 
Daardoor blijven na-ijlende effecten van de mijnbouw ook hier mogelijk. Plaatselijk steeg de bodem tot nu toe 30 
cm. ‘bodemstijging wordt in vrijwel de gehele Zuid-Limburgse mijnstreek gemeten. Schade is met name te 
verwachten in die gebieden waar lokaal, over korte afstand, relatief grote verschillen in bodembeweging optreden… 
In alle zeven erkende mijnschadegevallen blijkt de steenkolenwinning ter plaatse gekenmerkt door abrupte 
overgangen: gebieden met intensieve mijnbouw grenzen aan zones waar geen steenkool is gedolven. Dergelijke 
mijnbouwkundige discontinuïteiten doen zich vaak voor in de buurt van grote geologische breukzones in de 
ondergrond (Feldbiss, Heerlerheidebreuk, Willemstoring), maar ook bij concessiegrenzen en rond veiligheidspijlers die 
onder grote openbare gebouwen (zoals ziekenhuizen) werden aangehouden.’ 44  

Men acht de kans dat er ernstige schade optreedt niet groot maar men sluit het niet uit.  
 
Nevenstaand kaart toont het 
gebied waar dit speelt.45 
 
‘In drie gebieden in Limburg, 
langs de Heerlerheidebreuk in 
Geleen en de Feldbissbreuk in 
Brunssum en Eygelshoven 
kunnen ongelijkmatige 
stijgingen met grote 
hoogteverschillen die 
plotseling, stapsgewijs 
optreden, echter niet worden 
uitgesloten. Het risico op 
schade is laag maar kan niet 
worden uitgesloten.’ 46 
 
 
 
 
 

Installaties op Chemelot schakelen zichzelf automatisch uit wanneer bij bevingen van een bepaalde sterkte. 
Maar zelfs dan kunnen leidingen breken en vrijkomende stoffen een ramp veroorzaken. 

 
41 RIVM, Handleiding risicoberekeningen Bevi v3.3, pag 170, 2016 
42 VRZL, Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuiid-Limburg, pag 19, 2015 
43 Beleidsplan VRZL 2018, pag 8, 2017 
44 SoDM, Na-ijlende gevolgen van steenkoolwinning in Zuid-Limburg, uittreksel pag 8, dec 2016  
45 Rijksoverheid, Kaarten na-ijlende gevolgen van de steenkoolwinning, 2016 
46 SoDM, Na-ijlende gevolgen van steenkoolwinning in Zuid-Limburg, uittreksel pag 3, dec 2016  

http://www.vrzuidlimburg.nl/files/5515/1568/2656/Beleidsplan_VRZL_2018_AB_08.12.2017.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/27/na-ijlende-gevolgen-steenkolenwinning-zuid-limburg--3/GSZL_Final_Report_WG524_525_groundwater.pdf
http://www.scenarioboekev.nl/wp-content/uploads/Handleiding_Risicoberekeningen_Bevi_v3_3.pdf
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/9814/3523/5031/risicoprofiel_VRZL_2015.pdf
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/5515/1568/2656/Beleidsplan_VRZL_2018_AB_08.12.2017.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/15/1-nederlandse-samenvatting-van-onderzoek-naar-naijlende-effecten-steenkolenwinning/1+Nederlandse+samenvatting+van+onderzoek+naar+naijlende+effecten+steenkolenwinning.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/27/na-ijlende-gevolgen-steenkolenwinning-zuid-limburg-1/GSZL_Final_Report_WG521_groundmovements_Plans_1_4.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/15/1-nederlandse-samenvatting-van-onderzoek-naar-naijlende-effecten-steenkolenwinning/1+Nederlandse+samenvatting+van+onderzoek+naar+naijlende+effecten+steenkolenwinning.pdf
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De installaties zijn niet berekend om aardbevingen te doorstaan, niemand weet wat de uitwerking van een 
aardbeving, ook niet van relatief kleine, zal zijn.  
Aardbevingen vormen daardoor een permanent en onbekend risico waarbij catastrofale gevolgen mogelijk zijn. 
Teneinde de omgevingsveiligheid te waarborgen is het terugdringen van effecten van calamiteiten tot de 
terreingrens noodzaak. Negeren van het gevaar is Russisch roulette spelen met de levens van omwonenden.  
 
In de directe omgeving zijn er de laatste drie jaar veel (meest heel) kleine bevingen geweest.  
Het gebied is dus seismisch actief, alle reden om de risico’s niet te bagatelliseren. 

 
De Belgische Sterrenwacht (KSB) geeft in 
een commentaar op de beving van 25 mei 
in Kinrooi aan ‘België heeft sinds het einde 
van de middeleeuwen veertien 
aardbevingen met een magnitude hoger 
dan 5 ervaren.  
Drie overschreden een magnitude 6, met 
name in de Noordzee (1382 en 1580) en 
Verviers (1692).  
Een beving met een minimale magnitude 
6,0 komt gemiddeld om de 300 jaar voor, 
één met minimaal 5,0 om de veertig jaar 
en vanaf magnitude 4,0 om de vijf jaar.’47 
 
Ter verificatie werd contact opgenomen 
met de KSB en gevraagd of de informatie 
in de krant over de frequenties en 
magnitude klopt. In reactie gaf de KSB aan: 

Wat betreft de gemiddelde terugkeer periode in onze regio's, een nauwkeurig berekening levert voor België: 
M>=4,6 (Luik 1983-type"):        15 jaren 
M>=5,3 ("Roermond 1992-type"):       63 jaren 
M>=6,0 ("Verviers 1692-type"):   333 jaren.  

Met name de M>=6,0 is verontrustend want 1692 plus 333 is 2025 en dat is zeer nabij, zelfs als we enkele tientallen 
jaren speling in acht nemen. 
 
Dat de Geleenbreuk zeer nabij Chemelot ligt en de 
Feldbissbreuk op minder dan 2 km afstand is bepaald 
niet geruststellend. Deze breuken maken deel uit van het 
actiefste aardbevingsgebied van Noord-West-Europa, de 
Roerdalslenk. In 2011 was er bij Goch een beving met 
een kracht van 4,5. 
 
Geologen wijzen op het ‘sluipende gevaar’ en vragen zich 
niet af OF maar WANNEER Limburg door een grote 
aardbeving wordt getroffen48 en adviseren bij Chemelot 
minimaal rekening te houden met bevingen met een 
kracht van 6.0 . (zie reportage49 ) 
 
Omwonenden zijn van mening dat de levensbedreigende 
effecten die majeure calamiteiten op Chemelot kunnen 
hebben noodzaken om specifiek aandacht te besteden 
aan mogelijke gevolgen van aardbevingen op de 
integriteit van de installaties van Chemelot. Daarin 
behoren ook aardbevingen die minder krachtig zijn dan 
VI op de schaal van Mercalli50 te worden betrokken. 

 
47 Het Nieuwsblad, Aardbeving met magnitude 3.1 in Limburg (Kinrooi), 26 mei 2018 
48 Löffler, Geologie, Nederland beeft, 2011 
49 EenVandaag, Zware aardbeving in Nederland is een kwestie van tijd, 21 maart 2011 (vanaf 20.38 tot 27.09 min) 
50 KNMI, Magnitudeschalen Mercalli en Richter 

http://www.astro.oma.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek/seismologie/
http://www.astro.oma.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek/seismologie/
http://www.astro.oma.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek/seismologie/
../OVV%20rapport%20Chemelot%2021%20juni%202018/op%20https:/eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/zware-aardbeving-in-nederland-is-kwestie-van-tijd/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Mercalli
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180526_03531095
https://www.landwijzer.nl/110811_loeffer_aardbeving.pdf
../OVV%20rapport%20Chemelot%2021%20juni%202018/op%20https:/eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/zware-aardbeving-in-nederland-is-kwestie-van-tijd/
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/magnitudeschalen
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3.4 Spoor 
Sinds de aanleg van het spooremplacement op de Staatsmijn Maurits (vanaf 1920) fungeert het kolenspoor waarover 
nu nog alle wagons Chemelot binnenkomen en verlaten als enige spoorverbinding met het nationale spoor. 
Na beëindiging van de mijnbouw werd het spoor tot circa 2000 beperkt gebruikt voor vervoer van chemische stoffen. 
Zo werden er in 1998 slechts 300 van de vergunde 1800 wagons cat-A over het betreffende spoor vervoerd. 
Nadat Sabic grote delen van Chemelot kocht verdriedubbelde men vanaf 2005 in stappen het vergunde vervoer van 
cat-A over dat spoor tot 15900 wagons per jaar terwijl er over de Brabantroute (Eindhoven – Tilburg – Breda) niet 
meer dan 4350 cat-A wagons mogen rijden. Het gevolg is dat nabij station Sittard de risico’s werden opgerekt. 
 
Meer wagons, meer treinen, meer geluid, meer trillingen, meer diesellucht, meer fijnstof, en vooral meer gevaar, 
achteruitgang van de leefomgeving, achteruitgang van de gezondheid en economische schade voor alle bewoners 
van de spoorzone, is voor omwonenden de optelsom van ‘de vooruitgang’ sinds de komst van Sabic. 
Overheden stonden en staan telkens maar weer uitbreiding toe onder het mom van ‘werkgelegenheid en nationaal 
belang’ en zijn daarom medeschuldig aan de huidige situatie en medeverantwoordelijk voor het structureel zorgen 
voor een veilige leefomgeving rond Chemelot en langs het spoor in Sittard-Geleen. 
 
Basisnet Spoor is een geheel van afspraken tussen belangengroepen over groeiend transport van gevaarlijke stoffen 
op de huidige infrastructuur, ruimtelijke ordening en externe veiligheid op basis van risicobenadering. 
De focus ligt hierbij zeer op facilitering van toename van transport en niet op risicoverlaging voor omwonenden. 
De uitgesproken doelstelling van Basisnet Spoor is ‘Degene die veiliger vervoert mag de vrijgekomen risicoruimte 
invullen door meer te vervoeren’. Inmiddels zijn een aantal maatregelen genomen met als resultaat dat er nu meer 
wagons mogen worden vervoerd dan vastgesteld aangezien de risico’s per wagon zijn gereduceerd. 
Basisnet Spoor heeft nationaal gezorgd voor structurering van het vervoer, meer aandacht voor externe veiligheid op 
het spoor en voor verbetering van de veiligheid van spoortransporten. Veiligheidswinst voor omwonenden is er niet. 
 
‘Het Basisnet heeft als doel een evenwicht te creëren tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen en de verdere 
ontwikkeling van ruimtelijke plannen nabij de spoorinfrastructuur. Hierbij wordt een maatschappelijk geaccepteerd 
veiligheidsniveau geboden voor mensen die wonen, werken of recreëren langs de spoorinfrastructuur. 
Het Basisnet zorgt ervoor dat het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk blijft zonder dat omwonenden te grote 
risico’s lopen. Het geeft gemeenten inzicht in de voorschriften voor het opstellen van hun ruimtelijke plannen en het 
maakt lokale overheden duidelijk of en onder welke voorwaarden gebouwd kan worden langs transportroutes 
van gevaarlijke stoffen. Hiervoor zijn nieuwe, verscherpte voorschriften opgesteld. 
Het Basisnet zorgt er ook voor dat bedrijven gevaarlijke stoffen in bulktransport kunnen blijven vervoeren over grote 
vaar-, spoor- en autowegen (vervoerskant). Daardoor blijven economisch belangrijke gebieden zoals de chemische 
clusters en havens goed bereikbaar. Het Basisnet stelt wel regels aan de omvang van de transportstromen en het 
vaststellen en beheersen van de risico’s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.’51 
 
Jaarlijks ontploffen er ergens ter wereld wagons met brandbaar gas en zijn er toxische incidenten. Veel Europese 
landen leiden daarom treinen met gevaarlijke stoffen om steden heen. In Nederland gebruikt men als argument ‘we 
hebben te weinig ruimte’ en laat zulke treinen dwars door steden heenrijden. Men wijst er op dat er slechts een 
kleine kans is dat het misgaat en accepteert dat er dan doden vallen. Men hanteert het plaatsgebonden risico (PR) en 
groepsrisico’s (GR) in plaats van, zoals veel andere landen doen, het invloedsgebied als maat te nemen. 
 
Chemelot behoort te zorgen dat haar producten en grondstoffen op een veilige wijze over een veilige route vervoerd 
worden zonder dat in Sittard-Geleen structureel hogere GR-oriëntatiewaarden gehanteerd moeten worden.  
De overheid dient ook veel restrictiever om te gaan met het gedogen van overschrijding van GR-oriëntatiewaarden.  
Het gaat hier concreet over commercieel belang (van veelal buitenlandse multinationals) dat prevaleert over 
maatschappelijk niet-aanvaarde ( = boven de norm) levensbedreigende risico’s ten laste van bepaalde personen. 
Het betreft immers activiteiten waarbij (vooral) mensen die bij het spoor wonen met onvrijwillige risico’s worden 
geconfronteerd. Bestuurders moeten rekening houden met de perceptie van risico’s door belanghebbenden.52 
Daarom zal er een oplossing moeten worden gezocht waarbij gedacht kan worden aan : 

1) Veiliger vervoeren bv via water of via ondergrondse pijpleidingen 
2) Andere aansluiting op het spoor waardoor de GR-risico’s binnen de normen(/ oriëntatiewaarde) blijven 
3) Procesveranderingen waardoor er minder cat-A vervoerd moet worden. 

 
51 IFV, Veiligheid op het juiste spoor, pag 6, 2016 
52 VROM, Omgaan met risico’s, 2004 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20160608-IFV-Kennispublicatie-Veiligheid-op-het-juiste-spoor.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-vrom040397-b2.pdf
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3.5 Vervoer per spoor van/naar Chemelot 
In 2005 is op initiatief van DSM, Sabic en de provincie Noord-Brabant de zogenaamde Urmondgroep opgericht die de 
externe veiligheid van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot ruimtelijke ordening onderzocht. 
Dat leidde tot Basisnet Spoor waarin risico’s aan routering en maximering van aantallen wagons per stofcategorie 
werden gekoppeld. Bestuurlijk werd besloten welk risico op welk spoortraject geaccepteerd wordt. 
Het gaat daarbij om de onderdelen van de belangendriehoek veiligheid-transport-ruimtelijke ordening. 
 
De provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen hebben zich daarbij de kaas van het brood laten eten. 
Men heeft de publieke belangen te weinig behartigd door het ‘transport van/naar Chemelot’ primair te stellen.  
Zelfs zodanig dat indien het transport vrijwel verdubbelt het nog steeds binnen de verleende vergunning past.  
 
Sinds 2013 vergunt de provincie (o.a.) dat Chemelot 
15900 wagons cat-A op die route vervoert. 
 
De provincie Noord-Brabant vindt 23% van de 
hoeveelheid cat-A die door Sittard-Geleen gaat nog 
acceptabel om door Eindhoven te gaan.  
 
Hierdoor ondervindt een bij het station wonende inwoner van Sittard viermaal vaker kans te overlijden als gevolg 
van een ontploffende cat-A wagon dan een inwoner van de Eindhoven. Dit is strijdig met het uitgangspunt ‘voor wat 
betreft de bescherming tegen milieurisico’s in beginsel geen onderscheid maken tussen mensen’53. 

Bovenstaande realisatiecijfers54 werden getoetst55  aan de gemaakte Basisnet Spoor afspraken. Er zijn aanhoudende 
overschrijdingen op de Brabantroute terwijl op de Limburgse routes vanaf Chemelot geen problemen zijn.  
 
Nogal wiedes : de Limburgse provinciale overheid heeft immers geaccepteerd dat er veel meer gevaarlijke stoffen 
door Limburg dan door Noord-Brabant mogen rijden! Dat uit zich o.a. in de grotere afstanden van het PR-plafond en 
de GR-plafonds. Omwonenden pikken het niet langer dat hun grotere risico’s worden opgedrongen dan elders. 
Door Eindhoven mogen slechts 3650 wagons cat-A gaan. Chemelot veroorzaakt dat er daar momenteel dubbel 
zoveel doorheen gaan. Dit leidde tot Kamervragen, actie van de Staatssecretaris en aanpakken van het probleem.  
 
Een risiconorm houdt in dat de maatschappij van mensen verlangt dat een bepaald risico wordt aanvaard. 
In dat licht is het niet acceptabel dat van een inwoner die in Sittard nabij het station woont verlangd wordt dat deze 
ruim achtmaal vaker aanvaardt dat een cat-A wagon kan ontploffen als maatschappelijke bijdrage in vergelijk met 
een inwoner die nabij station Eindhoven woont. Dat door Sittard 15900 wagons cat-A (plus meer cat-B2 en cat-D3) 
mogen gaan wordt ‘normaal’ gevonden maar is het niet. Inwoners van Sittard-Geleen eisen daarom hetzelfde PR-
plafond en dezelfde GR-plafonds als in Eindhoven conform het uitgangspunt van bescherming tegen milieurisico’s. 
 
Opmerkelijk is ook dat het traject Sittard-Born in dit overzicht over Basisnet Spoor is opgenomen aangezien dit spoor 
niet tot Basisnet Spoor behoort maar het een gemeentelijk spoor betreft. 
Daarbij is verontrustend dat er in 2016 en 2017 toch meldplichtige stoffen over dit spoor vervoerd zijn ondanks dat 
de omwonendengroep ‘Spoorwijs’ bij de Raad van State bereikte dat Prorail geen vergunning kreeg om op het 
emplacement Born te rangeren. In het eerste kwartaal 2018 zijn in weer 4 wagons cat-A over dat spoor vervoerd. 

 
53 VROM, Omgaan met risico’s, 2004 
54 Prorail, Realisatiecijfers vervoer van meldplichtige stoffen, 2017 
55 AVIV, Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over spoor aan de risicoplafonds Basisnet over de periode 1-4-2017 tot 31-3-2018, 2018 

https://www.infomil.nl/publish/pages/114462/realisatiecijfers_2017.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/114462/bijlage_1_monitoringrapportage_basisnet_spoor_2017.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-vrom040397-b2.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/114462/realisatiecijfers_q1_2018.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-vrom040397-b2.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/114462/realisatiecijfers_2017.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/114462/bijlage_1_monitoringrapportage_basisnet_spoor_2017.pdf
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Ten tijde dat Basisnet Spoor werd opgesteld betrok Sabic haar LPG via de spoorroute Rusland-Venlo-Chemelot nu 
echter via de haven van Antwerpen over de Brabantse spoorlijnen. Dat heeft forse overschrijdingen van het aantal 
wagons op de Brabantroute tot gevolg. Hierdoor worden de GR-plafonds voor de steden Breda, Tilburg en Eindhoven 
overschreden. Op nationaal niveau wordt dit als een probleem ervaren maar vooralsnog gedoogd. 
Ter ontlasting van de Brabantroute rijdt daarom sinds augustus 2016 twee keer per week een trein met acrylnitril 
(cat-D3) en butadieen (cat-A) van Chemelot via Sittard naar Maastricht in plaats van over de Brabantroute. 
 
Het traject Roermond-Sittard-Chemelot heeft geen overschrijding als gevolg van de veel hogere vervoersaantallen en 
de daarbij horende GR-plafonds die op dit traject reeds door de provincie vergund zijn. Omwonenden ervaren dit als 
ongelijke behandeling en willen dat daaraan een einde komt en voor hun dezelfde normen gelden als in Eindhoven. 
 
Het grootste deel van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute en door Limburg is aan Chemelot 
gerelateerd. De actuele situatie van het spoorvervoer van/naar Chemelot56 is 

 

 
56 Buck, Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met Basisnet, bijlage kamerstuk 846627,pag 6, mei 2018 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846627.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846627.pdf
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SABIC voorziet een toename van C4-LPG stromen als grondstof voor de naftakrakers op Chemelot. 
AnQore is actief in een groeimarkt (2-3% per jaar), die zeer competitief is. AnQore zal de productiecapaciteit (van o.a. 
acrylnitril) verhogen, maar houdt ook rekening met het starten van een derde productielijn. OCI Nitrogen opereert in 
een dynamische markt. Zij houdt rekening met zowel toename van de inkoop van ammoniak, maar ook opschaling 
van de huidige productiecapaciteit. Voor spoorvervoer is zij (tot 2020) gehouden aan het ammoniakconvenant.57 
 
De Onderzoeksraad definieert Omgevingsveiligheid als ‘Mate van bescherming van de omgeving tegen de risico’s op 
ongevallen met gevaarlijke stoffen als gevolg van een activiteit (bijvoorbeeld chemische fabriek of transport van 
gevaarlijke stoffen)’58 en schrijft ‘De gezamenlijke risico’s zijn het totaal aan veiligheidsrisico’s (inclusief de onderlinge 
en gedeelde risico’s) als gevolg van alle activiteiten op Chemelot. Alle risico’s van de chemische procesinstallaties op 
Chemelot met mogelijke effecten buiten de terreingrens van Chemelot behoren tot de gezamenlijke risico’s van het 
systeem Chemelot. Het gaat hier dus om de omgevingsveiligheid van Chemelot.’59 
 
Positief is dat Sabic en OCI Nitrogen hun ketenverantwoordelijkheid hebben onderschreven.  
Deze bedrijven voelen zich verantwoordelijk dat hun producten veilig bij hun afnemers worden bezorgd. 
De samenleving mag er daarom op rekenen dat zij hun uiterste best doen om gevaarlijke situaties, ook tijdens het 
transport, te voorkomen. Dat behoort te beginnen vanaf het moment dat het transport begint dus voordat het 
vervoer over het spoor voor structurele overschrijding van risico’s nabij station Sittard zorgt. 

 
In 2017 groeide het aantal treinen van/naar 
Chemelot met 150 (4%). Gemiddeld woog elke trein 
circa 1000 ton en was 80 ton (9%) zwaarder dan in 
2016. In totaal 4,6 miljoen ton (14% stijging).60 
 

Bij Venlo (/ Blerick) is de strategie gericht op minimalisatie van vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwing en 
wordt dit op het nieuwe multimodale bedrijventerrein Trade Port Noord op een nieuwe railterminal afgehandeld. 
Nationaal wordt verwacht dat spoorvervoer verder toeneemt. Het aandeel van Chemelot hierin is reeds in beeld 
gebracht. In deze regio zal de druk op de nu al beperkte beschikbaarheid van transportruimte per spoor toenemen. 
 
Getuige de prognose voor het goederenvervoer61 ontwikkelt 
emplacement Sittard zich tot goederenspoorknooppunt met 
tot 2020 een toename van 30 tot 50%. 
 
Mede ter ontlasting van de Brabantroute wordt er nu 
structureel met gevaarlijke stoffen gerangeerd (kopmaken).  
De blusinstallaties zijn kort geleden ook uitgebreid.  
Deze ontwikkelingen roepen steeds meer weerstand op bij 
burgers. Zij worden zich langzamerhand bewust van de risico’s 
en ervaren de overlast die dit voor hen met zich meebrengt. 
 
Enkele jaren geleden is emplacement Susteren verwijderd 
met als argument dat het weinig gebruikt werd en dicht bij 
bebouwing lag. Rangeren op het bij station Sittard gelegen 
emplacement neemt toe. 
 
Het grotere aantal treinen, de zwaardere belading, de 
toename van het aantal wagons en nachtvervoer hebben nu 
al negatieve effecten op de leefbaarheid voor omwonenden. 
 
Het functioneren van Chemelot is van nationaal belang en bij de inrichting van Basisnet Spoor speelde en speelt het 
vervoer van/naar Chemelot een grote rol. Omwonenden beseffen dat, maar zowel het bedrijfsleven als de politiek 
behoren ook te beseffen dat zij de gevolgen niet moeten afwentelen op omwonenden en toekomstbestendige 
maatregelen moeten nemen gericht op omgevingsveiligheid in combinatie met bereikbaarheid van Chemelot. 

 
57 Buck, Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met Basisnet, bijlage kamerstuk 846627,pag 10, mei 2018 
58 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 15, 2018 
59 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 70, 2018 
60 Prorail, Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland in 2017 vergeleken met 2016, pag 32, 2018 
61 DHV, Quick scan spoorontwikkeling Sittard, pag 6, 2017 

https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/venlo
https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=eca0e472-ccfd-4d48-9cc6-23de0dafd7e2&type=org
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846627.pdf
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6233fde2-61a2-444b-b296-de707dde4bd3&title=Ontwikkeling%20spoorgoederenverkeer%20in%20Nederland%3A%202017%20vergeleken%20met%202016.pdf
https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=eca0e472-ccfd-4d48-9cc6-23de0dafd7e2&type=org
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Het ministerie schrijft: ‘Een verlegging van de vervoerstromen naar de binnenvaart heeft effect op de resultaten van 
Basisnet. Dit vergt echter investeringen in opslag- en overslagfaciliteiten en/of in het traject tussen haven en bedrijf 
en is hiermee geen oplossing voor de korte termijn. Het gaat hier volgens de huidige inzichten om ca. 4500 
ketelwagens per jaar, binnen verschillende stofcategorieën. Deze zouden vervangen kunnen worden door ca. 250 
scheepsladingen. In 2016 is door het chemiecluster Chemelot een visie voor het jaar 2025 opgesteld waarin 
productiegroei wordt voorzien. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt door een extern 
bureau in nauwe samenwerking met de Chemelot-bedrijven onderzoek gedaan naar de vervoerbehoefte van het 
cluster in 2025 en de vraag of dit past binnen de risicoplafonds Basisnet dan wel op welke wijze dat passend te maken 
is door verschuiving van vervoer naar het water, naar andere spoorroutes, door het treffen van aanvullende 
veiligheidsmaatregelen en/of door het treffen van logistieke of infrastructurele maatregelen. De uitkomsten van het 
onderzoek van Bureau Voorlichting Binnenvaart worden hiervoor benut, zodat mogelijk op (middel)lange termijn een 
verplaatsing van vervoer van spoor naar binnenvaart aan de orde is.’62  
 
De Onderzoeksraad constateerde dat het bevoegde gezag haar publieke taken onvoldoende inhoud heeft gegeven, 
dat Chemelot forse uitbreidingsplannen heeft maar geen license to operate heeft, dat de producent 
verantwoordelijkheid draagt voor het transport, dat Chemelot vanwege haar ligging te midden van stedelijke 
bebouwing bovenwettelijke maatregelen behoort te nemen. Dat maakt dat het hoog tijd wordt om de aan- en afvoer 
van Chemelot te verduurzamen. Modal shift reduceert risico’s flink t.o.v. spoorvervoer, niet alleen in Sittard-Geleen. 
 
De conclusie ‘De haalbaarheid van de modal shift maatregelen van SABIC is vanuit bedrijfseconomisch 
perspectief, op dit moment, beperkt. De maatregelen vragen om forse investeringen, waarvoor vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief de business case beperkt is. Daarnaast zal het investeringsbesluit uiteindelijke door 
het seniormanagement in Riyad (SaoediArabië) worden genomen. Nut en noodzaak van de investeringen moet voor 
het seniormanagement helder zijn.’63 proeft voor omwonenden als dat hun veiligheid afhankelijk wordt gesteld van 
wat Saudi’s willen. Voor omwonenden is dat onacceptabel, wij leven in Nederland en niet in Saudi-Arabië.  
 
De aanbeveling ‘De haalbaarheid van modal shift maatregelen voor het vervoer van en naar Chemelot moet nader 
onderzocht worden. Daarbij zal het Ministerie van I&W nadrukkelijk moeten kijken naar de maatschappelijke baten 
van de modal shift, die gerealiseerd worden door het beperken van de risico’s. Vervolgens zal er een afweging moeten 
worden gemaakt tussen de economische effecten (zowel voor de bedrijven als voor de BV Nederland) en de 
maatschappelijke effecten.’64 wordt door omwonenden onderschreven waarbij nadrukkelijk gekeken behoort te 
worden naar reductie van vervoer door en rangeren in Sittard-Geleen. Daarbij zal tevens rekening moeten worden 
gehouden met vergaande reductie van de risico’s verbonden aan grootschalige opslag binnen stedelijke bebouwing.  
 
Al in 2003 werd in het in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verrichtte onderzoek ‘Internaliseren 
van externe kosten bij vervoer van gevaarlijke stoffen’ geschreven : ‘het vervoer van gevaarlijke stoffen wentelt 
kosten af op de maatschappij. Dit is niet wenselijk om redenen van doelmatigheid en rechtvaardigheid.’65 en  
‘Wel kan op basis van deze notitie met vrij grote zekerheid worden gesteld dat het creëren van vrijwaringszones rond 
infrastructuur - met het oogmerk externe risico's als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen te verminderen - 
een extreem dure maatregel is om risico's op dodelijke slachtoffers te verminderen.’ en over de kosten in relatie tot 
de risico’s wordt opgemerkt ‘Een kanttekening is dat deze risicoberekening ervan uitgaat dat men zich aan de regels 
houdt en dientengevolge bijvoorbeeld geen rekening houdt met onzorgvuldig gedrag of – nog erger - terrorisme.‘ 66 
 
M.a.w. het creëren van veiligheidszones rond het spoor of spooremplacementen is af te raden.  
Een belangrijk punt hierbij is dat expliciet wordt aangegeven dat de risicoberekeningen geen rekening houden met 
onzorgvuldig gedrag en terrorisme. Dat is ook van toepassing op de productie op Chemelot en haar spoortransport! 
 
In meerdere recente rapporten (Treinongeluk Tilburg [2016], Odjfell Terminals Rotterdam [2017], Aanvaring stuw 
Grave [2018]) geeft de Onderzoeksraad aan dat de producent verantwoordelijkheid blijft dragen tijdens het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Dat geldt dus ook voor reductie van risico’s van productie en transport in Sittard-Geleen. 
Tienduizenden inwoners van Sittard-Geleen wonen binnen de schadeafstanden van het spoortransport.  
Vermindering door een andere wijze van transport of door aanleg van een minder risicovolle spoorlijn buiten de 
centra om behoort serieus te worden onderzocht, ontvolking van het invloedsgebied is geen optie. 

 
62 Min. Infrastructuur en Milleu, Verslag over de werking van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in 2016, pag 13, 2017 
63 Buck, Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met Basisnet, bijlage kamerstuk 846627, pag 34, mei 2018 
64 Buck, Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met Basisnet, bijlage kamerstuk 846627, pag 35, mei 2018 
65 Van Essen, Internaliseren van externe kosten bij vervoer gevaarlijke stoffen, pag 1, 2003 
66 Van Essen, Internaliseren van externe kosten bij vervoer gevaarlijke stoffen, pag 2, 2003 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/06/15/bijlage-1-verslag-over-de-werking-van-het-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen-in-2016/bijlage-1-verslag-over-de-werking-van-het-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen-in-2016.pdf
https://www.cedelft.nl/publicaties/63/internaliseren-van-externe-kosten-bij-vervoer-gevaarlijk-stoffen
https://www.cedelft.nl/publicaties/63/internaliseren-van-externe-kosten-bij-vervoer-gevaarlijk-stoffen
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2113/risicobeheersing-bij-spoorvervoer-gevaarlijke-stoffen-6-maart-2015?s=645FAD3A118FA22EB81B2BFB0E47A4E8DA6ACB9B
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2203/veiligheid-brzo-bedrijven-lessen-na-odfjell?s=BAD4F754C35B2BB6EC7670710B9195B291415701
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2302/stuwaanvaring-door-benzeentanker-bij-grave?s=D25BC0406BFEDC54A9E87BF9247150852945ADE4
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2302/stuwaanvaring-door-benzeentanker-bij-grave?s=D25BC0406BFEDC54A9E87BF9247150852945ADE4
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/06/15/bijlage-1-verslag-over-de-werking-van-het-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen-in-2016/bijlage-1-verslag-over-de-werking-van-het-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen-in-2016.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846627.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846627.pdf
https://www.cedelft.nl/publicaties/download/22
https://www.cedelft.nl/publicaties/download/22


 

Burgermanifest  Veiligheid rond Chemelot     30 

3.6 Chemelot en emplacement Sittard 
De spoorlijn die Chemelot buiten haar terreingrenzen over een lengte van 1800 m met het openbare spoor verbindt 
is eigendom van Chemelot en is in feite een inadequate private uitgang omdat deze voor grote toename van risico’s 
op emplacement Sittard zorgt. Dit verbindingsspoor loopt bovendien vlak langs het Station Lutterade en eindigt dicht 
bij het tussen Geleen en Sittard gelegen ziekenhuis via een wissel in het hoofdspoor. 
 
De consequentie hiervan is dat op het moment dat er bij 
Chemelot alarm wordt gegeven of als er iets op het spoor 
gebeurt de ambulances uit het, op 3,5 km afstand gelegen, 
ziekenhuis vertrekken en naar Heerlen rijden.  
Bij een oproep keren ze terug naar het getroffen gebied. 
Bij bepaalde calamiteiten op Chemelot of het spoor kan 
het ziekenhuis niet gebruikt worden.  
Dit is in feite het paard achter de wagen spannen en een 
extra motivatie om er voor te zorgen dat Chemelot haar 
schadeafstanden tot aan de terreingrens terugbrengt. 
 
In het kader van een wijziging van het bestemmingsplan Sanderbout beschreef de brandweer de gevolgen van 
incidenten bij Chemelot (toxische wolk), op emplacement Sittard (toxische wolk) en op de spoorlijnen Chemelot-
Sittard en Sittard-Heerlen (toxische wolk en koude/warme BLEVE).  
‘Scenario 1. Toxische wolk; beschrijving 
Als gevolg van een incident bij chemieconcern Chemelot, het emplacement of de spoorlijn Maastricht - Sittard 
ontstaat een toxische wolk welke over het plangebied trekt. Personen in de buitenlucht welke blootgesteld worden 
aan de toxische wolk, zullen ademhalingsproblemen ervaren, mogelijk braakneigingen hebben en of verstikt / 
vergiftigd worden, met mogelijk de dood tot gevolg hebbende. Personen aanwezig in gebouwen waar de 
mechanische ventilatie niet uitgeschakeld kan worden, zullen blootgesteld worden aan dezelfde toxische gassen, met 
dezelfde uitwerkingen als buiten. Personen aanwezig in gebouwen waar de mechanische ventilatie wel uitgeschakeld 
kan worden, zullen de eerste 4 uur niet tot nauwelijks blootgesteld worden aan de toxische wolk. 
Na 4 uur zal binnen eenzelfde concentratie toxische stof als buiten zijn (gebouwen zijn niet luchtdicht gebouwd)’ en  
‘Ondanks dat er maatregelen getroffen kunnen worden, kan een incident niet uitgesloten worden. Het daadwerkelijk 
optreden van een incident beschreven in de scenario’s leidt tot grote aantallen gewonden en doden. Dit soort 
incidenten zijn voor de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) per definitie moeilijk bestrijdbaar. 
Dit alles gerelateerd aan het plangebied kan er het volgende geconcludeerd worden : 

 Op het moment dat een incident optreedt zoals beschreven in scenario 1 zullen de personen aanwezig in het 
effectgebied blootgesteld kunnen worden aan de effecten van het incident. Hierbij treedt voornamelijk reversibel 
letsel op (bron Chemelot) of zullen aanwezige personen slachtoffer worden of komen te overlijden (bron 
emplacement en spoorlijn Maastricht–Sittard). De hulpverleningsdiensten kunnen hierop inzetten. 

 Op het moment dat een incident optreedt zoals beschreven in scenario 2 (BLEVE) zullen de aanwezige personen in 
het effectgebied (zwaar) gewond worden of komen te overlijden. Hulpverleningsdiensten kunnen in het gebied 
optreden (maar dit is na het incident).‘ en  

 
‘Chemieconcern Chemelot heeft een bedrijfsbrandweer welke toegespitst is op het bestrijden van toxische incidenten. 
Deze bestrijding behelst zowel bronbestrijding als effectbestrijding. De verantwoordelijkheid van de effectbestrijding 
ligt tot aan de terreingrens bij de bedrijfsbrandweer. Op het moment dat (er mogelijk) een effect (toxische wolk) over 
de terreingrens gaat, wordt de brandweer (=overheidsbrandweer) ingezet. Deze richt zich hoofdzakelijk op het 
(systematisch) ontruimen van het gebied. Bij het ontruimen kan het nodig zijn om een (gedeelte van een) toxische 
wolk neer te slaan (oplossen in water). Hiervoor is een bluswatervoorziening nodig. Personen aanwezig in het gebied, 
niet beschermd door een gebouw, zullen eerder nadelige effecten ervaren dan mensen die wel beschermd zijn door 
een gebouw. Echter, het gebouw dient dan wel een mechanische ventilatie te hebben die handmatig uitgezet kan 
worden. Is dit niet het geval dan wordt de toxische wolk het gebouw ingezogen en worden de mensen alsnog 
blootgesteld aan de toxische wolk.  
Conclusie bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid scenario 1. Toxische wolk 
Sanderbout kan ten gevolge van een incident op het terrein van Chemieconcern Chemelot, op het emplacement 
Sittard en op de spoorlijn Maastricht - Sittard worden blootgesteld aan een toxische wolk. De combinatie van 
bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer kan in veel voorkomende gevallen het incidentscenario bestrijden indien 
dit bij Chemelot plaatsvindt, zowel bij de bron als in het effectgebied. Afhankelijk van de precieze locatie van het 
incident op het emplacement of het spoor is daar minder tijd voor (gezien vanuit Sanderbout). Voor bestrijding dient 
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de (primaire) bluswatervoorziening in het effectgebied wel toereikend te zijn. Personen aanwezig in Sanderbout 
kunnen blootgesteld worden aan deze toxische wolk. De afstand van een mogelijk incident tot Sanderbout is 
verschillend per risicobron. Bij een incident bij Chemelot zullen de effecten van een toxische wolk zich beperken tot 
ademhalingsproblemen en mogelijk braakneigingen. Personen kunnen tijdig middels het Waarschuwing- en 
AlarmeringSysteem (WAS) gealarmeerd worden en zichzelf in veiligheid brengen (binnenshuis). De afstand van het 
emplacement en zeker de afstand van de spoorlijn Maastricht – Sittard is echter zodanig klein dat er mogelijk 
dodelijke slachtoffers vallen.’ en 

 

‘Scenario 2. BLEVE; beschrijving 
Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de ketelwagen doet oplopen. Hierdoor 
verzwakt en bezwijkt de ketel. LPG komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. De effecten van 
een warme BLEVE zijn hittestraling, overdruk en scherfwerking. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in 
de omgeving veroorzaken. Hittestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en 
het schadebeeld. Een koude BLEVE wordt veroorzaakt door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een botsing. 
Hierdoor scheurt de ketelwagen open. LPG komt vrij en ontsteekt direct. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. Ook 
bij een koude BLEVE zijn de effecten hittestraling, overdruk en scherfwerking en kunnen deze effecten slachtoffers, 
schade en brand in de omgeving veroorzaken. Hittestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor 
het slachtoffer- en het schadebeeld.’ en 

 
‘Het voorkomen van het scenario (warme BLEVE) is afhankelijk van de tijdspanne van ontdekken tot aan het 
bestrijden van de brandweer van het scenario. Deze tijdspanne mag niet meer dan 20 minuten zijn. Het voorkomen 
van het scenario warme BLEVE is dus afhankelijk van de detectie, alarmering, de bereikbaarheid en het aanwezig zijn 
van voldoende bluswater langs het spoor. Zonder dit maatregelenpakket kan het incident niet voorkomen worden. 
Personen aanwezig in het plangebied worden blootgesteld aan warmtestraling gedurende een periode van 12 
seconden. Personen binnen 130 meter van het incident, beschermd en onbeschermd komen te overlijden ten gevolge 
van het scenario. Naar mate personen verder van de bron af gaan wordt de overlevingskans groter. De beste 
maatregel is vluchten uit het 1% letaliteitsgebied (buiten de 300 meter), liefst zelfs uit het effectgebied (buiten de 470 
meter). Door een tijdige alarmering van de personen aanwezig in het plangebied en vooraf gegeven 
risicocommunicatie over wat men moet doen bij een ramp kan dit bewerkstelligd worden. 
Conclusie bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid scenario 2b. Warme BLEVE : 
Het plangebied kan ten gevolge van een incident op de spoorlijn Maastricht – Sittard blootgesteld worden aan de 
gevolgen van een warme BLEVE. Detectie en alarmering, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen bij de bronnen 
zijn niet (volledig) aanwezig, waardoor het voorkomen van het scenario niet altijd mogelijk is. In het plangebied zelf 
dient voldoende (primair) bluswater aanwezig te zijn om de effecten van het scenario, de secundaire branden, te 
bestrijden. Personen in Sanderbout wonen in het effectgebied (300 meter) waar nog dodelijke slachtoffers kunnen 
vallen. Instructie hoe te handelen bij dreigende BLEVE en alarmering van personen aanwezig in het plangebied kan de 
zelfredzaamheid verhogen.’  
 
Bovenstaande beschrijving van de brandweer geeft in feite aan dat men bijna machteloos is en er veel geluk nodig is 
om een ramp te voorkomen mocht er nabij het emplacement Sittard een ongeluk plaatsvinden. 
Deze informatie behoort bekend te zijn bij de bevolking, dan zal blijken wat het draagvlak is voor het zo vaak en zo 
veel vervoeren van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom van Sittard-Geleen terwijl dat elders niet mag. 
Risico’s voor inwoners van Sittard-Geleen behoren op gelijkwaardig niveau te zijn met dat van andere gemeenten 
langs de spoorroutes, het zijn risico’s die vanwege commercieel belang aan omwonenden worden opgedrongen. 
 
Veel burgers hebben wel de gedachte dat ‘het heel erg is indien er iets misgaat op het spoor’ maar weten bij 
benadering niet wat de gevolgen (kunnen) zijn en vooral niet hoe te handelen wanneer er een dreiging is of indien 
een incident heeft plaatsgevonden. Adequate voorlichting aan omwonenden en andere inwoners is noodzaak. 
 
Deze gevolgen zijn landelijk al vaak beschreven 
doch slechts bij een klein deel van de burgers 
bekend. Gelukkig komen ze maar zelden voor.  
 
De opgegeven invloedsgebieden verschillen 
van bron tot bron maar zijn steeds groot. 
Nevenstaand overzicht van de gevolgen van 
ontploffing één LPG-ketelwagon is helder.67 

 
67 TNO, Technologieverkening Mijden Groot Gevaar, pag 11, 2012 

http://www.scenarioboekev.nl/wp-content/uploads/tno-dv_2012_in043_-_technologieverkenning_mgg_-_bleve.pdf
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De Handleiding Risicoanalyse Transport68 geeft de maximale 
effectafstand met 1% overlijdenskans per stofcategorie aan. 
Deze afstanden horen bij het scenario instantaan vrijkomen, 
vertraagde ontsteking, explosief afbranden van de wolk bij 
weerklasse D5, overlijden van personen in een gebouw (binnen). 
Cat-B3 en cat-D4 worden niet (meer) in grote aantallen vervoerd.  
In 2017 reden er 0 wagons cat-B3 en 2 wagons cat-D4 door Sittard. 
 
Samen met verscheidene Veiligheidsregio’s heeft TNO het Scenarioboek Externe Veiligheid69 opgesteld. Daarin zijn 
meerdere voor omwonenden relevante spoorscenario’s opgenomen met info hoe te handelen zo ver men dat kan: 

 Effecten tot honderden meters afstand : ammoniak, gaswolkexplosie, fakkelbrand, koude BLEVE, warme BLEVE  

 Effecten tot tientallen meters afstand : acrylnitril (gifwolk), acrylnitril (plasbrand), benzine plasbrand 
 
Relevant is ook wat Chemelot in haar Veiligheidsrapport70 aangeeft aangezien zulke scenario’s niet alleen op de circa 
60 km spoor binnen Chemelot kunnen plaatsvinden maar ook tijdens het transport en op emplacement Sittard. 

 
 
Bij risicoberekeningen moet rekening gehouden worden met alle personen die zich op enig moment in het 
invloedsgebied zouden kunnen bevinden, dus ook op en rond het emplacement met Carnaval, het Oktoberfeest, een 
voetbalwedstrijd etc. De inschatting van bevoegd gezag, op emplacementen is dat de gemeente, is daarin leidend.71 
 
Ondanks dat de omgeving van het emplacement dicht bevolkt is worden hoge waarden voor het plaatsgebonden 
risico plafond (PR 10-6 = 12 m) en de groepsgebonden risico’s plafonds (PR 10-7 = 153 m en PR 10-8 = 338 m) 
gehanteerd. In Eindhoven liggen die waarden beduidend lager PR 10-6 = 5 m, PR 10-7 = 23 m en PR 10-8 = 166 m. 
Dat betekent dat inwoners van Sittard die in de buurt van het emplacement wonen ruim 10 keer meer risico lopen 
(PR 10-7 = 153 m in Sittard versus PR 10-8 = 166 m in Eindhoven) dan inwoners die op dezelfde afstand van het 
emplacement in Eindhoven wonen puur vanwege de veel grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen die de provincie 
Limburg vergunde aan Chemelot dan wat de provincie Noord-Brabant overeenkwam met het Rijk. 
 
Uitgangspunten van de rijksoverheid bij het omgaan met risico’s zijn dat er rekening gehouden wordt met de 
perceptie van risico’s door belanghebbenden, dat activiteiten waarbij mensen met onvrijwillige risico’s worden 
geconfronteerd minder accepteren dan activiteiten waarbij mensen vrijwillig risico’s nemen en dat voor wat betreft 
de bescherming tegen milieurisico’s in beginsel geen onderscheid maken tussen mensen.72 Pas dat dan ook toe! 
 
Maar er geldt natuurlijk ook ‘hoe vaker en hoe meer er vervoerd wordt, hoe groter de kans dat er iets mis gaat’.  
Op het emplacement pal bij station Sittard komen treinen uit drie richtingen samen en moet er heel vaak van 
locomotief worden gewisseld (het spoor naar Chemelot is niet geëlectrificeerd).  
Er liggen veel wissels op korte afstand en er passeren frequent personentreinen. Hier verzamelt en distribueert 
Chemelot haar gevaarlijke stoffen over heel Nederland en verder. Zo’n emplacement behoort niet binnen de 
bebouwde kom te liggen temeer omdat er ook toename van rangeeractiviteiten van niet-gevaarlijke stoffen is. 
 
Het is hoog tijd na te denken over risicoreductie in combinatie met capaciteitsvergroting en bereikbaarheid van 
Chemelot middels aanleg van een kopmaakemplacement of spoor buiten de bebouwde kommen van deze regio. 
Doorgaand verkeer kan door Sittard gaan terwijl alles wat met Chemelot te maken heeft dan makkelijker, sneller en 
met veiligheidswinst kan worden afgehandeld. De nationale overheid en Chemelot hebben daar ook belang bij. 
Omwonenden willen dat dit idee serieus wordt onderzocht. 

 
68 RIVM, HART v1,2 bijlagen, pag 25 en 26, 2017 
69 TNO, Scenarioboek Externe Veiligheid, 2016 
70 Veiligheidsrapport Chemelot 2014, Deel 2, hoofdstuk 3.12 Spoorwegactiviteiten OBL, pag 13 t/m 18, 2014 
71 RIVM, HART v1.2 hoofddocument, pag 17, 2017 
72 VROM, Omgaan met risico’s, 2004 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Omgevingsveiligheid/Transport/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-benzine-plasbrand/
http://www.scenarioboekev.nl/spoorttransport-ammoniak-giftigewolk/
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-lpg-wolkbrand-gaswolkexplosie/
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-lpg-fakkelbrand/
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-lpg-koude-bleve/
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-lpg-warme-bleve/
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-acrylnitril-giftige-wolk/
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-acrylnitril-plasbrand/
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-benzine-plasbrand/
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Milieu_Leefomgeving/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART/Download/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART_bijlagen.pdf
http://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-benzine-plasbrand/
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Milieu_Leefomgeving/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART/Download/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART_v1_2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-vrom040397-b2.pdf
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Onderstaande figuren tonen tot waar een incident met een ketelwagon bij emplacement Sittard reikt.  
Zoals eerder beschreven verschillen de schadeafstanden van bron tot bron en hangen deze ook van weer en wind af. 
De gehanteerde schadeafstanden (berekend bij weertype D5) zijn derhalve indicatief. 

 
Bovenstaand gedetailleerd overzicht is afkomstig van de brandweer Gouda baserend op berekeningen van DHV73. 
 

   
Schadeafstanden bij een warme BLEVE van een ketelwagon gevuld met propeen bij station Sittard.  
Indien er een BLEVE bij de Ijzeren brug plaatsvindt (links) reikt de 1% letaliteitscontour tot over de Rijksweg en zijn er 
mensen met 1e graads brandwonden tot aan de Parklaan. Vindt er een BLEVE bij de tunnel plaats (rechts) dan zijn er 
nog brandwonden tot aan de Doctor A.F. Philipsstraat en in alle flats aan de Eisenhowerstraat. 

 
Indien uit een ketelwagon ammoniak lekt bij station Sittard 
dan ligt het gebied tussen de Elsenburglaan in Geleen, 
Guttecoven, Tuddern en Munstergeleen binnen de AGW 
(2850 m). 
De LBWgrens (1370 m) reikt van de kruising van de 
Bergerweg met de Middenweg tot aan de Kastelenweg in 
Overhoven. De 1% letaliteitsgrens (620 m) ligt halverwege de 
Brandstraat in Sittard-centrum. 
 
De bij weertype D5 horende afstanden lijken groot, maar met 
die windsnelheid van 5 m/s duurt het niet lang eer de 
grenzen bereikt zijn.  
 
Het is niet ‘toevallig’ dat LBW- en AGW-grenzen gehanteerd 
worden. Deze grenzen hebben betekenis. 
Het makkelijkste is om de ogen daarvoor te sluiten. 
 
 

 
73 Brandweer Gouda, Advies Spoorzone Gouda Deelgebied A1 

https://www.gouda.nl/dsresource?objectid=7b0f1e6b-70a8-4ad7-94b4-9f616ab910f1&type=org&&
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Op Chemelot wordt op meerdere plaatsen met ammoniak gerangeerd, ook daar kan het fout gaan. Omwonenden 
verlangen dat de risico’s daarvan, met name de domino-effecten inclusief het niet langer inzetbaar zijn van 

personeel, nauwkeurig in beeld worden gebracht. 
En wat te denken van het scenario waarbij een intercity 
inrijdt op een van/naar Chemelot gaande goederentrein 
over het niet-geelectrificeerde private kolenspoor?  
Dat zou dan op 400 m van het ziekenhuis gebeuren. 
 
Bij een warme BLEVE (bovenstaande figuur links) wordt practisch de hele buurt de Haese getroffen terwijl het 
ziekenhuis volledig in het gebied van de 1e graads brandwonden (gele cirkel) ligt. 
 
Bij een lekkende ammoniakketelwagon (bovenstaande figuur rechts) reikt het LBWgebied (1370 m afstand; gele 
cirkel ) tot halverwege de Gulicksestraat in Ophoven, de kerk van Oud-Geleen, de Hanenhof in Geleen-centrum, 
verzorgingshuis Bloemenhof in Lindenheuvel en het Huis van de Sport op de Parijsboulevard in Sittard. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is in Nederland een geaccepteerde transportwijze. Alle inwoners in de 
spoorzones leveren daaraan een bijdrage door risico te dragen. De enorme hoeveelheden die Chemelot vervoert 
door Sittard leiden tot risico’s voor omwonenden die veel groter zijn dan elders op de route. Dat is niet acceptabeld. 
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3.7 Campus 
De gemeente heeft verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid voor alle mensen die zich op haar 
grondgebied bevinden. Dat geldt dus ook op Chemelot Industrial Park en op de Chemelot Campus. 
Bovendien werkt een deel van de gemeentelijke bevolking op Chemelot en ook uit hoofde daarvan heeft de 
gemeente haar verantwoordelijkheid. 
 
‘De Chemelot Campus maakt deel uit van de inrichting Chemelot en daarmee is het Bevi niet van toepassing. Dit zorgt 
ervoor dat de overheid geen expliciete afweging maakt over de aanwezige risico’s voor de Chemelot Campus als 
gevolg van incidenten op het Industrial Park. Zowel de Campusorganisatie als het bevoegd gezag heeft echter een 
verantwoordelijkheid om een expliciete afweging te maken over de wenselijkheid van de ontwikkelingen in relatie tot 
de veiligheidsrisico’s op deze plek op Chemelot.’ 74  
De principiële afweging of een onderwijsinstelling op zo’n gevaarlijk bedrijventerrein mag worden gevestigd en of de 
daarbij betrokken personen moeten worden meegeteld bij de risicoberekening behoort volgens omwonenden niet 
door belanghebbenden (provincie en Chemelot) te worden genomen maar op nationaal niveau. 
 
De eigenaren van Chemelot Campus hebben natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 
mensen die zich op de Campus bevinden. 
De gemeente is geen eigenaar van de Campus. De provincie is echter wel mede-eigenaar van de Campus.  
De Onderzoeksraad rekent de provincie aan dat een expliciete en navolgbare afweging tussen het belang van de 
activiteiten op de Campus en de veiligheidsrisico’s voor de mensen op de Campus ontbreekt.75 
Zij adviseren de provincie ‘Implementeer een expliciet en navolgbaar proces voor de afweging tussen het belang van 
uitbreiding of aanpassing van niet-industriële activiteiten op Chemelot (met name op de Chemelot Campus) en de 
veiligheidsrisico’s voor de mensen die er aanwezig zijn.’76 
 
De koepelvergunning is zodanig dat de provincie geen mogelijkheden heeft om in de vergunning grenzen te stellen 
aan het aantal mensen dat tegelijkertijd op het Campusterrein aanwezig mag zijn.  
‘De Onderzoeksraad acht het vanuit veiligheidsperspectief vanzelfsprekend dat dit kader restrictief moet worden 
uitgelegd, zodat alleen activiteiten op de Campus plaatsvinden die door, voor of met de Campusbewoners worden 
uitgevoerd en onvermijdelijk ook daar moeten plaatsvinden. De Onderzoeksraad heeft niet kunnen achterhalen of de 
Campusorganisatie en het bevoegd gezag afspraken hebben gemaakt over de interpretatie van bovengenoemd 
kader. Wel heeft de Onderzoeksraad geconstateerd dat er op de Campus activiteiten plaatsvinden die niet 
noodzakelijkerwijs op de Campus plaats hoeven te vinden. Volgens de Campusorganisatie passen ze echter wel 
binnen de vergunning.’77 
Hierdoor bestaat volgens de Onderzoeksraad het risico dat, mede als gevolg van de groeiambitie van de Campus, 
sluipenderwijs steeds meer mensen aanwezig zullen zijn op de Campus die daar niet persé moeten zijn. Dit brengt, 
ook als adequate mitigerende maatregelen zijn getroffen, extra risico’s met zich mee. 
 
Omwonenden zijn van mening dat de provinciale en lokale overheid haar publieke verantwoordelijkheid veel beter 
moeten invullen dan tot nu toe. Recent werd op de Campus de bouw van enkele grote nieuwe gebouwen toegestaan 
ondanks dat enkele lokale politieke partijen wezen op precies datgene wat de Onderzoeksraad nu aangeeft namelijk 
dat er veel restrictiever gekeken moet worden naar wie wel en wie niet persé op de Campus moet werken. 
 
In een studie78 wordt aangegeven dat verwacht wordt dat de Campus tussen 2017 en 2026 tussen 25 en 47 ha 
ruimte nodig heeft (waarvan 12 ha op de huidige locatie) en dat de werkgelegenheid groeit met 1575 tot 3299 fte. 
De extra ruimte wordt grotendeels met kleinschalige productie ingevuld. 
 
Door mensen die niet persé op de Campus nodig zijn daar toch te huisvesten vermindert bovendien de beschikbare 
ruimte voor activiteiten die daar wel thuishoren. Het gevolg is dat Chemelot sneller een claim legt op aan het terrein 
grenzende ruimte (de Lexhy) ten behoeve van uitbreiding. Omwonenden vinden dit een ongewenste gang van zaken. 
 
Al jaren wijzen de overheden en Chemelot op synergie tussen kennisontwikkeling op de Campus en de industriële 
activiteiten. Maar de Onderzoeksraad concludeert ‘De Campus op het industriecomplex ontleent zijn bestaansgrond 

 
74 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 82, 2018 
75 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 9, 2018 
76 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 94, 2018 
77 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 81, 2018 
78 BCI, Economische onderbouwing ruimtebehoefte BCC, 2016 

https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
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aan de verbinding met de chemische bedrijven op Chemelot, maar in de praktijk is er – vooral bij de nieuwe 
activiteiten op de Campus – veelal geen verbinding met de activiteiten op het Industrial Park.’ 
 
De Campus ligt midden tussen gevaarlijke fabrieken en installaties. Het Veiligheidsrapport 2014 toont dat de Campus 
zowel binnen de schadeafstanden van meerdere toxische, brand en explosie scenario’s ligt. 
Bij deze scenario’s is geen rekening gehouden met domino-effecten, iets wat volgens de Onderzoeksraad alleen 
mogelijk is vanwege een omissie in de wet- en regelgeving. 
Omwonenden zijn er mee bekend dat het windstil is binnen het oog van een orkaan, maar zij vinden het verstandig 
om daar niet te veel op te vertrouwen. Zelfs indien het wettelijk mogelijk is achten omwonenden het onverstandig 
om het geluk te tarten en er op te vertrouwen dat precies die plek op Chemelot als ‘veilig’ kan worden beschouwd. 
 
Hoe de Koepelvergunning misbruikt wordt om feitelijk risicobevorderende ontwikkelingen te kunnen doorvoeren 
zonder deze in berekeningen mee te nemen werd heel helder omschreven: 
‘De Bright Houses zijn gelegen in een risicovolle omgeving.’ … ‘Conform de toepasselijke besluiten (Bevi en Bevt) is het 
niet nodig om een verantwoording groepsrisico te doorlopen, immers het gebouw valt onder de site permit en ligt op 
meer dan 200 meter afstand van de A2.’ … ‘De groei zal naar verwachting circa 900-1100 personen betreffen’ … 
‘Personen die werken/aanwezig zijn op de Campus, zijn bij een toxisch scenario aangewezen op hun eigen 
zelfredzaamheid’ … ‘Om zelfredzaamheid in het onderwijs te bevorderen, wordt geen huisvesting geboden aan basis- 
of voortgezet onderwijs, maar enkel aan MBO/HBO/WO onderwijs.’ … ‘Gelet op hetgeen onder het kopje 
‘Risicobronnen’ is aangegeven, heeft de ontwikkeling van Bright Houses geen invloed op de hoogte van het 
groepsrisico, waardoor het nemen van maatregelen om het groepsrisico te beperken wettelijk niet noodzakelijk is.’79 

Omwonenden zijn van mening dat dit maatschappelijk onverantwoord ondernemen is met als inzet de levens van 
studenten waarbij men nog net niet zo ver gaat om kinderen uit het basis- of voortgezet onderwijs te huisvesten. 
 
Natuurlijk zullen beschermende maatregelen, waaronder de aanwezigheid van redelijk dichte ruimten, positieve 
effecten hebben. Maar dat neemt niet weg dat een aantal mensen, waaronder studenten en (andere) inwoners van 
Sittard-Geleen, in gevaarlijke situaties worden gebracht terwijl dat kan worden voorkomen. 
 
In feite vestigde men een onderwijsinstelling op een gevaarlijk bedrijventerrein. Dat was alleen maar mogelijk 
vanwege de Koepelvergunning en de omissies in de wet- en regelgeving van het Brzo en het Bevi : 
‘De activiteiten op de Chemelot Campus die op basis van de vergunning van 2014 zijn toegestaan, zijn alleen mogelijk 
omdat de Chemelot Campus binnen de inrichting Chemelot valt en daarmee het Bevi niet van toepassing is.’ 80 
 
Omwonenden roepen de betrokken onderwijsinstellingen op om nog eens goed na te denken of het werkelijk nodig 
is om hun personeel en hun studenten in die risicovolle omgeving langdurig onderwijs te geven. 
 
De provincie en de gemeente hebben vergunningen verleend die strijdig met het bestemmingsplan waren en dragen 
eveneens verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie. Omwonenden hopen dat zij leren van het rapport van de 
Onderzoeksraad en in de toekomst op een andere wijze met het bestemmingsplan en veiligheid omgaan. 
 
Het tijdpad waarin de bouwvergunning voor het Center Court werd verleend doet wenkbrauwen fronsen. 
Op 7 maart 2014 werd de aanvraag (zaak 2014-0072) ingediend, 12 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. 
Bij aanvang van het zomerreces, op 15 juli 2014 werd een eerste fasebeschikking in ontwerp vastgesteld. Fase 1 van 
het omgevingsafwijkingsbesluit (kenmerk 2014/49191) werd op 16 september 2014 vastgesteld, direct na het 
zomerreces. Op 27 mei 2014 werd fase 2 van de aanvraag (zaak 2014-0547) ingediend. Vaststelling gebeurde op 24 
juli 2014 (kenmerk 2014/41591). 
Omwonenden vragen zich af of het toeval is dat de aanvraag en besluitvorming rond de gemeenteraadsverkiezingen 
en het zomerreces plaatsvonden. Lokale discussie over wel / geen bezwaar werd hierdoor vermeden. 
 
Omwonenden zijn van mening zijn dat voor elke persoon die op de Campus aanwezig is, werknemer of uit het 
onderwijs afkomstig, afzonderlijk moet worden heroverwogen of diens aanwezigheid echt noodzakelijk is. Is dat niet 
het geval dan dient er voor die persoon een veiligere werklocatie, binnen of buiten Chemelot, te worden gezocht. 
‘Historisch gegroeid’ vinden omwonenden geen goed argument om de Campus daar te vestigen of uit te breiden. 
‘Voortschrijdend inzicht’ vinden omwonenden wel een goed argument om mensen daar weg te halen.  
De veiligheid van de mensen op de Campus behoort veel zwaarder te wegen dan commercieel gewin. 
Juist omdat de provincie aandeelhouder is van Chemelot Campus behoort zij veilige werklocaties primair te stellen. 

 
79 Arcadis, Addendum Bright Houses Chemelot Campus – externe veiligheid, 2017 
80 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 81, 2018 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.9931.OABCentercourt-VG01/vb_NL.IMRO.9931.OABCentercourt-VG01.pdf
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.9931.OABCentercourt-VG01/vb_NL.IMRO.9931.OABCentercourt-VG01.pdf
http://docplayer.nl/20326016-Omgevingsvergunning-fase-2.html
https://portal.prvlimburg.nl/ro-online/provincie/NL.IMRO.9931.OABBrightHousesCC-ON01/b_NL.IMRO.9931.OABBrightHousesCC-ON01_5.pdf
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
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3.8 Domino-effecten 
Over een ‘domino-effect’ wordt gesproken wanneer een incident in de ene fabriek / installatie tot gevolg heeft dat er 
in een andere fabriek / installatie ook iets misgaat. 
 
Omwonenden ervaren het als schokkend dat het ‘normaal’ gevonden wordt indien er bij domino-effecten 
onvoldoende bluswater zal zijn: ‘Binnen de inrichting dient voldoende (blus) water beschikbaar te zijn voor het 
bestrijden van de in het veiligheidsrapport 2004 beschreven brandweerscenario’s. De benodigde capaciteit water en 
de locatie waar die voorhanden moet zijn is bepaald aan de hand van enkelvoudige gebeurtenissen van de 
beschreven brandweerscenario’s.’81 Wij hebben geen aanwijzing dat de situatie intussen structureel is opgelost. 
 
De aanvraag voor de OBL-vergunning (2010) 
toont waar en hoe op het Maurits-emplacement 
wordt gerangeerd met gevaarlijke stoffen. 
 
Links van de rode lijn in het blauwe gebied staan 
wagons met cat-A (LPG), cat-B2 (ammoniak), cat-
C3 (bv pentaan) en cat-D3 (acrylnitril) door 
elkaar heen opgesteld. Rechts van de rode lijn (in 
het groene gebied) mag wel cat-A en cat-B2 
staan maar geen cat-C3 of cat-D3. 
 
De theorie is dat in het rechterdeel geen warme-
BLEVE (ontploffende cat-A  wagon als gevolg van 
de warmte van een brandende C3-wagon) kan 
optreden en links  van de rode streep wel. 
Het (lichtblauwe) effectgebied (1%-
letaliteitsgrens) van een warme BLEVE 
berekende men op 431 m. 
 
Door nu de positie van de rode streep in het rangeergebied zodanig te kiezen dat men zowel 431 m van de huizen 
van Krawinkel (rechtsonder) als van de huizen van Lindenheuvel(Mauritspark, rechtsboven) verwijderd blijft voldoet 
men aan de veiligheidsnorm. (NB daarbij gaat men er wel van uit dat de mensen in de woningen verblijven !). 
Het effectgebied reikt tot over de rood omrande met hoogste explosieve stoffen gevulde tanks van Tankenpark 3. 
Het domino-effect zou dus kunnen zijn dat een warme-BLEVE op het Mauritsemplacement veroorzaakt dat op 
Tankenpark-3 een tank ontploft. Bovendien is het mogelijk dat een ontploffende wagon tot gevolg heeft dat andere 
op het emplacement staande wagons ook problemen veroorzaken. 
Wanneer het op Tankenpark 3 misgaat kan (/ zal) er een domino-effect op het emplacement plaatsvinden. 
 
Vanwege de Koepelvergunning worden genoemde en andere domino-effecten (wettelijk terecht) niet meegeteld bij 
de risicoberekeningen terwijl het zeker niet onmogelijk is dat dergelijke kettinggebeurtenissen optreden. 
 
Bovenstaand voorbeeld toont duidelijk hoezeer Chemelot de grenzen opzoekt van wat wettelijk niet verboden is.  
Er zijn tal van scenario’s te bedenken, b.v. van aankomende/vertrekkende treinen, waarbij de 1% letaliteitscontour 
wel over woningen loopt.  
Ofschoon het principe ‘1% letaliteitszone reikt niet tot de woningen’ aanbevelingswaardig is, is de wijze waarop de 
rangeerlocatie tot stand gekomen is puur rekentechnisch. Gezond verstand zou aangeven dat het niet verstandig is 
om zo dicht bij Tankenpark 3 en woningen grootschalig met dergelijke stoffen te rangeren ook al mag het wettelijk. 
 
Omwonenden willen dat alle domino-effecten in beeld worden gebracht en in de risicoberekeningen worden 
verwerkt. Bovendien verlangen omwonenden dat het gezonde verstand wordt gebruikt en niet de grenzen van wat 
niet verboden is wordt opgezocht. 
 
Opvallend is dat in het verleden (ook bij de in 2013 verleende OBL-vergunning !)  steeds gesproken werd over 
‘emplacement Maurits’ maar dat Chemelot sinds 201482 van ‘raccordement Maurits’ ging spreken. 

 
81 Koepelvergunning, hoofdstuk 1 pag 17, 2005 
82 Ministerie Infrastructuur en Milieu, Staatscourant 28 maart 2014, Regeling Basisnet, pag 80, 2014 

https://docplayer.nl/19619203-Wet-milieubeheer-vergunning.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-8242.pdf
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In het HART-document staat ‘Raccordementen (ook wel stamlijnen genoemd) zijn “dedicated”  spoorlijnen / 
verbindingen tussen industrieterreinen en de vrije baan of emplacementen. De raccordementen worden niet 
afzonderlijk behandeld in deze handleiding, daar hier nog geen vastgestelde rekenmethodiek voor beschikbaar is. 
Voor het uitvoeren van een risicoanalyse van spoortrajecten die in de regelgeving altijd als raccordement zijn 
beschouwd, moet contact worden opgenomen met de helpdesk RBM II (rbmii@rivm.nl) voor advisering.’83 
Omwonenden vragen zich daarom af of de spooractiviteiten op het emplacement/raccordement Maurits volledig zijn 
meegenomen in de risicoberekeningen. Zo niet, dan zien wij dit als een ‘omissie’ die hersteld moet worden. 

 
Schadeafstand bij explosie van V-941 (C4-drukopslag) op Tankenpark 3, 1460 ton n-butaan  straal 2793 m 

 
Schadeafstand bij explosie van bol N (C4-opslag) op Tankenpark 2, 1507 ton butaan  straal 2793 m. 
 
De schadeafstand wordt bepaald door de drukgolf. Het Veiligheidsrapport vermeldt de warmtestraling niet waardoor 
onbekend is tot waar branden ontstaan, iets wat van groot belang is voor de bewoonde gebieden. Ook het 
berekende aantal slachtoffers is onbekend. Omwonenden zijn van mening dat die informatie vermeld moet worden. 
 
Omwonenden verwachten dat elk van beide explosies tot gevolg heeft dat er meerdere installaties zullen bezwijken 
en achten de kans groot dat er een gecombineerd scenario van explosie, brand en toxisch zal ontstaan.  
Op dergelijke scenario’s is de hoeveelheid bluswater niet berekend. 

 
83 RIVM, HART v1,2 hoofddocument, pag 48, 2017 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Milieu_Leefomgeving/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART/Download/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART_v1_2.pdf
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Milieu_Leefomgeving/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART/Download/Handleiding_Risicoanalyse_Transport_HART_v1_2.pdf
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3.9 Omgevingswet 
“De komst van de Omgevingswet heeft consequenties voor het veiligheidsbeleid. Eén van de belangrijkste 
veranderingen is het op een zijspoor zetten van het groepsrisico (de F,n curve) bij ruimtelijke besluiten. Naast de 
groepsrisicografiek krijgt het ‘schillenmodel’ een plek in het nieuwe Omgevingsveiligheidsbeleid. Het nieuwe 
instrument maakt risicobeheersing voor ruimtelijke ontwikkelingen voor alle betrokkenen inzichtelijk. 

 
Het schillenmodel84 geeft het ‘kleine kans, groot gevolg’-risico weer, met op een kaart ruimtelijk weergegeven schillen 
rond de risicobron. Op deze manier hebben de betrokkenen vooraf al het inzicht in de gevolgen van een bepaald 
gebruik van de ruimte binnen een schil voor het risico dat mensen lopen. Bestuurders en besluitvoorbereiders hebben 
dus geen technische opleiding nodig om te begrijpen wat het risico is en hoe dit ruimtelijk doorwerkt ...  
Het schillenmodel is met name goed te gebruiken voor risicobronnen waar brandbare vloeistoffen en brandbaar 
explosieve gassen aanwezig zijn. Het belangrijkste criterium voor de keuze van de schillen is of een scenario kan 
leiden tot het in brand zetten of laten instorten van huizen en andere gebouwen.”85 
 
Dat ‘kleine kans, groot gevolg’ is wat omwonenden van Chemelot angst inboezemt. 
 
In het (concept) Handboek Omgevingsveiligheid nemen aandachtsgebieden86 een belangrijke plaats in en de rol van 
het groepsrisico over. 
‘Aandachtsgebieden zijn een kenmerk van een activiteit met gevaarlijke stoffen. De aard en omvang van 
aandachtsgebieden wordt bepaald door effecten van een scenario (namelijk warmtestraling, overdruk of concentratie 
gevaarlijke stoffen in de lucht) en niet door de kans.’ 
 
‘In aanvulling op het verplichtingen die volgen uit de wet- en regelgeving kan het bevoegd gezag (in zover er 
discretionaire ruimte is geboden) ook een eigen beleid toepassen. Dergelijke beleidskeuzes komen voort uit de door 
het bevoegd gezag vastgestelde omgevingsvisie en kunnen worden vastgelegd in het omgevingsplan (gemeente) of 
de omgevingsverordening (provincie). Voorbeelden van dergelijke beleidskeuzes zijn: 

 Het rekenkundig bepalen van de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde grootte (bijvoorbeeld 
10, 100 of 1000 personen) tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen om dit 
vervolgens toetsen aan een in het eigen beleid vastgestelde oriënterende waarde. 

 Het rekenkundig bepalen van de zone buiten de aandachtgebieden waar mensen die buiten verblijven (denk 
aan campings, evenementen, sportactiviteiten) bij een ongeval gevaar lopen en dit vervolgens toetsen aan een 
in eigen beleid vastgestelde uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkeling of hulpverlening. Mensen die zich in 
de open lucht bevinden, kunnen door het ontbreken van de bescherming van een gebouw ook buiten het 
aandachtsgebied onvoldoende veilig kunnen zijn tegen de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Door ook inzichtelijk te maken waar mensen die buiten verblijven bij een ongeval gevaar lopen, kan door het 
bevoegd gezag gemakkelijker gewaarborgd worden dat omgevingsmaatregelen getroffen worden om ook 
mensen bij de buitenactiviteit te beschermen.’ 

 
Omwonenden zijn van mening dat zij en andere inwoners en bezoekers van de rond Chemelot liggende gemeenten 
op een normale wijze buitenshuis moeten kunnen leven en functioneren zonder dat zij permanent bevreesd moeten 
zijn voor een levensbedreigende calamiteit op Chemelot. 
 
Wanneer op Chemelot processen plaatsvinden waarbij de omgevingsveiligheid niet gegarandeerd kan worden dan 
behoren die processen verplaatst te worden naar gebieden waar die garantie wel verleend kan worden. 
 

 
84 RIVM, Aandachtsgebieden rondom risicobronnen, pag 13, 2016 
85 AVIV, Scheres, Groepsrisico ruimt het veld voor schillenmodel, 2016 
86 RIVM, Aandachtsgebieden, 2018 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/aandachtsgebieden
https://relevant.nl/download/attachments/33816579/Rapport%20Aandachtsgebieden%20rondom%20risicobronnen.pdf?version=1&modificationDate=1466510614268&api=v2
https://www.aviv.nl/userfiles/files/rapporten/Groepsrisico-ruimt-veld-voor-schillenmodel---Tijdschrift_Milieu_feb_2016_nr_1---600dpi.pdf
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/aandachtsgebieden
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Al in 2010 schreef de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS; opgegaan in de Onderzoeksraad) in het rapport 
‘RISICOBEREKENINGEN VOLGENS VOORSCHRIFT, een ritueel voor vergunningverlening’ : ‘De AGS concludeert dat de 
voorgeschreven rekenmethodiek geen getrouw beeld geeft van de veiligheid en de mogelijkheden die te verhogen en 
ontoereikend is voor besluitvorming gericht op bescherming van burgers tegen de risico's die gepaard gaan met de 
productie, gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen. Eenzelfde constatering heeft de Adviesraad eerder gedaan ten 
aanzien van de voorgeschreven rekenmethodiek voor de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen (AGS, 2006). 
Deze laatste methodiek vormt nu evenwel de grondslag voor besluitvorming ten aanzien van de basisnetten spoor, 
weg en water.’87 
 
Nog steeds wordt de macht van het getal als basis genomen waarbij het maar zeer de vraag is hoe juist dat getal is. 
 
Bevindt iemand zich verder dan 13 m van een spoorlijn dan is deze vrijwel overal buiten het PR-10-6 gebied.  
Toch zal iemand die zich op 100 m afstand bevindt net zo dood zijn wanneer er een cat-A wagon ontploft. 
‘Het plaatsgebonden risico ligt in de regel (veel) te dicht langs of rond de risicobron om de functie te vervullen van het 
beperken van de kans op een groot aantal slachtoffers. Dit is een cosmetische valkuil.’88  

 
Vergelijk Plaatsgebonden Risico (PR) met Groepsrisico (GR) 89 
 
‘Hebben we het nog over veiligheid of is het domein van de QRA tot een juridische discussie verworden’ 90 is een vraag 
die het RIVM zich stelt aangezien het er steeds meer op lijkt dat risicoberekeningen zijn verworden tot een juridisch 
instrument om productie en transport te faciliteren in plaats van dienstbaar te zijn aan de bescherming van de 
bevolking tegen gevolgen van gevaarlijke industriёle activiteiten. 
 
De AGS schreef al eerder ‘In het externe veiligheidsbeleid zowel voor inrichtingen als transport wordt in toenemende 
mate de nadruk gelegd op knelpunten in het proces van vergunningverlening. De oorspronkelijke doelstelling van het 
beleid, het waarborgen van de veiligheid van burgers, lijkt daarbij uit het zicht te zijn verdwenen.’91 
 
Er wordt bij vergunningen uitgegaan van het plaatsgebonden risico waarbij de kans op overlijden wordt berekend 
indien iemand daar onbeschermd het hele jaar zou blijven. De norm is ‘eens in de miljoen jaar’ (PR 10-6). 
In de praktijk worden mensen gemiddeld echter maar ruim 80 jaar oud. Omwonenden voelen daarom slechts het 
belang dat Chemelot kan garanderen dat zij, hun kinderen en kleinkinderen daar wonend geen slachtoffer worden. 
Dat omvat een periode van zo’n 130 jaar. Maar zelfs dat kan Chemelot niet garanderen, de effecten zijn te groot! 
Bovendien wonen er circa 70000 mensen rond Chemelot. Samen hebben ze dus een kans van 70000 op 1 miljoen dat 
iemand van hun overlijdt vanwege Chemelot, dus eens in de 14 jaar. Dat klinkt al anders. Vinden we dat normaal? 
 

  

 
87 AGS, Risicoberekeningen volgens voorschrift, een ritueel voor vergunningverlening, pag 9, 2010 
88 J.Heitink, Alles van waarde is kwetsbaar, het begrip ‘Kwetsbaar’ in het Bevi, Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid, jaargang 7 nummer 22-23 pag 45, april 2016 
89 Veiligheidsrapport Chemelot 2014, Deel 1, hoofdstuk 0, pag 6 en 7, 2014 
90 RIVM, Gewaardeerde maatregelen op het spoor, 2017 
91 AGS, Risicoberekeningen volgens voorschrift, een ritueel voor vergunningverlening, pag 45, 2010 

https://relevant.nl/download/attachments/8749172/1.%20AGS%20rapport%20Risicoberekeningen%20volgens%20voorschrift.pdf?version=1&modificationDate=1299590307865&api=v2
https://relevant.nl/download/attachments/8749172/1.%20AGS%20rapport%20Risicoberekeningen%20volgens%20voorschrift.pdf?version=1&modificationDate=1299590307865&api=v2
https://www.aviv.nl/userfiles/files/rapporten/Heitink_Alles-van-waarde-is-kwetsbaar_april-2016.pdf
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Netwerkdag_Omgevingsveiligheid/Presentaties/Gewaardeerde_maatregelen_spoor.pdf
https://relevant.nl/download/attachments/8749172/1.%20AGS%20rapport%20Risicoberekeningen%20volgens%20voorschrift.pdf?version=1&modificationDate=1299590307865&api=v2
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De contouren en waarden van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) van Chemelot92 interesseert 
mensen slechts in zoverre dat ze daarin kunnen zien dat de contouren over de bebouwing heen liggen. Ze begrijpen 
dat dat eigenlijk niet de bedoeling is maar kunnen er helemaal niets aan doen zonder te verhuizen.  
 
Omwonenden beseffen terdege dat die contouren schijnveiligheid is: men beseft heel goed dat indien er iets 
gruwelijk misgaat op Chemelot zij blij mogen zijn indien zij het er levend en zonder zware gevolgen vanaf brengen.  
Bij Chemelot is het echt ‘kleine kans met enorme gevolgen’ en dat voor mensen die risico’s worden opgedrongen! 
 
De nationale overheid geeft aan dat ‘rekening houden met perceptie van belanghebbenden’ uitgangspunt van beleid 
is93 en behoort daar naar te handelen. 
 
Vergunningverlening is hoofdzakelijk gericht op de juridische kant en daarmee verworden tot de parafeerinstantie 
van de grote bedrijven.  
Protesten van burgers worden als ‘hinderlijk’ ervaren. Bij de vergunningverlening wordt niet gekeken ‘hoe kunnen de 
klachten en zienswijzen van burgers worden opgelost en ingepast’, maar ‘hoe kunnen we klachten en zienswijzen 
ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren dan wel anderzijds afwijzen’. 
 
Omwonenden zien de aanbeveling van de Onderzoeksraad aan Chemelot en de provincie om bovenwettelijke 
maatregelen te nemen als oproep om het gezond verstand te gebruiken en niet te wachten totdat er een enorme 
ramp gebeurd is. De veiligheid hoort primair te zijn en faciliteren van transport secundair. 
Aangezien Chemelot van nationaal belang wordt geacht te zijn is het ook de nationale plicht om er voor te zorgen dat 
omwonenden niet permanent levensbedreigende risico’s lopen als gevolg van onvoldoende beheerste veiligheid.  
 
In het nieuwe Veiligheidsrapport 2019 zouden we graag een aantal onderdelen vermeld zien: 

 herzien of de aannames uit de tachtiger jaren inzake de scenario’s wel kloppen denk hierbij aan de door de 
Onderzoeksraad geconstateerde gebrekkige risico identificatie en risico waarderingen 

 domino-effecten in kaart brengen 

 aanduiding van het aantal slachtoffers bij calamiteiten, zowel op Chemelot als daarbuiten 

 personendichtheden realistisch benaderen inclusief mensen op de campus 

 benodigd bluswater voor domino-effecten in kaart brengen 

 benodigde evacuatie plannen voor de campus maken 

 onderzoeken of autonome alarmering grensdetectie bij gasuitbraken risico kan reduceren 

 gevolgen van (zware) aardbevingen in kaart brengen 

 onderzoeken of meervoudige calamiteiten zowel materieel als qua personeel en organisatie beheersbaar zijn 

 
92 RBP Chemelot 2015, pag 8 van 24 
93 VROM, Omgaan met risico’s, 2004 

http://www.vrzuidlimburg.nl/files/3714/5220/5014/PUBLIEKSVERSIE_RBP_Chemelot_2015_definitief_20151204.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-vrom040397-b2.pdf
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4 Belang van Chemelot 
Al jaren prevaleren economische motieven op allerlei fronten wanneer het Chemelot betreft. Belangen van inwoners 
worden vrijwel(?) steeds terzijde geschoven, ook wanneer het over veiligheid voor de omgeving gaat. 
Als argument wordt telkens ‘groei van de werkgelegenheid’ aangehaald. 
 
Teneinde een en ander op feitelijkheden te baseren in plaats van op mooie praatjes werd informatie omtrent 
werkgelegenheid gerelateerd aan Chemelot op een rijtje gezet op basis van openbare informatie. 
Daarbij werd niet alleen naar het aantal werkzame personen gekeken maar ook naar indirecte banen en naar het 
ruimtebeslag in relatie tot het aantal werkzame personen. 
 
Bovendien werd bevestiging gezocht voor het van nationaal belang zijn van Chemelot. 
 
Maar ook werd gevonden dat uitbreiding van Chemelot de gemeente honderden miljoenen minder inkomsten 
oplevert ten opzichte van andere gemeenten waar bedrijven zich willen vestigen of zouden willen uitbreiden. 
De reden daarvoor is dat het Rijk in het verleden agrarische grond heeft aangekocht met het oog op uitbreiding en 
die aan DSM heeft meegegeven bij de beursgang.  
Wanneer die grond nu wordt omgezet in bedrijventerrein zou dat andere gemeenten heel veel geld opleveren, maar 
Sittard-Geleen levert dat heel weinig / niets op omdat ze de grond niet meer kunnen verkopen.  
Het komt er op neer dat DSM middels langjarige grondspeculatie de gemeente heel veel geld door de neus boort.  
 
Geconcludeerd wordt dat Chemelot Industrial Park van nationaal belang is maar geen grote rol speelt bij het creëren 
van nieuwe werkgelegenheid. 
Chemelot Campus en Chemelot Industrial Park blijken in de jaren 2013 t/m 2017 slechts 221 extra banen te hebben 
gecreëerd waarbij Chemelot slechts 5879 werkzame personen telt, veel lager dan steeds gecommuniceerd werd. 
 
Men kan en moet zich daarom de vraag stellen of het 820 ha grote terrein eigenlijk wel genoeg banen oplevert in 
relatie met de omvang en vergelijk met andere Limburgse en lokale bedrijventerreinen. 
 
Dit alles maakt het zeer discutabel of het argument werkgelegenheid een grote rol zou mogen spelen bij acceptatie 
van grote risico’s  en of de gemeente niet veel restrictiever behoort te zijn in het toestaan van afwijkingen van 
bestemmingsplannen in relatie tot Chemelot.  
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4.1 Nationaal en provinciaal belang 
In de Visie Chemelot 2025 schrijven de stakeholders ‘Met een omzet van meer dan € 10 miljard per jaar neemt 
Chemelot 20% van de chemiesector in Nederland voor haar rekening. …. Ons economische belang hangt ook samen 
met de werkgelegenheid die alle bedrijven en instellingen op Chemelot bieden en creëren. Chemelot vormt een 
belangrijke werkgever in Limburg.’94  
 
Op de gemeentelijke website wordt enige informatie over Chemelot Industrial Park plus Chemelot Campus verstrekt. 
 
Op verzoek van de Provincie Limburg hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO een compositie-
analyse van de Limburgse economie uitgevoerd. 
 
‘De provincie Limburg beweegt in essentie mee met de landelijke conjunctuur, waarbij er sprake is van iets hogere 

groei in perioden van hoogconjunctuur en een dieper dal ten tijde van laagconjunctuur. De oorzaak voor een 

dergelijke hogere gevoeligheid voor conjuncturele schokken ligt verscholen in de sectorstructuur. Zo is een 

gediversifieerde economie beter in staat om schokken op te vangen dan een regio die heel erg sterk afhankelijk is van 

slechts enkele bedrijfsactiviteiten. Ook bepaalt het de mate waarin een regio afhankelijk is van de export en daarmee 

de vatbaarheid voor ontwikkelingen in de wereldhandel. De economie van zowel Limburg als Zuidoost-Noord-Brabant 

is sterk afhankelijk van de export.’95 

 

De nationale en provinciale keuze om de zeer grote industrieterreinen in Sittard-Geleen eenzijdig te ontwikkelen 
(chemische producten op Chemelot Industrial Park, logistiek op Industrie Park Holtum Noord, automotive bij 
VDL/Nedcar)  maken dat Sittard-Geleen structureel zeer vatbaar is voor ontwikkelingen in de wereldhandel en fysiek 
zeer beperkt is om daar middels diversificatie van de lokale economie iets aan te doen. 

 
In 2015 bedroeg de nationale export € 304226 miljoen. 
 
Zuid-Limburg (inclusief Chemelot Industrial Park) bleek in 2015 bijna 
11% van de nationale export aan chemie te leveren hetgeen als 
‘provinciaal en nationaal belang’ kan worden aangemerkt. 
 
Ruim 40% van de sectorale export in Limburg bleek in 2015 van 
Chemelot Campus afkomstig. Dat is ‘provinciaal en nationaal belang’. 
 
Uit vergelijk van de export van Chemelot Campus en de export van de 
Zuid-Limburgse chemie blijkt dat Chemelot Industrial Park minder 
bijdraagt aan de export dan Chemelot Campus. 
 

Het rapport geeft aan ‘De rol van de campussen in het regionale innovatiesysteem is vooral gericht op het aanjagen 

van de regionale kenniseconomie en daarmee de werkgelegenheid’ en ‘De R&D-intensiteit verschilt erg per sector. De 
maakindustrie en de sectoren speur- en ontwikkelingswerk en IT-dienstverlening zijn het meest R&D-intensief. Binnen 
de maakindustrie is de chemie één van de sectoren met een betrekkelijk hoge R&D-intensiteit in Nederland. Deze 
sector is in sterke mate geconcentreerd in Zuid-Limburg. Ook in dit verband is het een opvallend gegeven dat juist in 
Zuid-Limburg de R&D-intensiteit lager is dan in Noord- en Midden Limburg. In Limburg blijkt er juist relatief veel 
geïnnoveerd te worden in de dienstverlenende sectoren.’96 
 
TNO verduidelijkt ‘Op zichzelf is de Chemische industrie een R&D-intensieve sector in Nederland. Ruim een vijfde deel 
van de toegevoegde waarde die alle chemiebedrijven in Nederland voortbrengen, komt uit de provincie Limburg (en 
dan dus uit Zuid-Limburg). Gelet op de lager dan gemiddelde R&D-intensiteit in Zuid-Limburg, zowel in vergelijking 
met Nederland als de twee overige Limburgse regio’s, ontstaat het beeld dat de Chemiesector in Limburg mogelijk 
minder aan onderzoek en ontwikkeling doet dan bedrijven in de Chemische industrie elders in Nederland. Er wordt 
wel veel in vaste activa geïnvesteerd in de Chemie.’97 
 
De Onderzoeksraad schrijft ‘De Campus op het industriecomplex ontleent zijn bestaansgrond aan de verbinding met 
de chemische bedrijven op Chemelot, maar in de praktijk is er – vooral bij de nieuwe activiteiten op de Campus – 

 
94 Stakeholdersteam Chemelot, Chemelot visie 2025, pag 9, 2016 
95 CBS-TNO, Compositie analyse van de Limburgse economie, pag 17, 2017 
96 CBS-TNO, Compositie analyse van de Limburgse economie, pag 7, 2017 
97 TNO, Synthese bij het CBS-TNO rapport “Compositie analyse van de Limburgse economie”, pag 12, 2017 

https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
http://www.insittardgeleen.nl/nl-nl/5/114/chemelot.aspx
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/40/cbs-tno%20compositie%20analyse%20limburgse%20economie.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/40/cbs-tno%20compositie%20analyse%20limburgse%20economie.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2017/40/170512%20export%20provincie%20limburg%20def.xlsx
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/40/cbs-tno%20compositie%20analyse%20limburgse%20economie.pdf%20https:/www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/40/compositie-analyse-van-de-limburgse-economie
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/40/cbs-tno%20compositie%20analyse%20limburgse%20economie.pdf
file:///C:/Downloads/TNO-2017-R10662.pdf
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veelal geen verbinding met de activiteiten op het Industrial Park.’98 en ‘In 2004 sloot DSM met de gemeente Sittard-
Geleen, provincie Limburg en de vakbonden een convenant gericht op de ontwikkeling van Chemelot tot een 
industrieterrein waar verschillende bedrijven zich konden vestigen. In de jaren daarna verkocht DSM steeds meer 
installaties aan andere bedrijven. Nieuwe productiefaciliteiten zijn op het industrieterrein Chemelot tot dusver alleen 
door het bedrijf Sekisui en QCP gebouwd. Daarnaast werd in 2010 een bestaande salpeterzuurfabriek van DSM 
(bouwjaar 1987) van IJmuiden naar de Chemelot site verplaatst. Voor de rest betreft het de al aanwezige DSM-
installaties die zijn voortgezet onder nieuwe bedrijfsnamen en andersoortige activiteiten zoals de exploitatie van de 
haven, transport via het spoor, afvalverwerking en gasvulstations.’99 
 
Gezien het bovenstaande, ontbreken van binding van Chemelot Industrial Park met Chemelot Campus en de relatief 
lage R&D-investering van de maak-industrie waarvan chemie deel uitmaakt en het niet in winkels of groothandel 
verkrijgbaar zijn Chemelot-producten lijkt het onwaarschijnlijk dat Chemelot Industrial Park veel bijdraagt aan het 
aanjagen van de regionale kenniseconomie en de werkgelegenheid. 
Autonome groei op Chemelot Industrial Park blijkt deze eeuw evenmin het geval te zijn geweest.  
 

Sinds 2001 is het aantal 
banen ( = vervulde posities) in 
de gemeente Sittard-Geleen 
afgenomen met 8,2%.100 
Ultimo 2017 waren er 53790 
banen in Sittard-Geleen.  
Het aantal banen per 1000 
inwoners in de leeftijd 15 tot 
en met 64 jaar bedraagt 
890,4, tegen gemiddeld 727,4 
in de groep gemeenten met 
een vergelijkbaar inwonertal. 
 

Volgens het provinciale programma ‘Er is chemie in Limburg’ nam in de periode 2003 tot 2005 het aantal directe 
arbeidsplaatsen op Chemelot af en het aantal indirecte arbeidsplaatsen toe. In 2005 werkten circa 7000 mensen op 
Chemelot waarvan circa 700 op Research ( = huidige Campus) terwijl er 8100 indirecte banen worden gerapporteerd. 
De verhouding directe / indirecte banen steeg daardoor in die periode van 1,13 via 1,18 naar 1,25.101 
Ook in die periode waren de meesten die in de industrie werkten (17950 personen) dus niet op Chemelot werkzaam. 
 
Publicaties in de media tonen dat de werkgelegenheid op Chemelot Industrial Site is de afgelopen twintig jaar 
gestaag daalde als gevolg van reorganisaties en outsourcing maar dat werd meestal veel minder breed uitgemeten 
dan aankondigingen van nieuwe banen die in het verschiet lagen. 
 
Juist de sector industrie zorgde voor enorme teruggang in de werkgelegenheid (van 23400 naar 13610) terwijl de 
andere sectoren vrijwel allemaal een kleine stijging te zien gaven. Van 2001 tot 2008 (begin van de crisis) daalde de 
werkgelegenheid in de industrie met 40%. Daarna vertraagde de daling tot nu 4%. 
 
Outsourcing leidde in ieder geval niet tot flinke toename van de werkgelegenheid in andere sectoren. 
Ofschoon uit de grafiek niet blijkt dat reductie van werkgelegenheid op Chemelot de grote oorzaak van het enorme 
banenverlies in de industrie is, valt op dat in de andere centrumgemeenten (Maastricht, Venlo, Heerlen, Roermond) 
het aantal banen vrijwel gelijk bleef en was de daling van werkgelegenheid in de industrie daar aanmerkelijk lager. 
 
De conclusie is derhalve dat Chemelot Industrial Park van nationaal belang is maar geen grote rol speelt bij het 
creëren van nieuwe werkgelegenheid. 

 
98 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 7, 2018 
99 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 24, 2018 
100 Werkgelegenheidsregister (LISA) Sittard-Geleen 2017 
101 Etil, Monitor ‘er is chemie in Limburg’, bijlage 1, 2006 

https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/JiveReportcontents.ashx?report=lisa&inp_geo=gemeente_1883
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4.2 Werkgelegenheid op Chemelot Industrial Park en Chemelot Campus 
Aangezien werkgelegenheid telkens als motivatie voor toekenning van gemeentelijke bijdragen aan Chemelot en 
voor uitbreiding van Chemelot wordt gehanteerd is het van belang de werkgelegenheid goed in beeld te brengen. 
 
Cijfers over 2002 gegeven aan dat:  ‘De directe werkgelegenheid binnen de afdeling SABIC EPC Logistiek HC is ca. 120 
mensen, de directe werkgelegenheid binnen alle SABIC EPC activiteiten in Geleen bedraagt ca. 2300 mensen. De 
indirecte werkgelegenheid bij dienstverlening en bij toelevering aan SABIC EPC Geleen is naar schatting een factor 1 à 
2 groter (Bronnen: SABIC en ETIL gegevens).’ 102 
 
In 2007 rapporteerde de provincie: ‘De werkgelegenheid in de chemische sector daalt al een aantal jaren. Deels heeft 
dit te maken met efficiencyslagen, deels met uitbesteding van werkzaamheden. Naar verwachting zal de directe 
werkgelegenheid in de sector (bijvoorbeeld door Copernicus) verder dalen. In de vorige monitor van 2005 is de 
verwachting uitgesproken dat, vooral als gevolg van die uitbesteding van werkzaamheden, een toename van de 
indirecte werkgelegenheid verwacht mag worden. Die verwachting wordt bevestigd door de cijfers: het aantal 
indirecte arbeidsplaatsen is in 2005 verder toegenomen tot 8100 (een toename van bijna 4.% t.o.v. 2003). Het aantal 
indirecte arbeidsplaatsen geeft een indicatie van de vervlechting (verankering) van chemiebedrijven met de 
Limburgse economie (toeleveren en uitbesteden). De verhouding tussen het aantal indirecte en directe 
arbeidsplaatsen is toegenomen van 1,13 in 2003 tot via 1,18 in 2004 tot 1,25 in 2005. Dit betekent dat in 2005 één 
arbeidsplaats in de chemische sector één-en-een-kwart arbeidsplaats oplevert in andere sectoren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om catering, transport, onderhoud, schoonmaak, bewaking. 
In 2005 werkten ruim 7000 mensen op Chemelot. Daarvan werken er zo’n 700 mensen op de R&B Campus.’ 103 
 
De stakeholders in de Visie Chemelot 2025 vermelden ‘Op dit moment werken op de industrial site ruim zesduizend 
mensen bij de verschillende bedrijven. Op de Brightlands Chemelot Campus werken daarnaast nog eens circa 
zeventienhonderd kenniswerkers en er zijn ruim zeshonderd studenten. … Naast de bijna achtduizend mensen die 
werkzaam zijn bij de verschillende bedrijven op Chemelot zijn minstens nog een keer zoveel mensen direct verbonden 
aan Chemelot. Ze werken in onderhoud of logistiek, maar denk ook aan diensten als catering en beveiliging. 
Daarnaast is ook de zogenoemde indirecte werkgelegenheid belangrijk voor de regio. De Chemelot-medewerkers 
kopen of huren een huis in de omgeving, doen er hun boodschappen, de kinderen gaan er naar school en ze bezoeken 
de schouwburg, het filmhuis en de sportvoorzieningen.’104 De Onderzoeksraad haalde dit aan. 
 

Het bovenstaande is in lijn met de factor 1,5 die het College van 
Sittard-Geleen in 2017 noemde en met een onderzoek dat 
Chemelot al in 2010 in het Campus Masterplan105 publiceerde over 
de te verwachten multiplicator van de Chemelot Campus. 
Het College gaf toen aan dat zo’n 20% van de medewerkers van 
Chemelot uit Sittard-Geleen afkomstig is en dat de factor 1,5 ook 
voor het Chemelot Industrial Park gehanteerd mocht worden 
zonder aan te geven waarop dat gebaseerd was.  
 
Als geheel zou de aanwezigheid van  Chemelot daardoor zo’n 8000 directe en 12000 indirecte banen opleveren.  
Zo’n 4000 inwoners van Sittard-Geleen zouden een baan (1600 directe plus 2400 indirecte) aan Chemelot danken. 
 
Zelfs tijdens de presentatie van de Chemelot Visie 2025106 aan raadsleden van omliggende gemeenten gaf de 
President DSM Nederland nog aan dat elke baan op Chemelot Campus goed was voor minimaal vier indirecte banen. 
Voordien waren meermaals multiplicatoren tot tien genoemd, telkens zonder onderbouwing. 

 
Nevenstaande werkgelegenheidsgegevens op 
Chemelot zijn de afkomstig uit REBIS, de 
provinciale database van bedrijventerreinen.107 
 

 
102 Groepsrisicorapportage opslagen SABIC EPC Logistiek HC i.h.k.v. aanvraag voor vergunning Wet milieubeheer, pag 8, 10 nov 2014 
103 Provincie, Chemiemonitor – werkgelegenheid Chemelot, bijlage 1 pag 2, 2007 
104 Stakeholdersteam Chemelot, Chemelot visie 2025, pag 9, 2016 
105 Masterplan Chemelot Campus, 2010, pag 28 
106 Stakeholdersteam Chemelot, Chemelot visie 2025, 2016 
107 Rebis, database bedrijventerreinen provincie Limburg 

https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
http://www.topsectorenzuidlimburg.nl/pdf/Masterplan_Chemelot_Campus.pdf
https://www.chemelot.nl/visie
http://www.rebislimburg.nl/rebis2/
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
http://www.topsectorenzuidlimburg.nl/pdf/Masterplan_Chemelot_Campus.pdf
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/79825/11467/1741877/
http://www.rebislimburg.nl/rebis2/
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Er blijken (slechts) 5879 personen werkzaam te zijn bij bedrijven op Chemelot hetgeen zo’n 8820 indirecte banen 
oplevert. Het aandeel van Sittard-Geleen hierin bedraagt 1176 (direct) plus 1764 (indirect) is samen 2940 banen. 
Die aantallen moeten worden afgezet tegenover de 44000 werkenden en de 53790 banen die Sittard-Geleen heeft. 
 
In de jaren 2013 t/m 2017 werkten bij de bedrijven op Chemelot Campus 984, 1104, 1106, 1235 en 1289 personen. 
De bedrijven op Chemelot Industrial Park telden in die jaren 4487, 4479, 4425, 4337 en 4403 werkzame personen. 
In de periode 2013 t/m 2017 hebben alle investeringen in Chemelot Campus en Chemelot Industrial Park 221 banen 
opgeleverd. De werkgelegenheid is daardoor in vijf jaar slechts met 4% toegenomen. Dit ondanks dat er veel 
aandacht was voor ‘weer banengroei’ en het LED-programma zeer hoge doelstellingen en veel promotie had. 
 
Vergelijken we wat de provincie al in 2007 meldde met wat Chemelot nu op haar website schrijft ‘Chemelot is de 
chemie en materialen community in het zuiden van Nederland. Ruim 7000 mensen werken op Chemelot, over een 
paar jaar zijn dat er waarschijnlijk zo’n 10.000. Chemelot is een magneet voor talent, van studenten en PhD’s tot 
onderzoekers, operators, ingenieurs en specialisten.’ dan zijn we qua werkgelegenheid geen meter opgeschoten. 
 
Al vele jaren worden er telkens weer verhalen over toekomstige werkgelegenheid in de media gebracht met als 
doelen om veel subsidies los te weken bij de overheden en de burgers de worst voor te houden van ‘iedereen werkt’. 
LED (Limburg Economic Development) beloofde ruim 17000 nieuwe banen maar viel uit elkaar toen bleek dat men in 
60% van de tijd slechts pas 10% van de banen gerealiseerd had. LED bleek voor luchtkastelen en dergelijke te staan. 
Ondertussen was er wel veel overheidsgeld geïnvesteerd en waren de multinationals er wel bij gevaren. 
 
Uiteraard hopen omwonenden dat dit keer inderdaad 3000 mensen (43% !!) extra werk vinden bij Chemelot. Dan 
zouden er ook nog eens circa 4500 indirecte banen bij komen. Vooralsnog blijft het echter bij wishfull thinking. 
Daarbij wordt aangetekend dat dit geen enkele legitimatie is voor acceptatie van verhoogd risico of andere overlast 
of vervuiling. De nieuwe banen zouden juist tot een duurzamer Chemelot moeten leiden dat de onveiligheid terug 
weet te brengen tot de hekken o.a. door processen te vernieuwen. 
 
De directe en indirecte werkgelegenheid die Chemelot oplevert is vermoedelijk veel geringer en voor de inwoners 
van Sittard-Geleen minder relevant dan het beeld dat in stand wordt gehouden. 
 
In dat licht is het niet erg verwonderlijk dat een publieksonderzoek van de Radboud Universiteit108 uitwijst dat 44% 
van de ondervraagde omwonenden aangeven niemand te kennen die op Chemelot werkt of gewerkt heeft. 

 
108 Radboud Universiteit, De chemie tussen Chemelot en Geleen, pag 6, 2016 

https://www.chemelot.nl/nieuws/chemelot-op-koers
http://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016-06-06-Publieksonderzoek-Geleen.pdf
http://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016-06-06-Publieksonderzoek-Geleen.pdf
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4.3 Benutting van ruimte 
Sittard-Geleen ligt ingeklemd tussen België 
en Duitsland en vormt de verbinding tussen 
Zuid-Limburg en de rest van Nederland 
daar waar Nederland het smalst is.  
In Sittard-Geleen liggen vier van de vijftien 
grootste bedrijventerreinen van Limburg.  
 
Holtum-Noord en Chemelot hebben zeer 
weinig werkzame personen per hectare. 
Andere gemeenten creëren veel meer 
banen op eenzelfde oppervlak. 
 
Nevenstaand overzicht van de acht gemeenten 
met de grootste bedrijventerreinen (en het 
grootste aantal inwoners) toont dat in Sittard-
Geleen ruim een-zevende van het oppervlak 
door bedrijventerreinen wordt ingenomen, 
bijna dubbel zoveel als bij de vier andere grote 
gemeenten.  Zonder Chemelot Industrial Park 
(702 ha) ligt in lijn met de andere gemeenten. 
 
In het provinciaal overzicht werklocaties Limburg 2017109 valt op dat Chemelot met 80 ha de meeste terstond 
uitgeefbare ruimte van Limburg heeft (11%) ondanks de aanleg van meerdere nieuwe bedrijventerreinen in Limburg.  
Tevens wordt duidelijk hoe weinig banen Chemelot Industrial Park heeft vergeleken andere bedrijventerreinen.  

 
Ook in vergelijk met bedrijventerreinen waarop de andere 
Limburgse Brzo-bedrijven gevestigd zijn levert Chemelot 
Industrial Park relatief weinig banen op maar heeft wel 
veruit de grootste veiligheidsrisico’s voor de omgeving. 
 
Uitgave van kavels levert andere gemeenten veel geld op.  
De terstond uitgeefbare 80 ha op Chemelot zijn circa € 
100 miljoen waard.110 Wanneer een bedrijf op Chemelot 
een kavel verwerft ontvangt de gemeente Sittard-Geleen 
daarvoor echter NUL euro. 
De Staat heeft die gronden voor, tijdens en na de mijntijd 
(meest) als landbouwgrond gekocht en ‘onderhands’ in 
bedrijventerrein omgezet en uiteindelijk aan de 
beursgenoteerde multinational DSM gegeven. De lokale 
samenleving loopt daardoor honderden miljoenen mis. 
 
 
Wanneer DSM deze regio verlaat zullen deze gronden ongetwijfeld als ‘bedrijventerrein’ worden verkocht. 

 
109 Provincie, Werklocaties Limburg 2017, pag 26, 2018 
110 Provincie, Werklocaties Limburg 2017, pag 34, 2018 

https://www.limburg.nl/publish/pages/212/rapport_werklocaties_2017.pdf
https://www.limburg.nl/publish/pages/212/rapport_werklocaties_2017.pdf
https://www.limburg.nl/publish/pages/212/rapport_werklocaties_2017.pdf
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Daar komt nog bij dat DSM grote grondposities heeft ten noorden 
van de huidige locaties en die wil ontwikkelen.  
De Chemelot Visie 2025 omvat ontwikkeling van het ‘kleine’ 
gebied in nevenstaande afbeelding genaamd Lexhy (circa 130 ha). 
Een stuk van Graetheide (215 ha) is al sinds 1969 in alle 
provinciale plannen gereserveerd als potentieel industrieterrein 
voor DSM.  Geen enkele betrokken gemeente ging in op het 
verzoek van DSM en de provincie om de bestemming te 
veranderen in industrie.  
Beide gebieden zijn al vanaf de zestiger jaren (grotendeels) in 
bezit van DSM en bedoeld voor ontwikkeling in Noordelijke 
richting. Ze zijn met belastinggeld als landbouwgrond aangekocht. 
 
Het geprivatiseerde DSM wil hier nu bedrijventerrein van maken. 
In feite bepaalt DSM zelf wanneer zij de winst van zeer langjarige 
grondspeculatie wil innen.  
De gemeente ontvangt daarvoor heel weinig! ‘Nationaal belang’ kost de gemeente daardoor honderden miljoenen. 
 
De Onderzoeksraad geeft aan dat de gemeente 
alleen via bestemmingsplannen formele 
bevoegdheid heeft op Chemelot.  
De provincie kan dit echter overrulen via een 
PIP (Provinciaal Inpassings Plan). 
Dat de provincie het PIP-middel (te) snel inzet 
bleek in 2017 toen VDL wilde uitbreiden om 
een spooraansluiting op de 27 ha van Nedcar 
Yard te realiseren.111  
Ook daar was omzetting van landbouwgrond 
aan de orde en had de gemeente weinig profijt. 
Sittard-Geleen resteert weinig restcapaciteit. 
 
Bedrijventerrein Krawinkel (41,34 ha; 1691 WP; 40,9 WP/ha), Industrie Park Noord (154,06 ha; 3681 WP; 23,9 
WP/ha) e.a. tonen dat andere bedrijventerreinen in Sittard-Geleen veel meer banen per ha opleveren dan Chemelot. 
De Chemelot Campus wordt door Buck Consultants als een volwassen campus geclassificeerd.112  
 
‘Science parken (campussen met universiteit) hebben te maken met een spanningsveld tussen universiteits 
gerelateerde activiteiten en (commerciële) ontwikkeling van de campus. Deze campussen zijn namelijk primair 
faciliterend voor het onderzoek dat er wordt gedaan. Dat geldt overigens ook voor innovatiecampussen (zoals de 
High Tech Campus Eindhoven en de Brightlands Chemelot Campus), maar die worden ‘gerund’ als een eigenstandig 
bedrijf, waarbij vastgoedexploitatie één van de (belangrijkste) onderliggende verdienmodellen is.’113 
Studenten worden gericht ingezet als arbeidskracht voor een commerciële activiteit ten behoeve van bedrijven 
waarbij verhuur van ruimte ten behoeve van scholing van studenten als belangrijk verdienmodel wordt ingezet. 

 
De andere campussen hebben 
veel meer banen.  
Chemelot Campus zit per hectare 
op het niveau van VDL/Nedcar. 
 
 

Men kan en moet zich de vraag stellen of het 820 ha grote terrein eigenlijk wel genoeg banen oplevert in relatie met 
de omvang en vergelijk met andere Limburgse en lokale bedrijventerreinen. 
Dit alles maakt het zeer discutabel of het argument werkgelegenheid een grote rol zou mogen spelen bij acceptatie 
van grote risico’s  en of de gemeente niet veel restrictiever behoort te zijn in het toestaan van afwijkingen van 
bestemmingsplannen in relatie tot Chemelot.  

 
111 Inpassingsplan Spooraansluiting Yard, 2017 
112 BCI, Overzicht 35 campussen naar ontwikkeling, 2018 
113 BCI, Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland, pag 40, 2018 

https://www.chemelot.nl/visie
https://www.graetheidecomite.nl/dsm-en-graetheide
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.9931.PIPSpoorYardCHT-VO01/t_NL.IMRO.9931.PIPSpoorYardCHT-VO01.pdf
http://www.bciglobal.com/nieuws_detail.asp?cat=5006&dc=26712
https://extranet.bciglobal.com/documents/Inventarisatie%20en%20meerwaarde%20van%20campussen%20in%20Nederland%20-%205%20juni%202018.pdf
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4.4 Lokale gevolgen van het maatschappelijk belang van Chemelot 
In nevenstaande figuur omgeeft de blauwe lijn de Chemelot site.  
De groene cirkels en pijlen geven aan waar zich de huidige ingangen 
bevinden en welke winkelcentra het bereikbaarst zijn.  
De rode cirkels en pijlen tonen inmiddels gesloten  (hoofd)ingangen en 
welke winkelcentra het bereikbaarst waren. 
 
Winkeliers in Lindenheuvel vertelden dat zij nadeel ondervonden van 
de sluiting van de ingang bij het SBB.  
Na sluiting van de ingang bij de Maurits stopte de dagelijkse stroom 
mensen richting Geleen-centrum. 
De ingang aan de Kerenshofweg ligt zo ver van de centra dat mensen 
waarschijnlijk kiezen om hun boodschappen ‘bij hun eigen supermarkt’ 
te doen. 
 
Chemelot Industrial Park is van nationaal belang voor de economie 
maar ligt wel erg ongelukkig te midden van een druk bevolkt gebied.  
 
In 2016 werd in het kader van Maastricht 
bereikbaar114 onder het personeel dat op 
Chemelot Campus werkt een 
mobiliteitsonderzoek gehouden.  
Slechts een klein deel van hen bleek in Sittard-
Geleen te wonen. 
Het PBL constateerde dat voor Sittard-Geleen 
geldt dat de meest verdienende inwoners meer 
verspreid geraakt zijn over de regio.115 
Dit alles bevestigt de constatering dat nieuwe 
kenniswerkers zich vrijwel niet in Sittard-Geleen 
vestigen maar kiezen voor wonen in het 
Heuvelland of in Maastricht omdat Sittard-
Geleen het imago ‘industriegemeente’ heeft.  
Uit nevenstaande figuur blijkt dat Chemelot 
Campus in hoofdzaak een Zuid-Limburgse en ook 
een euregionale functie heeft. 
 
Het afgelopen decennium heeft Sittard-Geleen hardnekkig geprobeerd om verbinding tussen Chemelot en de centra, 
met name Geleen, te leggen. Zo stond in het coalitieakkoord van 2014 ‘Een aanvullende impuls voor het Geleense 
centrum zien we in het regisseren en waar nodig faciliteren van de verbinding met de snel groeiende bedrijvigheid op 
de nabijgelegen Chemelot-site, enerzijds rond het thema van innovatie en anderzijds door te onderzoeken hoe we het 
groeiend aantal medewerkers op de site kunnen vertalen in meer bezoek aan het Geleense centrum.’116 
 
Blijkbaar heeft Chemelot geen belang bij verbinding met de stedelijke centra want men sloot zelfs de twee 
belangrijkste ingangen aan Geleense zijde. Het kost veel moeite om iets wat op binding lijkt te bedenken. Daarom is 
het ook twijfelachtig of indirecte werkgelegenheid die aan ‘binding’ gerelateerd is daadwerkelijk aanwezig is. 
 
Er werd reeds geconstateerd dat invulling van de terstond uitgeefbare ruimte op Chemelot Industrial Park de 
gemeente geen inkomsten geeft vanwege verkoop van kavels. 
 
Geleen draagt in hoge mate de risico’s maar de gemeente als geheel krijgt er onvoldoende voor terug. 
Ook Beek en Stein dragen risico’s. Of en in welke mate zij profiteren van Chemelot werd niet onderzocht. 
Het opheffen van discrepantie tussen overlast en profijt is nodig om draagvlak onder de bevolking te kunnen krijgen. 
Aangezien Chemelot van provinciaal en nationaal belang is behoren zij hier ook financieel aan mee te werken. 
Investeren in Chemelot betekent ook investeren in de omgeving van Chemelot, zonder dat kunnen de overheden 
draagvlak wel vergeten! 

 
114 Uitkomsten mobiliteitsscan Brightlands Chemelot Campus, pag 2, 2016 
115 PBL, De verdeelde triomf, verkenning van stedelijk- economische ongelijkheid en opties voor beleid, pag 109, 2016 
116 Coalitieakkoord ‘Burgers en stad, een combinatie van kracht’, pag 9, 2014 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=af12409f-946b-4d29-8249-915811b0cdc9
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=af12409f-946b-4d29-8249-915811b0cdc9
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=af12409f-946b-4d29-8249-915811b0cdc9
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2016_De%20verdeelde%20triomf_1777.pdf
https://sittardgeleen.vvd.nl/uploaded/sittardgeleen.vvd.nl/files/561a54cc41a56/coalitieakkoord.pdf
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4.5 Chemelot komt naar u toe 
Momenteel loopt er een aanvraag tot uitbreiding van het chemieterrein tot bij de bebouwing van Lindenheuvel.  
Een tot milieuklasse 2 (= niet vervuilend) behorende bedrijf is op 
Chemelot Campus gevestigd (rood omlijnd [1]) maar heeft een aparte 
toegang die buiten de hekken ligt. 
Dit bedrijf wil nieuwbouw plegen (groen omlijnd [2]) aan de overzijde 
van de langs Chemelot lopende openbare hoofdtoegangsweg van 
Geleen door daar grond van DSM (waar ontwikkeling mogelijk is) en 
van de gemeente (agrarische bestemming) aan te kopen. 
Tegelijkertijd wil men het bedrijf, net als nu, onder Chemelot Campus 
laten vallen en de Koepelvergunning van toepassing laten zijn.  
Voor het groepsrisico tellen de medewerkers van het groeiende 
bedrijf daardoor, nu en in de toekomst, niet mee als ‘externen’. 
Chemelot omzeilt hier niet alleen (weer) het Bevi, maar realiseert 
hierdoor uitbreiding buiten de hekken.  
Daarmee wordt een precedent geschapen en defacto de start van een 
gordel aan bedrijven langs Chemelot gerealiseerd in een gebied wat 
nog een klein beetje groen tussen industrie en stedelijke bebouwing 
is en de omvang van de nieuwbouw beeldbepalend wordt. 
Achter de huidige vestiging en in de buurt liggen flinke stukken grond 
(o.a. het blauw omlijnde [3]) op Chemelot braak. 

 
Op (geldende) nevenstaande Plankaart117 is het gebied waar de nieuwbouw 
gepland is rood omcirkeld. Het gebied ligt duidelijk buiten het 
Chemelotterrein. De Plankaart komt overeen met de actuele situatie zoals op 
www.ruimteplannen.nl te zien is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de actuele Omgevingsvergunning is opgenomen: 
’4.2 Ambtshalve toevoeging van voorschrift over terreinafscheiding site Chemelot 
Het is gebruikelijk om voor inrichtingen een voorschrift op te nemen dat de inrichting afgescheiden moetzijn van haar 
omgeving, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de inrichting. In het verleden is abusievelijk dit 
voorschrift niet expliciet opgenomen voor de site Chemelot, terwijl de afscheiding van de site Chemelot ook niet 
expliciet in de aanvraag voor revisievergunning van de site Chemelot uit 2005 is beschreven. Het is bij de site 
Chemelot met haar vele deelinrichtingen en verschillende (chemische) activiteiten zeker van belang, dat onbevoegden 
geen toegang hebben tot de inrichting site Chemelot. Daarom is ambtshalve een voorschrift toegevoegd, dat de site 
Chemelot zodanig afgescheiden moet zijn van haar omgeving, dat onbevoegden geen toegang hebben tot de 
installaties, opslagen en gebouwen van de inrichting site Chemelot. … 6.2 Ambtshalve toegevoegd voorschrift 
A. ALGEMEEN   8 Terreinafscheiding     Op het terrein van de inrichting site Chemelot moet een zodanige afscheiding 
aanwezig zijn dat de toegang tot de installaties, opslagen en gebouwen behorende tot de inrichting site Chemelot 
voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.’ 
 
De Plankaart toont duidelijk de terreinafscheiding, het gebied voor de beoogde nieuwbouw ligt daarbuiten. 
Ook de actuele Site Regelgeving Chemelot Site en het daarop staande Basis Site Regelgeving Chemelot118 refereert 
aan de omgevingsvergunning uit 2005 waarin het Chemelotterrein conform de plankaart is afgebakend. 

 
117 Plankaart BP Chemelot, 2001 
118 Chemelot, Site Regelgeving, pag 3, 180523 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.18830000DSMGeleen-/p_NL.IMRO.18830000DSMGeleen-.pdf
http://www.ruimteplannen.nl/
https://www.chemelot.nl/veiligheid/regelgeving
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/80961/13815/0/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.18830000DSMGeleen-/v_NL.IMRO.18830000DSMGeleen-.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.18830000DSMGeleen-/p_NL.IMRO.18830000DSMGeleen-.pdf
https://www.chemelot.nl/IManager/MediaLink/915/80961/13815/0/
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De Onderzoeksraad geeft aan dat de gemeente alleen via het bestemmingsplan formele bevoegdheid heeft op 
Chemelot. Dit is zo’n situatie waarin de gemeente daar gebruik van kan maken. 
 
De vraag die zich aandient is of het belang van DSM om een stukje voor hun nutteloze grond te verkopen zwaarder 
weegt dan het belang van het in tact laten van een groene gordel tussen Chemelot en stedelijke bebouwing 
waardoor de industrie aan één kant van de weg blijft. 
 
Erg belangrijk is bovendien dat op die locatie onnodig mensen op korte afstand van een gevaarlijke fabriek (ACN) 
werken en dat zij niet in de risicoberekeningen worden meegenomen vanwege de Koepelvergunning. 
Omwonenden vinden dit een vorm van onverantwoord maatschappelijk ondernemen. 
 
Op minder dan 200 m afstand in de Seringenlaan in Lindenheuvel werden enkele blokken met portieketagewoningen 
gesloopt en er zouden daar enkele gelijkvloerse seniorenwoningen worden gebouwd.  
Daarna zouden additioneel nog tegenoverliggende blokken met portieketagewoningen worden gesloopt.  
Chemelot diende, na de sloop, een zienswijze in tegen de bouw van de seniorenwoningen met als argument dat de 
door Chemelot veroorzaakte geluidoverlast te laag was vastgesteld (conform de waarde die Chemelot al vanaf 1995 
aanhield in haar geluidberekeningen !) hetgeen Chemelot in de huidige en toekomstige bedrijfsvoering beperkt. 
 
Het akoestisch rapport geeft aan: ‘De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB en wordt in de 
meeste rekenpunten bepaald door het aanwezige industrielawaai (gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeer alleen bedraagt ten hoogste 57 dB).’119 Merkwaardig, er wordt overschrijding geconstateerd en de 
oorzaak wordt niet in de geluidproductie maar in de regelgeving gezocht. Het is vergelijkbaar met iemand die jaren 
te hard rijdt, geflitst wordt en dat dan de toegestane snelheid wordt verhoogd zodat hij snel kan blijven rijden. 
 
Ondanks dat er minder nieuwe woningen gebouwd worden die veel beter geïsoleerd zijn en dezelfde geluidswaarden 
op de gevel zijn aangehouden als voorheen maakt Chemelot bezwaar tegen de vervangende nieuwbouw. 
Het lijkt er sterk op dat hier geprobeerd wordt om 2 dB geluidruimte te smokkelen en/of om te bereiken dat daar 
minder gebouwd wordt hetgeen een verlaging van het groepsrisico voor Chemelot betekent. 
 
 
Er zijn nog meer voorbeelden te geven hoe belangen van Chemelot de laatste tien jaar telkens weer prevaleren 
boven belangen van omwonenden. Omwonenden verlangen van de lokale en provinciale overheid dat dit stopt. 
 
 

 
119 Lievense CSO, BP Seringenlaan, Documentcode: 17A058.RAP002.NG.WL,  pag 15, 2018 
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4.6 Publieke belang ondergeschikt voor overheden  
De bevolking ziet dat de wijken Lindenheuvel en Krawinkel ontvolkt worden. Hele buurten zijn verdwenen teneinde 
Chemelot te gerieven. 
 
Tekenend is ‘Bij nadere analyse van het groepsrisico, door een decompositie hiervan, komt naar voren dat twee 
omgevingen, grenzend aan site-terrein en in relatie tot enkele specifieke installaties (fabrieken) verantwoordelijk zijn 
voor de huidige overschrijding van de oriëntatiewaarde (Zie 3). Het betreft de omgevingslocaties Lindenheuvel en 
Krawinkel. Binnen de locaties Lindenheuvel en Krawinkel zal het ‘stand-still beginsel’ voor de toename van het aantal 
personen gelden. Daarnaast worden, waar de mogelijkheid zich aandient, bedrijven of woningen gesaneerd / 
verplaatst / uitgeplaatst.’ in de ‘Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site / Westelijke Mijnstreek’120 uit 2010. 
 
Voor omwonenden is dit een onthutsend uitgangspunt dat de houding van de provinciale en lokale overheden 
weergeeft. Hier staat dat de inwoners van Lindenheuvel en Krawinkel de oorzaak zijn van de veiligheidsproblematiek. 
De echte veroorzaker, Chemelot, wordt buiten schot gehouden, absurd ! 
 
Drie maanden na het opstellen van deze visie (nog voor de Raad daarover besloten had !) kregen omwonenden van 
een van de mooiste buurten uit Geleen, met louter private woningen, in een besloten bijeenkomst te horen dat de 
provincie, de gemeente en Chemelot besloten hadden hun huizen te slopen en dat de mensen in 2012 weg zouden 
moeten zijn. Betalen conform onteigeningswaarde wil men echter niet: mensen kunnen hun woning ‘op vrijwillige 
basis te koop aanbieden’. Anno 2018 is nog 18% van de woningen bewoond en is 72% van de woningen gesloopt. 
De eens zo mooie buurt is aan het verloederen. 
 
Het geeft de verstrengeling tussen provincie, gemeente en Chemelot weer. Zo’n honderd jaar na de komst van de 
mijn is die enorm sterk. Belangen van omwonenden tellen vrijwel niet mee en worden steeds terzijde geschoven. 
Zo’n houding wordt steeds minder geaccepteerd door de bevolking. Om het vertrouwen te herstellen is veel nodig. 
Dat DSM en Sabic op nationaal niveau grote invloed hebben is iets waar omwonenden zeer van doordrongen zijn. 
 
In 2007 schrijft de provincie ‘Het gemiddeld rapportcijfer dat de bevolking in de Westelijke Mijnstreek geeft voor 
milieu en veiligheid in de eigen ligt rond de 6,5 (cijfer 2006). De waarderingscijfers voor veiligheidsbeleving tonen een 
licht dalende lijn sinds 2004. De reden daarvan is niet onderzocht. Mogelijk dat het optreden van een aantal 
“incidenten” op de chemielocatie hiertoe heeft bijgedragen.’ en concludeert ‘acceptatie van omwonenden lijkt 
aanwezig, gezien het feit dat beleving van milieu en veiligheid een voldoende scoren’.121 
 
Opmerkelijk is dat al zo lang geleden het optreden van ‘incidenten’ als oorzaak van dalend vertrouwen wordt 
genoemd. Diezelfde conclusie werd sindsdien telkens weer getrokken. 
Daarbij blijkt ook nu nog dat slechts een klein deel van de omwonenden min of meer goed op de hoogte is van wat er 
echt met hun kan gebeuren indien het flink mis gaat op Chemelot. Onwetendheid zal ongetwijfeld een reden zijn 
waarom er ‘voldoende’ gescoord wordt in dergelijke onderzoeken. 
 
De laatste ruim twintig jaar is het vertrouwen van omwonenden in Chemelot aanzienlijk afgenomen. 
Maar niet alleen dat, ook hebben omwonenden er steeds minder vertrouwen in gekregen dat de lokale en 
provinciale overheid hun belangen voldoende behartigen en hun controlerende taken als bevoegd gezag 
daadwerkelijk uitoefenen. De provincie wordt ervaren als ‘stempelmachine van Chemelot’. Dit vanwege de weinig 
kritische houding bij vergunningverlening, het niet handhaven bij geconstateerde overschrijdingen van spoorvervoer, 
het uitvoeren van controles op momenten dat er met zekerheid nog geen overschrijdingen van spoorvervoer zijn en 
de min of meer collegiale band tussen medewerkers van Chemelot en de vergunningverleners. 
 
Bewoners realiseren zich meer dan vroeger dat de kreet ‘inwaartse zonering’, die zou moeten inhouden dat de 
gevaarlijkste activiteiten zo ver mogelijk van de stedelijke bebouwing af worden gesitueerd, geen inhoud heeft. 
Praktijk is dat er uitwaartse zonering plaatsvindt: inwoners worden verdreven, hun kleine bedrijfjes worden 
verplaatst (of moeten worden beeindigd), de vrijgekomen ruimte (op en) rond Chemelot wordt bij voorkeur 
opgevuld met bedrijven die diensten voor Chemelot verrichten. 
 
De effecten van incidenten bij de gevaarlijkste installaties zijn zodanig dat de hele site en de verre omgeving zeer 
zwaar getroffen worden. Bovendien situeert Chemelot het op grote schaal rangeren met cat-A en andere gevaarlijke 

 
120 Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site / Westelijke Mijnstreek, pag 15, 2010 
121 Provincie, Chemiemonitor – werkgelegenheid Chemelot, bijlage 1 pag 2, 2007 

https://relevant.nl/download/attachments/10879026/Beleidsvisie+chemelot+definitief+31-03-10.pdf?version=1&modificationDate=1347880422329
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stoffen binnen het schadegebied van Tankenpark-3 en verkrijgt vergunning om de aanvoer per spoor te 
verdrievoudigen tot een hoeveelheid die viermaal zoveel is als dat door Eindhoven heen mag gaan. 
 
Nu Sabic haar cat-A vanaf Antwerpen via de Noord-Brabantse steden haalt in plaats van via Venlo is er een 
tweevoudige overschrijding van de vergunde aantallen in Eindhoven (o.a. 3650 cat-A) en is daar nationaal veel 
aandacht voor. Maar dezelfde wagons gaan ook door Roermond en Sittard-Geleen waar o.a. 15900 cat-A vergund 
zijn bij de stations terwijl er in Sittard ook nog met deze wagons gerangeerd wordt.  
Op het traject Chemelot-Roermond wonen net zo goed mensen dicht bij de emplacementen en langs het spoor als in 
Noord-Brabant. Zij hebben er recht op dat zij aan geen grotere transportrisico’s worden blootgesteld dan mensen in 
Noord-Brabant waar slechts een deel van hetzelfde transport langs komt. 
 
Teneinde een license to operate voor Chemelot te kunnen vergaren is het daarom noodzakelijk dat de gemeenten 
eerst met omwonenden aan tafel gaan zitten en op een lijn komen alvorens met de provincie en met Chemelot een 
ambitieus veiligheidsplan vast te kunnen stellen dat op steun van de bevolking kan rekenen. 
 
De gemeente schrijft in de evaluatie van het externe veiligheidsbeleid: 
‘De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (Woonmilieuvisie Regio Westelijke Mijnstreek “Ruimte voor nieuwe 
generaties”, 2009; Stadsvisie 2016; Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016), moeten mogelijk zijn met behoud van een 
verantwoord en aanvaardbaar veiligheidsniveau voor de leefomgeving. De verantwoording van het groepsrisico in 
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen staat daarbij centraal. Onder dit ‘hoofddoel’ vallen de volgende doelen: 

1. De risicobenadering: mensen die in Sittard-Geleen werken, wonen of anderszins verblijven, mogen zo weinig 
mogelijk risico lopen en dit risico moet maatschappelijk verantwoord zijn. 

2. Een goede balans tussen ruimtelijke/economische ontwikkelingen en externe veiligheid. 
3. Het voorkomen dat rampen en ongevallen plaatsvinden. 
4. De gevolgen van een eventuele calamiteit beheersbaar maken om de volksgezondheid en het milieu zoveel 

mogelijk te beschermen in het geval onverhoopt een ramp of ongeval plaatsvindt. 
5. Een verantwoorde ruimtelijke en economische ontwikkeling in de spoorzone, met een veilige en robuuste 

spoorinfrastructuur waarbij Sittard-Geleen optimaal bereikbaar blijft via het spoor.’122 
 
De gevolgen van de ernstigste calamiteiten op Chemelot zijn echter zodanig dat deze volstrekt onbeheersbaar zijn. 
Ad 1) De risicobenadering is onvoldoende omdat deze geen rekening houdt met ‘kleine kans, groot gevolg’. Die 
gevolgen zijn maatschappelijk onverantwoord. 
Ad 2) De balans is volkomen zoek, omwonenden kunnen alleen maar hopen dat ze een engeltje op hun schouders 
hebben zitten want het is wachten totdat het een keer grandioos misgaat. 
Ad 3) Het voorkomen van incidenten is erg lastig, maar het voorkomen van rampen is een kwestie van politieke wil 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Ad 4) Gevolg van een calamiteit is dat er veel slachtoffers zullen zijn en daarbij enorme economische schade. Er valt 
niks beheersbaar te maken ten aanzien van de omwonenden zonder dat de grootste gevaren worden weggenomen. 
Ad 5) Ook bij vervoer per spoor is het maatschappelijk onacceptabel wanneer de risico’s en overlast voor inwoners 
van Sittard-Geleen veel hoger zijn dan voor inwoners van andere gemeenten langs de transportroute. Ook hier geldt 
dat optimale bereikbaarheid haar prijs heeft en noodzaakt tot het nemen van structurele maatregelen in plaats van 
risico’s en overlast af te wentelen op de inwoners van Sittard-Geleen en over hun rug economisch gewin te boeken.  
 
De Onderzoeksraad geeft aan dat omgevingsveiligheid leidend moet zijn en dat de provincie hierin (eindelijk) haar rol 
moet nemen…. 

 
122 Evaluatie Externe Veiligheid Sittard-Geleen, pag 2, 2018 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=sittardgeleen&id=dabb0924-23a0-4c6d-a771-9fa73da7933b
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5 Omgeving 
 
De Staatsmijnen hadden een license to operate, DSM lange tijd ook, maar Chemelot raakte die kwijt.  
 
De Onderzoeksraad geeft meermaals aan dat de bevoegde overheden hun publieke taken onvoldoende invullen en 
schrijft heel duidelijk dat er gewerkt moet worden aan een nieuwe license to operate waardoor het vertrouwen van 
de omwonenden herwonnen wordt. 123 Omgevingsveiligheid staat daarbij centraal. 
 
‘De positie van een omwonende ten opzichte van een activiteit wordt ook nog beïnvloed door psychologische 
krachten. Stallen en Thomas vonden al in 1986 dat de aanvaardbaarheid van het risico van een chemiebedrijf door 
omwonenden afneemt naarmate men dichter bij het bedrijf woont en het risico dus toeneemt, maar dat heel dicht bij 
het bedrijf de aanvaardbaarheid weer toeneemt. Zij verklaren dat door dat mensen niet blijvend kunnen leven met 
een intern conflict : het risico onaanvaardbaar vinden en toch niet verhuizen. Vlek en Stemerding124 constateren dat 
men een risico aanvaardbaarder vindt naarmate men bij de activiteit die het risico veroorzaakt meer belang heeft. 
Het is dus voorspelbaar dat een bevolkingsonderzoek in een streek waar een significant deel van de omwonenden bij 
één chemiebedrijf werkt en daar ook vlak bij woont, oplevert dat men met het risico zeer wel kan leven. Rokers vinden 
roken ook minder riskant dan niet-rokers. Zo’n onderzoek zegt dus niets over de vraag of het ethisch, politiek of 
maatschappelijk verantwoord is die bevolking aan dat risico bloot te stellen en of je de keus aan het individu of het 
bedrijf kunt overlaten.’125  
 
Het bovenstaande  is ook van toepassing op Chemelot en haar omgeving, al jaren reageren mensen apathisch 
wanneer het over Chemelot en veiligheid gaat : ‘we weten dat er elke dag iets gigantisch mis kan gaan dat voor 
omwonenden levensbedreigend is maar we kunnen er geen fluit aan doen’. 
Juist in zo’n situatie is het de taak van politici om alles in het werk te stellen er wel iets aan te doen. 
Omwonenden doen daarom een beroep op de politiek hun verantwoordelijkheid jegens de bevolking te nemen. 
 
 
 

 
123 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 39, 2018 
124 Vlek en Stemerding, Beschrijving en beoordeling van de risico’s verbonden aan het gebruik van gevaarlijke stoffen, Universiteit Groningen, 1984 
125 Ale, Risico’s en verstandig beleid, Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid, Jrg 8 nr 25 pag 6, 2017 

https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
http://www.ruimtelijke-veiligheid.nl/tijdschrift-ruimtelijke-veiligheid/archief-tijdschriften/doc_download/185-ruimtelijke-veiligheid-a-risicobeleid-nr-25
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5.1 Band tussen bedrijf en bevolking 
Al vanaf het prille begin in 1913 werden er ‘in het algemeen belang’ door de staat gronden aangekocht en 
meermaals ook onteigend. Oude verbindingswegen werden doorbroken en afgesloten, huizen werden gesloopt. 
Telkens moest de lokale bevolking verder omrijden / omlopen om van Geleen naar Urmond, Stein of Elsloo te gaan. 
Dat had ook negatieve economische gevolgen maar daar stonden positieve impulsen tegenover. 
 
In 1930 produceerde het SBB de eerste kunstmest ‘ver’ op de hei buiten Lindenheuvel gelegen. 
In 1940 werd het Centraal Laboratorium geopend ‘ver’ achter het SBB richting Urmond.  
In 1951 begon de bouw van de cokesfabriek Emma-II ‘ver’ buiten het mijnterrein op Beeks grondgebied. Dit gebied 
werd de Polychem nadat de productie van polyetheen er in 1959 startte en in 1961 de NAK-1 er gebouwd werd. 
In 1965 veranderde de naam van ‘Staatsmijnen in Limburg’ naar ‘Dutch States Mines’ afgekort DSM.  
Na de sluiting van de mijnen ging men verder in de petrochemie en behield als naam DSM zonder betekenis. 
Nadat in 1988 de eerste fabriek op het terrein verkocht werd ging DSM in 1989  naar de beurs. Dat was het moment 
dat de verwijdering tussen bedrijf en omgeving begon: mensen kregen het gevoel ‘het bedrijf is niet meer van ons’. 
In april 2001 werd Chemelot de nieuwe naam voor de DSM-locatie in Geleen. 
In 2002 werd ‘DSM Petrochemicals’ aan Sabic verkocht.126 Alle andere fabrieken volgden. 
 
De bouw van de Staatsmijn Maurits vanaf 1915 zorgde vanaf 1926 voor ruim veertig jaar mijnbouw.  
In die tijd waren er veel gevaren, maar niet dat grote delen van Geleen, Beek en Stein vernietigd zouden worden 
door een explosie op de Staatsmijn Maurits ondanks dat men al snel met chemische bedrijvigheid begon. 
Mensen waren trots op het bedrijf en mede vanwege de economische afhankelijkheid was het vertrouwen groot. 
 
De omvorming tot het chemiebedrijf DSM versterkte dat aanvankelijk, maar de ontploffing van NAK-2 in 1975 
vormde een keerpunt. De samenleving veranderde zodanig dat steeds meer inwoners kennis kregen en beseften dat 
er ook serieuze gevaren aan chemie kleven. Bovendien nam de werkgelegenheid op het terrein sterk af en werd die 
steeds minder ingevuld door omwonenden. Toch bleef er nog veel vertrouwen in DSM omdat deze benaderbaar was 
en zich inzette om geconstateerde overlast samen met omwonenden op te lossen. 
De beursgang van DSM, de oprichting van Chemelot en de verkopen aan Sabic en anderen veranderde dat grondig. 
 
Met omwonenden gemaakte afspraken werden niet gecontinueerd en er was niet langer één aanspreekpunt.  
Klachten werden daardoor niet langer naar tevredenheid aangepakt en opgelost. Bovendien had de (feitelijke) 
opsplitsing van DSM tot gevolg dat mensen hun gezamenlijke houvast kwijtraakten. 
Chemelot werd in snel tempo een terrein waarop allerlei multinationals en bedrijven waarvan men de namen niet 
eens weet actief zijn. Bovendien kregen steeds minder omwonenden daar een baan, mede door het gemiddeld lage 
opleidingsniveau van de omliggende wijken. Het gevoel ‘DSM is van ons’ veranderde in ‘Chemelot is niet van ons’. 
 
Daarbij kwamen steeds vaker incidenten aan het licht waarbij maar zelden open en adequaat naar de omwonenden 
werd gereageerd door de gemeente en Chemelot. Het bleek dat de omgeving groot gevaar loopt ten gevolge van 
risicovolle activiteiten op Chemelot en de risico’s door vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.  
Ook nam de geluidsoverlast en overlast door trillingen flink toe en plannen rond de aanleg van een Zuidaansluiting 
bij Krawinkel en daarna bij station Lutterade vielen niet in goede aarde bij omwonenden. 
In de tijd dat DSM één bedrijf was, was niet alleen de communicatie naar omwonenden centraler, directer en beter 
maar ook de interne communicatie. Door de vele bedrijven die nu op het complex gesitueerd zijn is ook de interne 
communicatie stukken moeilijker en dus ook moeizamer geworden. 

 
126 DSM, Van bulkchemie naar life sciences, pag 90, 2002 
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5.2 Morele aspecten 
Grotendeels door onwetendheid maar ook door vertrouwen in de 
overheid en de door DSM / Chemelot verspreide boodschap dat 
het gevaar gering was maakten omwonenden zich vroeger weinig 
zorgen over hun veiligheid.  
Die situatie is veranderd sinds internet gemeengoed is geworden. 
Doordat informatie toegankelijker werd zijn meer burgers op de 
hoogte dat Chemelot grote risico’s met zich meebrengt en vooral 
dat de gevolgen van een majeure calamiteit desastreus zijn voor de 
omgeving. Daar komt de lange en aanhoudende Chemelot-
gerelateerde reeks van incidenten van de afgelopen jaren bij. 
 
Al jaren beseffen omwonenden van Chemelot dat zij continue 
gevaar lopen slachtoffer te worden van een majeure calamiteit op 
het Chemelot-terrein. Dat is ook bij het bevoegde gezag bekend 
maar die trokken zich daar weinig van aan. Niet voor niets 
noemden sommige omwonenden de provincie ‘de stempelmachine 
van Chemelot’ vanwege de nauwe band bij vergunningverlening. 
 
Het rapport van de Onderzoeksraad bevestigt het gevoel dat het 
bevoegd gezag de afgelopen decennia haar publieke taken 
onvoldoende inhoud gaf en dat Chemelot niet zo veilig opereert als 
dat men steeds wilde doen geloven en vermoedelijk geloofde. 
De Onderzoeksraad concludeert dat de provincie in de positie is om 
een ambitieus strategisch veiligheidsbeleid te voeren en het 
bevoegde gezag een ambitieuze en uitgewerkte visie moeten 
ontwikkelen om de veiligheid op en in de omgeving van Chemelot 
te borgen en te bevorderen. 
 
De Onderzoeksraad geeft uitdrukkelijk aan dat de huidige 
wetgeving tekort schiet. De formulering van de Brzo- en de Bevi-
besluiten is zodanig dat in combinatie met de uitvoering van de 
overkoepelende sitevergunning het beoogde doel, zijnde 
omgevingsveiligheid, niet wordt gerealiseerd op en rond Chemelot.  
Daardoor komt de Onderzoeksraad tot aanbevelingen aan de 
Minister om de wet- en regelgeving aan te passen. 
 
Nadrukkelijk vermeldt de Onderzoeksraad dat omwonenden een 
belangrijke rol dienen te spelen bij het verkrijgen van een license to 
operate voor Chemelot. Daar moet invulling aan worden gegeven. 
 
Een aantal omwonenden, waarvan sommigen al jaren wijzen op door de Onderzoeksraad geconstateerde 
problemen, hebben de uitgestoken hand van de Onderzoeksraad aangenomen en dragen bouwstenen voor de 
veiligheidsvisie aan. 
 
‘Het huidige risicomodel van het groepsrisico is succesvol, maar heeft ook belangrijke beperkingen. Het moment 
(formeel besluit) waarop en de vorm (risicoberekeningen) waarin informatie beschikbaar komt, maken het voor 
nietexperts onmogelijk om de gevolgen van besluiten al in een pre-ontwerp fase te doorzien. De groepsrisicomethode 
laat alleen getallen en grafieken zien en geeft geen informatie over het scenario waar het echt om gaan, namelijk: 
‘Komt er brand, explosie of een gifwolk en wat gebeurt er dan precies?’ Het gevolg hiervan is dat het waarborgen van 
de veiligheid bij het bouwen in de omgeving van deze risicobronnen (bedrijven, transport, buisleidingen) in de praktijk 
bij de bestuurlijke afweging nauwelijks een rol speelt. Afweging van de risico’s van bouwen in de omgeving van een 
risicobron komt vaak laat of niet aan de orde en wordt vrijwel altijd ambtelijk afgedaan.’127 
 

 
127 RIVM, Rapport aandachtsgebieden rondom risicobronnen, pag 14, 2016 

https://relevant.nl/download/attachments/33816579/Rapport%20Aandachtsgebieden%20rondom%20risicobronnen.pdf?version=1&modificationDate=1466510614268&api=v2
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Omwonenden vinden het maatschappelijk en moreel onacceptabel dat majeure calamiteiten op Chemelot worden 
afgewenteld op de omgeving en dat die zodanig kunnen zijn dat zij dientengevolge grote kans hebben te overlijden. 
Zij vragen zich af welk recht het bevoegde gezag en de aandeelhouders van de op Chemelot gevestigde bedrijven 
hebben om omwonenden feitelijk op een lijst met ‘aanvaardbare doden’ te zetten. 
 
In tegenstelling tot (o.a.) rechters, politieagenten, artsen worden leden van provinciale en lokale overheden en hun 
ambtenaren niet opgeleid om te beslissen over leven en dood en risico’s die personen daarbij lopen. 
Toch komt elke beslissing om overschrijding van nationaal vastgestelde veiligheidsnormen te gedogen daar op neer. 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat economische belangen voor het bevoegde gezag dermate zwaar worden geacht 
te zijn dat effectieve controle en handhaving van (b.v.) overschrijding van vervoersaantallen per spoor onvoldoende 
plaatsvond. Uitbreiding van de vergunde vervoersaantallen gebeurde ook veel te gemakkelijk met (b.v.) tot gevolg 
dat het groepsrisico nabij station Sittard werd overschreden. Dat de Onderzoeksraad constateert dat de betrokken 
overheden hun publieke taken onvoldoende invulden is daarom bepaald geen verrassing voor veel omwonenden. 
 
Dat de Onderzoeksraad aangeeft dat de ligging van Chemelot tussen bebouwing noodzaakt tot bovenwettelijke 
veiligheidsmaatregelen komt er op neer dat het bevoegde gezag en Chemelot hun morele verantwoordelijkheid 
nemen en daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen. Omgevingsveiligheid staat daarbij voorop.  
Door de uitbreidingsdrift op Chemelot zijn bestaande woonwijken onverantwoord dicht naast het chemieterrein 
komen te liggen. 
De gemeenten dragen daarin verantwoordelijkheid om niet dichter bij Chemelot te bouwen, maar de provincie en 
Chemelot hebben de gevaren veroorzaakt, niet de omwonenden en ook niet de gemeenten. 
 
Wanneer iemand langs Basisnet Spoor of in de buurt van een stationsemplacement woont en er passeert een trein 
met gevaarlijke stoffen is dat een evenement van korte tijdsduur. Het risico dat iemand die daar verblijft loopt kan 
gezien worden als een noodzakelijke maatschappelijke bijdrage aan de samenleving. 
Wanneer iemand echter binnen de schadeafstand van Tankenpark-3 (explosie), Tankenpark-2 (explosie), T01 
(toxisch) of de ACN-fabriek (toxisch) woont dan betreft dit een opgedrongen en continue risico omdat 
aandeelhouders van een privaat bedrijf onvoldoende geld willen besteden aan adequate veiligheidsmaatregelen 
voor de omgeving. Dat is een groot verschil ! 
 
De provincie, zijnde het bevoegde gezag, heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw planologische bezwaren 
aangaande de locatie van Tankenpark-3 van de gemeente Geleen terzijde geschoven. 
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Meermaals wezen omwonenden nadien op de grote gevolgen van een explosie in Tankenpark-3 doch de provincie en 
Chemelot bleven hiervoor doof verwijzende naar de wet en, door de provincie,  verleende vergunningen. 
Nu de Onderzoeksraad benadrukt dat Chemelot tussen bebouwing ligt en derhalve bovenwettelijke maatregelen 
behoort te nemen teneinde een license to operate te verwerven, wordt het hoog tijd dat de bronnen die een 
continue grote levensbedreiging voor omwonenden vormen worden aangepakt. Omwonenden accepteren niet dat 
er, net zoals in Enschede, gewacht wordt met effectieve maatregelen totdat er een ramp gebeurd is.  
Zonder effectieve maatregelen die de omgevingsveiligheid structureel waarborgen kan er geen sprake zijn van een 
license to operate. 
 
De Onderzoeksraad stelt vast dat de installaties van Chemelot onvoldoende zijn aangepast aan nieuwe inzichten. 
Veertig jaar na de bouw zullen de meeste installaties bovendien economisch aan het einde van hun levensduur zijn. 
Er is dus alle reden om te zoeken naar mogelijkheden om de schadeafstanden van calamiteiten op Chemelot terug te 
dringen tot aan de terreingrenzen. 
 
Na incidenten in de ACN-fabriek in 1999 en 2000 zijn er onderzoeken van het OM geweest gevolgd door discussies in 
de Tweede Kamer. De minister heeft toen gewezen op het afdwingen van risico-reducerende maatregelen. 
Over de ACN-fabriek werd expliciet aangegeven dat deze nog een restantlevensduur van vijftien jaar had. 
Sindsdien is het veiligheidsbewustzijn verder toegenomen in de samenleving en ook bij bestuurders.  
Nu de Onderzoeksraad constateert dat Chemelot vanwege haar ligging bovenwettelijke maatregelen behoort te 
nemen die de omgevingsveiligheid garanderen is er eenzelfde situatie als rond de eeuwwisseling.  
Daarom dat omwonenden met kracht aangeven dat de omgevingsveiligheid gegarandeerd moet worden.  
Dat kan alleen maar door maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de schadeafstanden teruggedrongen worden 
tot op de terreingrenzen van Chemelot. 
Ter vergelijk : herbouw van de vuurwerkfabriek was in Enschede geen optie ook al zouden risicoberekeningen 
uitwijzen dat er slechts een te verwaarlozen kans was dat er opnieuw een ontploffing met zoveel schade (circa 1 
miljard) 128 en slachtoffers zou zijn. 
 
‘Risico perceptie en beoordelingsonderzoek zegt veel over wat de mensen vinden maar het is ook wel duidelijk dat die 
oordelen door veel meer worden bepaald dan kansen, gevolgen en de kosten en baten van risico-reductie. Dat geldt 
niet alleen voor omwonenden, maar ook voor besluitvormers. Je zou op grond van expertise kunnen besluiten de 
opvatting van omwonenden gewoon te negeren. Dat gebeurt overigens vaker op politieke overtuiging dan op grond 
van kennis. Dat is op de wat langere termijn onhoudbaar.’ 129 
 
‘De redenering dat kosteneffectiviteit (altijd) leidend moet zijn is nogal eenzijdig. Maar omdat het geld niet aan 
bomen groeit, is er dus ook een grens aan geld uitgeven om risico’s te verkleinen.’ 130 
 
‘Bij activiteiten waarbij het duidelijk is dat de veroorzaker van het risico de schade toch niet of maar heel beperkt zal 
dragen loop je aan tegen moral risk, het risico dat gedrag of besluiten daarvan niet meer worden gecorrigeerd door 
de kans op mogelijke negatieve gevolgen daarvan.’131 

 
128 Onderzoekscommissie Vuurwerkramp Enschede, 40 vragen en antwoorden over de vuurwerkramp Enschede, pag 11, 2001 
129 Ale, Risico’s en verstandig beleid, Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid, Jrg 8 nr 25 pag 6, 2017 
130 Ale, Risico’s en verstandig beleid, Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid, Jrg 8 nr 25 pag 7, 2017 
131 Ale, Risico’s en verstandig beleid, Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid, Jrg 8 nr 25 pag 3, 2017 

https://www.josvdlans.nl/sup/eindrapport_publieksversie_oosting_2-01.pdf
http://www.ruimtelijke-veiligheid.nl/tijdschrift-ruimtelijke-veiligheid/archief-tijdschriften/doc_download/185-ruimtelijke-veiligheid-a-risicobeleid-nr-25
http://www.ruimtelijke-veiligheid.nl/tijdschrift-ruimtelijke-veiligheid/archief-tijdschriften/doc_download/185-ruimtelijke-veiligheid-a-risicobeleid-nr-25
http://www.ruimtelijke-veiligheid.nl/tijdschrift-ruimtelijke-veiligheid/archief-tijdschriften/doc_download/185-ruimtelijke-veiligheid-a-risicobeleid-nr-25
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5.3 Missend protocol bij afhandeling van een incident  
Wanneer een omwonende van Chemelot ongewone overlast, b.v. stank, ondervindt  en dit meldt bij de gemeente of 
bij de Chemelot klachtenlijn dan onderzoekt Chemelot dit binnen korte tijd.  
Dat is een goede zaak voortgekomen uit de praktijk dat Chemelot inderdaad heel vaak de oorzaak van overlast is. 
Meermaals heeft dit geleid tot constateringen dat er iets mis was met een proces en hadden zowel de omgeving als 
Chemelot er baat bij dat het probleem snel gedetecteerd, geanalyseerd en opgelost werd. 
 
Af en toe komt het echter voor dat Chemelot tot de conclusie komt ‘wij zijn niet de oorzaak van de overlast’. 
Voor zulke gevallen blijkt de gemeente geen protocol te hebben . Meestal laat men het dan op zijn beloop en soms 
neemt men, al dan niet door de publieke opinie gedwongen, ad hoc beslissingen om iets te doen. 
 
Een sprekend voorbeeld hiervan is datgene wat zich vanaf 4 oktober 2016 in Lindenheuvel afspeelde. 
Op 4 oktober zagen bewoners van de Meidoornstraat dat hun auto’s bedekt 
waren met donderbruine / zwarte spikkels. Maar niet alleen dat, ook 
kozijnen, tuinstoelen en groenten en tomaten blijken bedekt met spikkels. 
 
Ook in de Van Galenstraat, op meer dan 1 km afstand, en enkele andere 
straten worden dergelijke spikkels geconstateerd. 
 
Afwassen met water lukt niet en auto’s door de wasstraat halen ook niet. 
 
Een inwoner belt de RUD en vraag onderzoek te doen. De RUD belt vervolgens de Brzo-bedrijven in de buurt en 
vraagt of zij iets bijzonders hebben. Die antwoorden ‘nee’. Vervolgens belt de RUD terug en deelt mee dat hun 
onderzoek geen resultaat heeft opgeleverd. 
Enkele dagen later wordt de GGD gebeld met de vraag of er gevaar voor de volksgezondheid is en of de 
tuinproducten kunnen worden gegeten. 
Chemelot kan met moeite monsters nemen en meldt dat het  ‘gemodificeerde olijfolie’ is en trekt zich vervolgens 
terug omdat geen bedrijf op Chemelot olijfolie gebruikt of produceert. 
De GGD bericht daarna dat het om gemodificeerde olijfolie gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. 
Bewoners zijn kwaad op de gemeente omdat die zich niet laat zien en niks doet om de oorzaak te achterhalen. 
 

 
Op 3 november worden nieuwe spikkels waargenomen.  
Nevenstaande foto van het dak van een in de tussentijd nieuw gekocht auto. 
De gemeente laat Chemelot nog eens een analyse doen. Resultaat : mislukt. 
 
Met tegenzin worden de analyserapporten aan een raadslid verstrekt. 
Daaruit blijkt dat de analyses op zijn minst uiterst twijfelachtig zijn. 
De eerste analyse noemt hexadecanoic- en octadecanoic acid en stelt dat die 
onder de namen Palmitine en Oleine bekend zijn. Octadecanoic acid is echter 
Stearic acid en niet Oleine. 
Het blijkt dat het monster op 12 oktober is genomen van een brandweerauto die op het Chemelotterrein stond. 

https://www.1limburg.nl/zwarte-spikkels-op-autos-geleen-zijn-olijfolie


 

Burgermanifest  Veiligheid rond Chemelot     60 

Het analyserapport vermeldt dat het met moeite lukte om een klein deel van het monster op te lossen. 
Bij de tweede analyse zijn wel monsters van auto’s in de Van Galenstraat (5 nov) en de Meidoornstraat (8 nov) 
genomen. De monsters bleken erg lastig te nemen en er werd dezelfde analysetechniek als bij het eerste monster 
gebruikt. Men concludeert dat de techniek niet in staat is om het monster te analyseren. 
Een maand later meldt een gepensioneerde ervaren chemicus die jarenlang voor Chemelot als klachten afhandelaar 
gewerkt heeft zich. Hij bekeek de analyserapporten en concludeerde dat de onderzoeken geen waarde hadden. 
 
Hoe Chemelot tot de conclusie ‘het is gemodificeerde olijfolie’ kwam werd niet achterhaald maar dat wordt op geen 
enkele wijze gestaafd met de gedane onderzoeken. Daarmee staat dus ook niet vast dat de overlast niet door 
Chemelot veroorzaakt werd, maar ook niet dat Chemelot de veroorzaker is. 
 
Op 1 december komt de verrassende mededeling dat de gemeente een bomenonderzoek heeft laten doen met als 
conclusie ‘De conclusie is dat op basis van het onderzoek niet met 100% zekerheid te bevestigen is dat er een relatie 
bestaat tussen de spikkels en de platanen, maar dat deze relatie wel waarschijnlijk is. Resultaten wijzen sterk in de 
richting van de plataanridderwants als mogelijke oorzaak van de spikkels.’ 
Dat is landelijk nieuws en wantsenkenners komen er op af want die spikkels zijn sensationeel en in de literatuur nog 
nooit vermeld. Die kenners, leden van werkgroepen die samen circa 50000 identificaties per jaar doen, vinden die 
wantsen niet in beide straten en de omgeving. 
Een voormalig hoofd van de Sectie Entomologie van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen, onderdeel van 
het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij die zich onder andere bezig hield met de risico 
analyse van mogelijke plaaginsecten, waaronder wantsen en ruim 40 jaar ervaring met die insectengroep heeft en 
genoemde werkgroep van wantsenkenners leidt, stuurde de gemeente een email met daarin o.a. ‘Naar mijn idee is 
het oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van de platanenridderwants en de spikkels op de auto’s niet 
aangetoond en zelfs hoogst onwaarschijnlijk. Ik heb daarover ook mijn collega Prof. Dr. H.J. Hoffmann uit Keulen 
geraadpleegd. Hij heeft de kolonisatie van Keulen en omgeving indertijd nauwlettend gevolgd en ook hij is die mening 
toegedaan “Für Arocatus halte ich es für extrem unwahrscheinlich”!’ 
De hele gang van zaken werd diepgaand met de wethouder en enkele ambtenaren besproken, maar men bleef aan 
het resultaat van het bomenonderzoek vasthouden. 
Gevraagd werd om nog een chemisch onderzoek te laten uitvoeren door een instituut dat wel de kennis heeft om 
dergelijke onderzoeken te verrichten. De wethouder zei dit toe maar met de personen die gecontacteerd zouden 
worden om materiaal af te staan werd geen contact meer opgenomen. 
Vervolgens adviseert de gemeente om de spikkels met een bepaalde ontvetter te verwijderen. Navraag bij de 
fabrikant leverde op dat deze ten zeerste afraadde om dat middel te gebruiken omdat het de lak kan beschadigen. 
 
Resultaat is dat de mensen met de schade bleven zitten zonder dat de oorzaak achterhaald werd waardoor herhaling 
zeer wel mogelijk is. De betreffende bewoners zijn woedend op de gemeente. 
 
Duidelijk is dat de gemeente niet wist wat ze moesten doen op het moment dat Chemelot afhaakte. 
Zowel de gemeente als de RUD als de GGD gingen volledig af op wat Chemelot zei en ondernamen zelfstandig geen 
verdere stappen oen Chemelot afhaakte en de oorzaak ‘onbekend’ bleef. Dat kan niet, de volksgezondheid en 
mogelijk een milieudelict (lozing van stoffen) waren in principe aan de orde. 
 
Toen er daarna nog een uitbraak kwam liet de gemeente, onder druk van de bevolking, na enkele een analyse 
uitvoeren door Chemelot. Daar kwam niks uit. In plaats van uit te zoeken wie de neerslag wel kon analyseren greep 
men een strohalm door een bomenonderzoek te laten uitvoeren en was blij dat er een welgevallige conclusie werd 
getrokken.  
Dat er vervolgens gefundeerde kritiek kwam werd als ‘lastig’ beschouwd en terzijde gelegd. 
Dit alles maakt duidelijk dat de gemeente geen protocol heeft hoe te handelen in dergelijke gevallen. 
Omwonenden willen dat de gemeente een protocol opstelt dat voorziet in zelfstandig handelen en onderzoek 
waarbij van Chemelot verkregen informatie kritisch wordt beoordeeld.  
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5.4 Afspraken en communicatie 
De Onderzoeksraad stelt vast dat gedeputeerden afspraken maken met Chemelot op meerdere gebieden ‘Naast 
veiligheid worden bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over milieunormen, duurzaamheid en innovatie’132, vaak in 
informele gesprekken en dat ‘De betrokken partijen vertrouwen sterk op elkaar dat afspraken worden nagekomen en 
de prestaties op het gebied van veiligheid worden geleverd. De provincie geeft hierbij aan dat het expliciet vastleggen 
van deze afspraken geen extra bijdrage levert aan de veiligheid, maar dat juist een vertrouwensband tussen bedrijf en 
overheid aan het bedrijf de ruimte en mogelijkheden geeft om op een hoger niveau van veiligheid te komen.’ 133 
De Onderzoeksraad geeft aan dat het publieke belang er bij gebaat is indien deze afspraken worden vastgelegd ‘Voor 
het bedrijf, de overheid en de omgeving moet duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is en welke afspraken zijn 
gemaakt over veiligheidsprestaties. Het uitspreken van hoge ambities op het gebied van veiligheidsprestaties en het 
elkaar er publiekelijk op aanspreken, kan bijdragen aan het bevorderen van de veiligheid. Het expliciet maken van 
afspraken en ambities schept immers verwachtingen in de buitenwereld en het houdt partijen scherp naar elkaar. Het 
maakt duidelijk dat veiligheid een belangrijke waarde is en dat dit altijd een belangrijk aandachtspunt is, ook voor de 
overheid. De Onderzoeksraad constateert verder dat door het ontbreken van een uitgewerkt provinciaal 
veiligheidsbeleid in combinatie met de heersende informele cultuur (waarbij overwegingen en afspraken niet worden 
vastgelegd) het voor anderen dan betrokken partijen niet navolgbaar is wat de afspraken en ambities op het gebied 
van veiligheid zijn, welke belangen daarbij zijn afgewogen en welke overwegingen hebben geleid tot deze ambities. 
Dit maakt het voor zowel de burger als de Provinciale Staten niet mogelijk om goed geïnformeerd het college van 
Gedeputeerde Staten aan te spreken op zijn taak als hoeder van veiligheid als publieke belang.’ 134 
Niet alleen moeten burgers en volksvertegenwoordigers duidelijkheid hebben over alle afspraken die gemaakt 
worden en de resultaten daarvan, maar zij hebben ook de ervaring dat indien afspraken niet worden vastgelegd deze 
op enig moment problemen opleveren, b.v. doordat een of meerdere personen een andere functie krijgen. 
Bovendien bevordert het niet vastleggen van afspraken de gedachten aan achterkamertjespolitiek bij de bevolking. 
 
Omwonenden onderschrijven de al jaren heersende opvatting dat de communicatie met de bevolking moet 
verbeteren. Ons inziens is dit iets wat dynamisch is en steeds opnieuw anders moet worden ingevuld. 
De informatiebehoefte verandert met de tijd. 
 
Bij die communicatie mag niet de fout gemaakt worden om uitsluitend met wijkplatforms, klankbordgroepen of 
actiegroepen te communiceren en dat als legitimatie te gebruiken. Deze groepen bestaan uit vrijwilligers die niet 
door de bevolking gekozen zijn maar op basis van interesse en bezorgdheid voor hun leefomgeving actief zijn. 
Zij kunnen een basis voor draagvlak vormen maar echt draagvlak zal op bredere basis verkregen moeten worden. 
 
Waar mensen een grote hekel aan hebben is dat overheden, of Chemelot, informatie verstrekken wanneer plannen 
al in een ver gevorderd stadium zijn. Ook het verstrekken van informatie met als doel draagvlak te creëren zonder 
informatie over tegenargumenten te geven is iets wat snel negatief werkt indien dat uitkomt. 
 
Bij incidenten, b.v. rond Chemelot, willen mensen snel en juist geïnformeerd worden ook wanneer dat niet meer is 
dan ‘we weten nog niet wat aan de hand is’. Men wil ook serieus genomen worden met klachten. 
 
Aangaande Chemelot speelt telkens weer dat het mogelijk is dat een vergunningaanvraag of een incident invloed kan 
hebben op de omgeving. Ofschoon er slechts een beperkt aantal mensen echt geïnteresseerd zijn in diepgaande 
informatie, is het wel zo dat die als een soort waakhond voor de buurt / wijk fungeren en ook als zodanig door 
anderen worden beschouwd. Het online beschikbaar stellen van alle voorhanden zijnde informatie bij dergelijke 
vergunningaanvragen of incidenten kan het draagvlak bevorderen of snel duidelijk maken dat bepaalde dingen op 
grote weerstand stuiten. In beide gevallen biedt dit mogelijkheden om constructief overleg te voeren. Bovendien 
biedt het meer mensen de mogelijkheid om van huis uit dingen te bekijken die hun aangaan. 
Daarom pleiten wij voor het online toegankelijk maken van dergelijke informatie. 
 
Heel belangrijk voor omwonenden is dat er ‘eerlijke informatie’ verstrekt wordt. 
Veel te lang werden omwonenden niet goed geïnformeerd over welke gevaren de Chemelot met zich meebrengt. 
De tijd van ‘hou jij ze dom dan houden wij ze arm’ is hopelijk voorbij, veel mensen willen weten waar ze aan toe zijn.  

 
132 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 87, 2018 
133 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 87, 2018 
134 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 88, 2018 

https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
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5.5 Reacties uit de bevolking 
In de weken voorafgaand aan het openbaar maken van het burgermanifest zijn enkele paragrafen uit deze 
toelichting gepubliceerd op Facebook. De meeste reacties kwamen neer op verontwaardiging, eye-opening en 
oproepen dat de politiek er voor moet zorgen dat Chemelot wordt aangepakt om de veiligheid van omwonenden te 
garanderen. Slechts enkelen gaven aan de onveiligheid te accepteren. 
Enkele reacties worden hieronder weergegeven.  

5.5.1 Werkgelegenheid op Chemelot  – 18 augustus 2018 – Lokale belang van Chemelot 
Persoon-1 Chemelot is door de provincie en de gemeente Sittard Geleen is een superieure positie gebracht. Beide hebben onder het mom 
van werkgelegenheid alles goed gevonden wat er maar goed te vinden is. De omwonenden en de inwoners die wat verder weg wonen zijn 
gewoon genegeerd. Het ergste is dat Chemelot heeft gezegd dat de omwonenden een gevaar voor Chemelot zijn. Dit slaat alles. Het wordt de 
hoogste tijd dat de inwoners hier tegen gaan protesteren   

5.5.2 Aardbevingen  – 23 augustus 2018 – Is Chemelot bestand tegen aardbevingen in deze regio? 

Persoon-2  Is er niet een jaar of 25/30 geleden een aardbeving geweest in Geleen? Ik kan me daar vaag wat van herinneren maar weet de 
exacte datum niet meer. Ik woonde destijds op de burgemeester Lemmensstraat en dacht dat Chemelot de lucht in ging .. Ik weet nog dat er 
meer mensen waren die het zelfde dachten  
 

Persoon-3  Ik heb het ook meegemaakt. Ik lag in bed en alles schudde door elkaar...ik dacht wat is dat nou? Woonde toon 3 hoog in Oud 
Geleen, iedereen kwam naar beneden gerent. Toen woonde daar net een Afghaans gezin en ze waren heel erg in paniek. Ze konden niet 
geloven dat in dit land een aardbeving was... 

5.5.3 Domino-effecten – 25 augustus 2018 – Ongewoon intens fakkelen 
Persoon-4 (auteur) Gisterenochtend had ik de tuindeur geopend en zat ik achter mijn laptop te werken. Het gebulder van de fakkel op 
Chemelot zwol aan tot proporties die maar zelden voorkomen. Uiteraard WEET ik dat er dan iets mis is op het Sabic-gedeelte van Chemelot en 
dat fakkelen een veiligheidsmaatregel is om de gassen gecontroleerd te verwijderen. Maar toch, er was een groot verschil met wat "normaal" 
is bij fakkelen en die van gisteren. Op een bepaald moment betrapte ik me er op dat ik me afvroeg "hopelijk houden ze het onder controle". Ik 
realiseerde me toen terdege dat ik niet verbaasd zou zijn mocht er een knal komen zoals in 1975. Die gedachte alleen al is iets waar je je als 
omwonende geen zorgen over BEHOORT te maken. Chemelot kan de veiligheid van omwonenden momenteel NIET garanderen. Dat is een 
FEIT! 
 
Persoon-5 Omg, wordt er bang van, woon met mijn dochter omg. Bloemenmarkt. Die gigantische fakkel met z'n herrie viel idd op 
 

Persoon-6  Ja klopt ik stond ook versteld van de enorme herrie en dacht toen " straks gaat het misschien goed mis daar @ chemelot "  

 

Persoon-7  Inderdaad, dat gevoel dat er weleens wat mis zou kunnen gaan had ik op een gegeven moment ook, het gebulder van het 
fakkelen was echt niet normaal, het leek wel of er constant een groot vrachtvliegtuig boven je huis hing....best wel eng dat geluid. 
 
Persoon-2 Klonk ook anders, ik heb staan kijken en staan luisteren, er zat veel meer druk op als normaal en de vlam had een ongewone kleur, 
het leek wel alsof het er met grof geweld doorheen gejaagd werd, net zoals vorige week ook met dat stoom verhaal wat zo’n gigantisch lawaai 
maakte .. Onder de druk van de rapporten en de onrust in de wijk lijkt Chemelot de veiligheid juist minder te respecteren in plaats van er meer 
rekening mee te houden, ze zijn bang dat mensen gaan protesteren lijkt het wel. 

 

Persoon-8  Mooi, als ik het kaartje bekijk zit ik er middenin. En toch gaat de taxatiewaarde van mijn woning omhoog, en daarmee ook de 
woz. Ik spek dus de overheidskas met mijn eigen onveiligheid. 
 
Persoon-2 De laatste tijd heb ik regelmatig last van de gedachte “het gaat daar nog eens goed fout.” Dit is ook zeker te danken aan het feit 
dat er meerdere malen per week “iets mis is” op de terreinen ... Haast dagelijks zijn er pluimen waar te nemen door storingen, wekelijks moet 
er wel ergens wat de lucht in geblazen worden en geluidsoverlast komt ook zeer regelmatig voor ... De omroep installatie horen we dagelijks, 
regelmatig bijna direct gevolgd door de toeters en bellen van de hulpdiensten en dan heb ik nog niets gezegd over de nachtelijke activiteiten 
die de wijk regelmatig de nachtrust kost ... 
 
Persoon-9  Absurd dat een bedrijf door mag gaan zonder garanties te kunnen bieden. Money over lives. 
 
Persoon-10 Dat Chemelot de zaken niet onder controle heeft is een gevoel dat ik al een aantal jaren heb. Zo ook het gevoel dat de burger 
belazert wordt als er weer een 'geen gevaar voor de volksgezondheid' is maar ramen en deuren wél gesloten moeten blijven. 'Bophal' is al 
vaker in mijn gedachten geweest, net zoals Enschede en de ramp in '74. Fijn dat er zo iets in een visie staat maar dit zijn slechts woorden.... Ik 
ben wantrouwend, uit ervaring, maar hoop dat het wel omgezet gaat worden... De hoop sterft gewoonlijk als laatste, moge het dan niet met 
een knal zijn... 
 

Persoon-11  Ik (en mijn gezin) voel me al meerdere jaren absoluut niet veilig als inwoner van de Lindenheuvel wetende dat onze wijk royaal 
binnen meerdere gevarencirkels ligt. Dit is weer een van de al vele bevestigingen dat dat gevoel geheel terecht is. Het is niet of ,....maar 
wanneer het een keer helemaal fout gaat. 

5.5.4 Chemelot komt naar u toe 1 september 2018 – Nieuwbouwplannen in de Poort van Geleen 
Persoon-12   In 1975 verhuisde ons gezin van Nieuwstadt naar Geleen en we waren goed en wel gesetteld of we kregen als 
welkomstgeschenk van DSM de ontploffing in november van dat jaar. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we 's avonds richting 

https://www.facebook.com/jack.renet.9/posts/2170203409915659?viewas=100000686899395
https://www.facebook.com/jack.renet.9/posts/2175581786044488?viewas=100000686899395
https://www.facebook.com/jack.renet.9/posts/2177907529145247?__tn__=-R
https://www.facebook.com/deseree.hanssen.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/deseree.hanssen.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/harrie.kubben?fref=ufi
https://www.facebook.com/harrie.kubben?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/1444291902468436/permalink/2492664847631131/
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autobaan liepen over de Rijksweg en werkelijk geen enkele ruit meer zagen die nog heel was, vanaf ongeveer het kruispunt met de 
Kummenaedestraat. Ik vond dat toen heel beangstigend. Omdat ik in 1977/78 als assistent-documentalist werkte bij de toenmalige 
Concerndienst voor Veiligheid en Milieu van DSM, had ik vrije inzage in alle rapportage over die ramp en ik weet nog dat de directeur hard 
lachte over de opmerking van zijn collega, dat een dergelijke ramp statistisch gezien maar eenmaal in honderdduizend jaar voorkomt. 
Ondertussen is het alweer meer dan 40 jaar geleden en is er volgens mij niets veranderd in de mentaliteit: de kleuters, andere woorden heb ik 
er niet voor, kunnen zich de reprimandes niet meer herinneren, kort van memorie als ze zijn, en dus proberen ze telkens uit tot hoever ze 
kunnen gaan. Ik zou zeggen: hoog tijd voor een ferme tik op de vingers! 
 

Persoon-13  Er wordt op dit ogenblik ook weer gebouwd aan de Seringenlaan. Als er aan bepaalde normen (bijv geluid) niet wordt voldaan 
passen we die normen zo aan dat er wèl gebouwd mag worden. 
 

Persoon-14   Kan er geen bezwaar ingediend worden? Dan moeten we samen op de bres gaan staan. 
 

https://www.facebook.com/wim.moelands?fref=gc&dti=1444291902468436
https://www.facebook.com/wim.moelands?fref=gc&dti=1444291902468436


 

Burgermanifest  Veiligheid rond Chemelot     64 

6 Provincie 
De Onderzoeksraad geeft duidelijk aan dat de provincie haar rollen ten aanzien van Chemelot veel meer moet 
gebruiken om de omgevingsveiligheid te waarborgen. 
Omwonenden ervaren al vele jaren dat de provincie die rollen onvoldoende invulde. 
 
Keer op keer bleek dat die burgers het kind van de rekening worden. 
Disbalans bij het maken van afwegingen veroorzaakte dat het vertrouwen in de provincie enorm kelderde en bij 
mensen die zich in de materie enigszins verdiepen vrijwel nul is. 
Daar moet echt verandering in komen. 
 
Juist de provincie behoort gezien de macht en de omvang van Chemelot verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien 
van de veiligheid en de leefbaarheid van haar burgers die rond Chemelot wonen, meer nog dan de gemeenten. 
 
Daartoe zal er in ieder geval een grotere afstand tussen Chemelot en de provincie moeten komen op het 
operationele vlak van vergunningverlening en handhaving. 
Chemelot vraagt dermate veel vergunningen aan dat er collegiale banden ontstaan en dat is ongewenst. 
Dat gaat zelfs zo ver dat tijdens zittingen bij de Rechtbank of de Raad van State mensen betaald door Chemelot het 
woord voeren namens de provincie in zaken die burgers tegen de provincie over vergunningen voeren. 
 
Bij vergunningverlening behoort er onafhankelijk geoordeeld te worden op basis van feiten. 
Meerdere keren hebben omwonenden ervaren dat er gerede twijfels kunnen zijn omtrent de juistheid van de 
uitkomsten van de door Chemelot aangeleverde berekeningen. 
De Koepelvergunning maakt de situatie ook enorm complex waarbij er bovendien juridisch mogelijk maar qua 
veiligheid en andere milieuzaken hoogst ongewenst ‘misbruik’ wordt toegepast. 
Daarom is het heel belangrijk dat milieuberekeningen door onafhankelijke externen en niet door Chemelot worden 
uitgevoerd. Dat maakt ook betere beoordeling door de provincie mogelijk. 
 
De provincie redeneert te veel van uit het belang van Chemelot o.a. met gevolg dat er bij station Sittard veel meer 
wagons met gevaarlijke stoffen mogen passeren en zelfs rangeren dan het op dezelfde route liggende Eindhoven. 
 
Enkele in dit hoofdstuk opgenomen voorbeelden tonen hoezeer de belangen van Chemelot prevaleren en laten ook 
zien hoe het komt dat het vertrouwen in de combinatie Chemelot-provincie-gemeente minimaal is. 
 
De provincie heeft niet geleerd van de vuurwerkramp in Enschede en de ogen gesloten voor de veiligheid van haar 
burgers die rond Chemelot wonen.  
Die vuurwerkramp had aanleiding moeten zijn om de veiligheid bij Chemelot aan te pakken aangezien ontploffing 
van een van de tanks op Tankenpark 2 of 3 tot een vuurbal leidt die zo’n vijftig keer groter is dan de vuurbal in 
Enschede en het schadegebied enorm veel groter zal zijn, nog afgezien van domino-effecten op Chemelot. 
Dat uit de stukken blijkt dat de provincie er van uit gaat dat bij een dreigende warme BLEVE van tanks op Tankenpark 
2 of 3 er genoeg tijd is om mensen op en rond Chemelot te evacueren en dat die warme BLEVE beheersbaar is, geeft 
aan hoe zeer men de ogen sluit voor de grote gevolgen en gevaren waaraan hun burgers blootstaan. 
 
Omwonenden zijn heel blij met de constatering van de Onderzoeksraad dat Chemelot tussen stedelijke bebouwing 
ligt en niet andersom. De provincie, en ook de gemeente(n), behoort zich dat te realiseren en er naar te handelen. 
 
Het gevoerde beleid om de gebieden rond Chemelot te ontvolken moet omgebogen worden in het er voor zorgen 
dat de activiteiten van Chemelot geen slachtoffers kunnen maken buiten de hekken van het terrein. 
Ontvolking van buurten rond Chemelot leidt uitsluitend tot minder doden, maar er blijven nog duizenden 
slachtoffers (doden en gewonden) over. Dat staat als een paal boven water want het gebied dat zwaar getroffen 
wordt bij een majeure calamiteit op Chemelot is gigantisch groot en herbergt vele tienduizenden inwoners. 
De hulpverlening zal daarbij volstrekt onvoldoende zijn en omwonenden betwijfelen ten zeerste dat de 
zelfredzaamheid en hulp van de omgeving effectief zal zijn, de ravage en de paniek zal enorm zijn. 
 
Vanwege de nationale betekenis van Chemelot behoort de provincie ook het Rijk aan te spreken op haar 
verantwoordelijkheid. Nu de energietransitie wordt doorgevoerd is er een ideale gelegenheid om die te combineren 
met het structureel zorgen voor omgevingsveiligheid. Omwonenden roepen de provincie op daarop in te zetten. 
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6.1 Zelfredzaamheid 
In haar rapport  ‘Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief of zelfredzaamheid’ schreef de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2017 ‘De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan 
burgers. Redzaamheid vraagt niet alleen het nodige denkvermogen. maar ook ”doenvermogen”. Om redzaam te zijn 
moet je een plan kunnen maken, in actie komen, volhouden en kunnen omgaan met verleidingen en tegenslag. Lang 
niet alle burgers zijn onder alle omstandigheden hiertoe in staat. Vooral in stresssituaties staan deze vermogens 
onder druk. De overheid heeft soms te hoge verwachtingen van het doenvermogen van burgers. De impliciete 
veronderstelling achter veel van het huidige beleid lijkt te zijn dat weten automatisch leidt tot handelen en dat 
informeren en sanctioneren volstaat.’ 
 
Omwonenden hebben de indruk dat Chemelot en de bevoegde overheden er eveneens in hoge mate van uitgaan dat 
de zelfredzaamheid van omwonenden afdoende is, iets wat omwonenden in hoge mate betwijfelen. 
 
Wanneer er nabij station Sittard een calamiteit gebeurt die een warme-BLEVE kan veroorzaken hebben mensen in 
een straal van 1 km ongeveer een kwartier tijd om te vluchten of te schuilen. Zelfs indien alleen het 100%-
letaliteitsgebied (circa 190 m) genomen wordt is het nagenoeg uitgesloten dat alle omwonenden en toevallig 
aanwezigen (reizigers, verkeersdeelnemers, werknemers etc.) een veilig heenkomen bereiken. 
Maatregelen om bij ongelukken de gevolgen te beperken, waaronder meer blusinstallaties, zijn nuttig en nodig maar 
spannen in feite het paard achter de wagen en bieden geen garantie. De oorzaak behoort te worden aangepakt. 
 
De provincie verleende in 2005 de Koepelvergunning en maakte daarbij onderstaande opmerking: 
‘Ons college acht de overschrijding van de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten en de overschrijding van de 
oriënterende waarde voor groepsrisico toelaatbaar omdat: 
… Er in het geval van een “warme” BLEVE, het scenario met de grootste gevolgen, nog tijd is om omwonenden en 
mensen werkend op of rond de site Chemelot naar veiligere plaatsen te evacueren’.135 
 
Hier staat dat de provincie de Koepelvergunning verleend heeft omdat zij er van overtuigd is dat het lukt om binnen 
zeer korte tijd alle op Chemelot aanwezige medewerkers plus de inwoners van Sittard-Geleen, Beek en Stein die in 
het effectgebied verblijven te evacueren in geval er een warme BLEVE op Tankenpark 2 of 3 dreigt. 
 
Omwonenden vragen zich af wie zulke onzin heeft durven op te schrijven en noemen dit bestuurlijk onverantwoord. 
Wij mogen er hopelijk toch van uitgaan dat ook de provincie vindt dat duizenden slachtoffers onacceptabel is. 
 
Zo ver ons bekend varieert de ontwikkeltijd van een explosie in Tankenpark 2 of 3 tussen 15 en 60 minuten al naar 
gelang een tank leger of voller is. Er is nooit een evacuatieplan aan de woonwijken uitgelegd, laat staan geoefend. 
 

 
135 Koepelvergunning 050321-0275 REVISIEVERGUNNING SITE CHEMELOT (05/5), hoofdstuk 1, pag 16, 2005 
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6.2 Hulpverlening 
‘Het Chemelot-terrein is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. Het 
werkingsgebied van dit rampbestrijdingsplan omvat het Chemelot-terrein en de gebieden waar de scenario’s uit dit 
plan effecten naar hebben.’136 De reikwijdte is daarmee formeel afgebakend en gaat ook over de omwonenden. 
 
’Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het borgen dat ten tijde van een (dreigende) ramp op het Chemelot-terrein 
alle overheden, samen met de bedrijfsnoodorganisatie van Chemelot en andere betrokken organisaties, op een 
doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de ramp te stabiliseren en weer terug te gaan naar de normale 
situatie.’ Het voorkomen van escalatie op Chemelot is natuurlijk het hoofddoel van de brandweer en de organisaties. 
 
Omwonenden zijn echter van mening dat daarna het bestrijden van branden in stedelijke bebouwing prioriteit 
behoort te hebben boven het blussen van branden op Chemelot. Economische en industriële schade van bedrijven 
op Chemelot behoren ondergeschikt te zijn aan materiële schade van onschuldige particulieren. 
Het rampbestrijdingsplan geeft geen inzicht in hoe dat georganiseerd is en welke prioriteit dit heeft.  
Wel wordt aangegeven dat “Afspraken die zijn vastgelegd in andere documenten, waaronder het regionale crisisplan 
Zuid-Limburg niet opnieuw worden beschreven”.137 
 
Het rampbestrijdingsplan komt niet verder dan dat de bevolking gewaarschuwd wordt middels NL-Alert en WAS 
(sirenes, 112, teletekst, L1) en men probeert de belangrijkste wegen af te sluiten. 
Verder wordt aangegeven “Ontruiming en evacuatie is alleen een optie bij een ‘dreigend’ scenario of een langdurig 
incident met lage concentraties in de buitenlucht, waarbij de inschatting is dat er voldoende tijd is om mensen op een 
veilige manier uit het gebied te krijgen.” Omwonenden vinden dat erg mager en verlangen van de overheid 
effectieve maatregelen die er voor zorgen dat het aantal slachtoffers tot het minimum wordt beperkt en gewonden 
snel worden geholpen. Het lijkt er op dat omwonenden echter aan hun zelfredzaamheid worden overgelaten. 
 
Het Veiligheidsrapport 2014 geeft aan dat het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT} wordt gealarmeerd in het geval van 
een GRIP-3 incident.138 
‘Het GBT heeft de leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid over de gehele crisisbestrijdingsoperatie. Het betreft 
een incident, dat zich beperkt tot één gemeente, waarbij het noodzakelijk is, dat er bestuurlijke beslissingen genomen 
moeten worden.  Hoofd van het GBT is de burgemeester van de desbetreffende gemeente.’ 
De gemeente heeft, onder bepaalde omstandigheden, dus wel degelijk verantwoordelijkheid op Chemelot. 
   
Het Rampbestrijdingsplan Chemelot 2015 meldt :  
“Uit het Veiligheidsrapport 2014 blijkt dat zich drie 
typen rampbestrijdingsscenario’s kunnen voordoen 
op het Chemelot-terrein. Per type rampscenario zijn 
er 18 tot 26 diverse onderliggende (deel)scenario’s 
mogelijk. Echter, alleen de scenario’s met de 
grootste effectafstanden zijn richtinggevend voor 
dit rampbestrijdingsplan.”139  
 
Hier staat dat men nergens in de regio veilig is voor 
een grote ammoniakuitbraak. Afhankelijk van hoe 
snel men een ‘redelijk dichte ruimte’ weet te 
bereiken heeft men meer of minder kans om er 
goed vanaf te komen. 
 
Op Chemelot zijn meerdere RDRs voorhanden maar 
de bewoners zijn aan hun ‘zelfredzaamheid’ 
overgeleverd want er zijn geen RDRs aangewezen. 
 

 
136 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Rampbestrijdingsplan Chemelot 2015, pag 3 van 24 
137 VRZL, Crisisplan VRZL, 2015 
138 Veiligheidsrapport Chemelot 2014, pag 21 
139 RBP Chemelot 2015, pag 8 van 24 

http://www.vrzuidlimburg.nl/download_file/view/159/256/
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/4014/3506/6623/Regionaal_Crisisplan_versie_20150619-AB.pdf
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/4014/3506/6623/Regionaal_Crisisplan_versie_20150619-AB.pdf
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/3714/5220/5014/PUBLIEKSVERSIE_RBP_Chemelot_2015_definitief_20151204.pdf
http://www.vrzuidlimburg.nl/download_file/view/159/256/
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/4014/3506/6623/Regionaal_Crisisplan_versie_20150619-AB.pdf
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/3714/5220/5014/PUBLIEKSVERSIE_RBP_Chemelot_2015_definitief_20151204.pdf
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Wanneer Tankenpark-3 of Tankenpark-2 explodeert kan dat zodanig onverwacht gebeuren dat in de verre omtrek 
mensen nul tijd hebben om te vluchten. Honderden zo niet duizenden doden op en rond Chemelot zal het gevolg 
zijn. Dat is onacceptabel. 
 
Vanwege het grote aantal slachtoffers en de grote schade zal de hulpverlening te traag op gang komen om dat die 
niet op een zo’n majeure calamiteit bij Chemelot is berekend. 
Gewonden kunnen daardoor niet tijdig geholpen worden mede omdat hun zelfredzaamheid te gering zal blijken. 
Er zullen dan gekozen moeten worden waar hulp het eerst en effectiefst wordt ingezet. 
Het is dan de vraag waar geholpen wordt.  
Het Rampbestrijdingsplan heet niet voor niet ‘Rampbestrijdingsplan Chemelot’. 
Zal de focus op Chemelot liggen, of op ernstig getroffen gebieden buiten Chemelot of juist op ernstig getroffen en 
makkelijker toegankelijke gebieden?  
 
De vergrijzing van de bevolking maakt dat mensen, waaronder degenen die in verzorgingshuizen verblijven, een 
verlaagde zelfredzaamheid zullen hebben. Laaggeletterdheid als gevolg van ouderdom speelt daarbij ook mee. 
Het rampbestrijdingsplan bevat helemaal niets over hulp aan slachtoffers buiten Chemelot. 
Omwonenden zijn van mening dat hulp aan ernstig gewonde civiele slachtoffers prioriteit behoort te hebben boven 
het inzetten van hulpdiensten op Chemelot. In het rampbestrijdingsplan staat hierover niets vermeld. 
 
Ervaring leert dat mensen vaak laconiek of verward reageren op sirenes of andere weinig persoonlijke signalen dat er 
iets aan de hand is. Niet alleen gaat er zo veel tijd verloren maar mensen zoeken vaker het gevaar op b.v. door te 
gaan kijken naar het incident.  
 
Bij de Bosmanbrand (2015) kreeg de bedrijfsbrandweer om 11.45 u bericht dat er brand was uitgebroken.  
Om 12.35 u werd GRIP-3 en op 13.38 u werd GRIP-4 afgekondigd. In de tussentijd had de burgemeester van Sittard-
Geleen de leiding en droeg hij de eindverantwoordelijkheid over de gehele crisisbestrijdingsoperatie. 
 
De bevolking werd pas om 12.39 u via sirenealarm 
gealarmeerd terwijl de rookpluim al lang duidelijk 
zichtbaar was. Om 12.50 u, bijna 1 uur na de 
brandmelding, kreeg de bevolking via NL-Alert het 
advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie 
te stoppen. Rijkelijk laat, in Lindenheuvel stonden 
de mensen te kijken en wisten totaal niet wat ze 
moesten doen. Bovendien bleek in veel gevallen, 
met name bij huurwoningen, onmogelijk om de 
ventilatie te stoppen. 
 
Vrijwel geen huis is (bijna) luchtdicht. De laatste 40 
jaar zijn veel huizen zonder kelder gebouwd 
waardoor mensen geen schuilmogelijkheid hebben.  
 
In tegenstelling tot de Campus waar ‘redelijk dichte ruimten’ zijn gemaakt teneinde mensen twee uur te 
beschermen, hebben omwonenden geen vergelijkbare voorziening.  
Wanneer een gaswolk uit de ACN of uit T01 naar Lindenheuvel drijft vormt dit een acuut en dodelijk gevaar waarop 
mogelijk maar weinig burgers adequaat zullen (kunnen) reageren. 
Maar zelfs indien er nieuwe schuilmogelijkheden komen is het zeer de vraag of iedereen die wel op tijd kan bereiken. 
 
De evaluatie van het bestuurlijk handelen van de Bosmanbrand maakt duidelijk dat burgemeesters van gemeenten in 
de regio zich zodanig ergeren aan ‘weer een incident op Chemelot’ en de gevaren die daaruit kunnen voortvloeien 
dat enkelen hun ongenoegen over de zeer gebrekkige informatievoorziening publiekelijk uitten. 
Maatschappelijke beeldvorming vormt de context waarbinnen een incident plaatsvindt. In Limburg is de beleving op 9 
november 2015 al bij voorbaat een andere dan normaal het geval zou zijn vanwege de recente voorgeschiedenis van 
incidenten bij Chemelot. Burgemeester Krewinkel: “Het was het zoveelste incident in een aantal maanden tijd. 
Voorheen was ik burgemeester in een aanpalende gemeente (Beek, waar de luchthaven is gevestigd) en met die 
ervaring kijk ik ook naar dit incident met een ander oog. Wat betekende de rook voor de luchthaven? Dergelijke 
vragen heb ik direct gesteld.” Burgemeester Hessels van Echt-Susteren geeft aan welke context voor hem bepalend is 
geweest voor zijn handelen op 9 november 2015: “Die donderdag ervoor was er ook een kleiner incident waarbij ik 
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twee keer uit een vergadering ben geroepen. Als dan een paar dagen later de brand zo heftig is dat er tientallen 
telefoontjes binnenkomen bij onze gemeente, dan wil ik goed worden geïnformeerd. Het was niet persoonlijk bedoeld 
naar iemand toe, maar wel als signaal om dit heikele punt ook breder te agenderen. We leven hier met zijn allen in de 
dit risicogebied. Dan moeten we ook met zijn allen zorgen voor goede informatie naar onze inwoners toe. Ook 
Chemelot heeft daar een rol in.”140 
Als burgemeesters van gemeenten die kilometers van de plek des onheils verwijderd liggen zich zo uitten vanwege 
het zo lang ontbreken van cruciale informatie, dan is de urgentie dat omwonenden zulke informatie ontvangen toch 
wel duidelijk. De aandacht die in de media en in de evaluatie uitging naar het informeren van buurgemeenten in 
binnen en buitenland was veel groter dan de aandacht voor de informatievoorziening van omwonenden. De positie 
van de omwonenden behoort daarom versterkt te worden tijdens de afhandeling van incidenten op Chemelot want 
voor hun kan het direct gaan over leven en dood. 
 
Het Rampbestrijdingsplan gaat er van uit dat de burger de eerste twee uur na een grote calamiteit op zichzelf is 
aangewezen. De hulpverlening kan pas op gang komen nadat de hele organisatie is stelling is gebracht. Pas daarna 
kan er daadwerkelijk worden overgegaan om het getroffen gebied ‘binnen te gaan’.  
Deze harde werkelijkheid als gevolg van een commerciële activiteit is voor omwonenden onacceptabel.  
Er zullen maatregelen moeten worden genomen die er voor zorgen dat omwonenden binnen zeer korte tijd, in de 
orde van tien minuten, adequate acties kunnen ondernemen aangezien hun leven daarvan kan afhangen. 
 
Desondanks geldt dat goede en regelmatig terugkerende voorlichting nodig is en kan helpen, maar het niet afdoende 
zal zijn : weten is nog geen doen. De overheid dient dit te beseffen en er naar te handelen. 

 
140 PBLQ, Onderzoek Bestuurlijke informatievoorziening incident 9 november 2015, pag 14, 2016 

http://www.vrzuidlimburg.nl/files/6214/8425/8727/PBLQ_-_Onderzoek_Bestuurlijke_informatievoorziening_incident_9_november_2015.pdf
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6.3 Veiligheid van omwonenden in relatie met Chemelot en overheden in praktijk  
Op 29 april 2013 begon Chemelot circa 30 m binnen de 
poort van de enige spoortoegang met de aanleg van een 
wissel op 11 m van een woning. 
Op ongeveer anderhalve meter van het spoor en op nog 
geen halve meter diepte wordt een onbekende gasleiding 
van 27 cm diameter aangetroffen.  
Edoch, men blijft daarna gewoon doorgaan met het vervoer 
van gevaarlijke stoffen pal ernaast ook nadat omwonenden 
op het gevaar wezen en een onderzoek eisten. 
 
Voordat er gegraven wordt is het wettelijk verplicht om bij 
het Kadaster een KLIC-melding te doen. 
Deze blijkt niet gedaan te zijn, de eerste KLIC-melding die 
men kon overleggen bleek van 1 mei te zijn. 
 

Omwonenden doen een KLIC-melding. 
Ze kleuren de sporen (blauw en geel), de 
geluidswal (groen), de leiding (rode lijn) in 
en plaatsen rode pijlen en teksten. 
 
Op 7 mei meldt de hoofduitvoerder dat 
het een onbekende gasleiding van 27 cm 
diameter van 8 bar betreft, maar dat men 
doorgaat met de aanleg van de wissel. 
Dit ondanks de wettelijke plicht dat alle 
vervoer moet worden stilgelegd teneinde 
eerst onderzoek te doen naar de 
veiligheid en naar de eigenaar. 

 
Bewoners dienen daarna een handhavingsverzoek in bij de provincie en wijzen op de onbekende gasleiding.  
Chemelot e.a. worden er op gewezen dat het leggen van een wissel onrechtmatig is vanwege het ontbreken van een 
geldende milieuvergunning. Desondanks gaat men gewoon door en er volgt geen enkele inhoudelijke reactie. 
 
Bewoners sturen een email aan o.a. de gouverneur, de burgemeester en de Chemelotdirectie waarin ze vragen om 
aan te tonen dat de aanleg van de wissel veilig is.  Een tiental personen draaft op, kijkt eens en laat via de krant 
openbaar maken ‘geen acuut gevaar, momenteel niet onveilig’ nadat het treinverkeer één uur werd stilgelegd op het 
naastgelegen openbare NS-spoor maar niet op het Chemelotspoor waar het vervoer van o.a. LPG gewoon doorging. 

 
De kuil wordt vervolgens provisorisch dicht gegooid …  en de provincie meldt dat Enexis verder onderzoek zal doen.  
Bewoners eisen andermaal per email dat de veiligheid wordt aangetoond en niet louter berust op ‘meningen’. 
Ondertussen gaat men verder met de aanleg van de wissel. 
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Bewoners stellen de betrokken bestuurders in een derde email persoonlijk aansprakelijk voor eventuele gevolgen en 
eisen andermaal deugdelijk onderzoek en overlegging van stukken. 
Twee dagen later schuift men alles onder een tapijt van stenen, trilt die met machines aan en denkt dat de boel 
geklaard is. Hoezo ‘veiligheid is prioriteit nummer 1’?  

 
Dat er in praktijk andere wetten gelden wanneer het Staatsmijnen / DSM / 
Chemelot betreft is niet alleen van vandaag.   
 
Verschil met 1976 is dat de gemeente Sittard-Geleen anno 2013 niet aan de zijde 
van haar bewoners staat. 
 
Omwonenden gaan op zoek naar waar ze wel terecht kunnen. Na 16 u bellen 
bewoners  het Staatstoezicht op de Mijnen. 
Telefonisch geeft die aan ‘op basis van de verstrekte informatie : niet-veilig’. 
‘s Ochtend staan twee onderzoekers van het SoDM al om 10 u op de stoep en 
sluiten na het zien van foto’s en het bekijken van de situatie binnen zeer korte 
tijd de leiding af. 
 

De onderzoeker van het SoDM meldt telefonisch dat de leiding is afgesloten en 
dat hij vermoedt dat het een op een verkeerde plaats liggende leiding betreft en 
geeft aan dat het onderzoek enkele dagen duurt. 
Niet dus. Op vrijdag spreekt men van ‘onverwachte ontwikkelingen’ en ‘een 
potentieel onveilige situatie.’ 
Een week later heeft men het over een ‘oplossing voor de korte termijn’ en een 
‘oplossing voor de lange termijn’ en verklaart dat de situatie na het afsluiten van 
de leiding en het stoppen van het gastransport veilig is. 
De provincie (niet het SoDM !) stuurt een email met enkele conclusies doch geen 
onderzoeksgegevens.  
Het enkele feit dat de gasleiding als gevolg van het SoDM-onderzoek werd 
afgesloten bewijst dat alle personen en instanties die eerder de situatie als ‘geen 
acuut gevaar, momenteel niet onveilig’ hebben beoordeeld, dit deden onder het 
mom van ‘zand erover, stop het maar in de doofpot.’ Veiligheid? Who cares? 
Milieunormen? Who cares? Vergunningen? Who cares? Handhaving? Doen we 
niet aan wanneer het Chemelot betreft! 
 
 

Gebleken is dat alle verantwoordelijke personen hebben gefaald in de periode tussen de ontdekking van de leiding 
en het moment dat SoDM de leiding afsloot. 
Deze personen zouden de veiligheid van de burgers moeten bewaken en veiligheidscontroles uitvoeren indien nodig. 
Blijkbaar is geen van die personen zo helder van geest dat hij zich kan voorstellen dat het aanleggen van een wissel 
waarover jaarlijks  tienduizenden wagons rijden (waarvan er  vele duizenden geladen zijn met stoffen die voor 
honderden doden kunnen zorgen indien er iets misgaat), op zeer korte afstand van een hogedruk gasleiding, 
complete waanzin is. 
 
Erger is nog dat deze personen, waaronder de burgemeester, de gouverneur en de Chemelotdirectie,  bewust geen 
acties ondernamen nadat zij door burgers op de bestaande gevaren gewezen zijn. Het zijn burgers die de bevoegde 
instantie inschakelen en zo mogelijk op termijn een ramp voorkwamen, niet de bestuurders! 
De bestuurders hadden slechts oog voor het economische belang van Chemelot en lapten de veiligheid van (vele) 
inwoners aan hun laars. Wat zegt dit over deze bestuurders? 
 

Dan, op 4 juli ontvangt de buurtvereniging een mail van de provincie: 
‘Zoals u weet is de 8 bar gasleiding inmiddels –behoudens een kleine restdruk- buiten gebruik genomen door 
Enexis. Intussen heeft er volgens Enexis nader overleg plaatsgevonden met de projectontwikkelaar DHV. 
Om een ongestoorde ligging en onderhoud van de leiding voor de toekomst te blijven waarborgen heeft 
Enexis besloten om de leiding definitief buiten gebruik te nemen. Dit besluit wordt mede ingegeven door de 
ligging van de leiding in niet-publiek grondeigendom (Chemelotterrein) alwaar het onderhoud en beheer van 
de leiding wordt gecompliceerd vanwege te nemen (veiligheids)maatregelen. De lange termijn oplossing 
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voorziet in een capaciteitsuitbreiding van het 8 bar gasnet waarmee het capaciteitsverlies van de huidige 
leiding volledig wordt gecompenseerd. 
Volgens Enexis is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van dit project en bestaat het 
voornemen de uitvoering met hoge prioriteit nog voor het komende stookseizoen te realiseren.  Omdat de 
benodigde realisatietermijn (nog) niet met zekerheid kan worden vastgesteld zal de huidige leiding echter 
nog “stand by” worden gehouden voor het geval er mogelijk een capaciteitsgebrek ontstaat voordat 
voormelde werkzaamheden zijn afgerond.’ 

 
Op 9 augustus wordt een WOB-verzoek naar het SoDM gestuurd. Pas op 31 oktober (wettelijk is binnen 4+4 weken) 
worden enkele zeer stukken ontvangen, echter geen rapport. Dat zou nog steeds niet klaar zijn.  
De inhoud van de ontvangen stukken is evenwel heel helder : er was wel degelijk gevaar en er zijn blunders gemaakt! 
Ondertussen hadden de provincie, Chemelot en Enexis bezworen dat het allemaal veilig was (zonder over een SoDM-
rapport te beschikken !), maar dat men de leiding drukloos gemaakt had en nog voor het nieuwe stookseizoen rond 
het Chemelotcomplex zou gaan leggen. Dit ‘omdat het gemakkelijker voor het onderhoud is en de ongerustheid bij 
omwonenden weg te nemen.’ Is het verwonderlijk dat bewoners hier geen snars van geloofden???? 
 

Opmerkelijk is dat Chemelot een paar jaar eerder (in 
2009), naar aanleiding van de treinramp in Viareggio, 
een paginagroot artikel in de krant had geplaatst met 
daarbij nevenstaande figuur waarin het effect van een 
warme BLEVE op ongeveer 100 m van de nieuwe wissel 
wordt getoond. De wissel ligt nog dichter bij het station. 
 
De omgang met de gasleiding toont weer eens aan hoe 
de overheid omgaat met de veiligheid van duizenden 
bewoners. 
Indien er iets mis was gegaan was de kans groot dat er 
vele doden waren gevallen in een gebied van meer dan 
400 m vanaf de wissel (tot op de markt!). 
Bovendien was het dat weekend ook nog eens kermis in 
Geleen met duizenden extra bezoekers.  
Bestuurders zijn daarvan op de hoogte en toch wordt 
de veiligheid letterlijk onder stenen weggemoffeld. 

‘Een nul risico is een illusie’ – publicatie Chemelot in de regionale krant van 6 augustus 2009 

 
Het door SoDM ingeschakelde (dus niet door de verantwoordelijken Chemelot, gemeente, provincie) Enexis gaf aan 
dat zij de leiding van het terrein moesten verwijderen op last van Chemelot, vanwege de beoogde aanleg van een 5 
m hoog geluidscherm.  
Vanaf eind oktober tot half december werd 1500 m (!) nieuwe gasleiding gelegd op een diepte van 1,40 m onder het 
wegdek van de tunnel en langs de Westelijke Randweg. En dat allemaal ‘zomaar’, het was immers niet nodig ……. 
 
Op 2 december schrijft het SoDM dat het een ‘potentieel risicovolle situatie’ betrof en ‘specifiek voor deze situatie is 
het feit dat de gasleiding, het goederenspoor, het personenvervoer, het Chemelotterrein en de bebouwde omgeving 
samenkomen.  De mogelijke keteneffecten hierbij hadden kunnen zijn dat een passerende trein met b.v. gevaarlijke 
stoffen aan boord bij een eventuele gasexplosie betrokken hadden kunnen raken.’ 
 

Aangekondigd wordt dat het onderzoek naar verwachting 
rond de jaarwisseling zal zijn afgerond en dat de 
buurtvereniging te zijner tijd per brief op de hoogte zal 
worden gebracht. 
 
Het jaarverslag 2013 van het SoDM, dat aan de Tweede 
Kamer werd aangeboden, meldt dat Enexis opdracht heeft 
gekregen van het SoDM om de leiding om te leggen.  
 
Inderdaad ‘potentieel gevaarlijk’, er was nog niks gebeurd. 
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Ondanks een WOB-verzoek ontving de buurtvereniging geen stukken waaruit enig zicht op het verloop van het 
onderzoek blijkt. Een brief waarin het SoDM meldt dat er geen rapport is gemaakt en dat de leiding is omgelegd is 
eigenlijk alles wat werd vrijgegeven. Bewoners geloven daar helemaal niets van ! Achterkamertjespolitiek? Hoe 
verantwoordt het SoDM financieel de in het onderzoek gestoken tijd, mogen onderzoekers van het SoDM er weken 
tussenuit knijpen zogezegd om een onderzoek te doen en dan niets op papier zetten waaraan ze gewerkt hebben? 
Is het vreemd dat bewoners spreken van een doofpot? 
 
Overigens : die nieuwe leiding werd langs de Westelijke Randweg gelegd in grond die zodanig met cadmium, zink en 
koper vervuild is dat deze tot de zwaarste klasse toxisch vervuilde grond wordt gerekend (klasse 3T) en dat er alleen 
gewerkt mag worden door mensen die volledig in beschermde kleding gehuld zijn onder leiding van een deskundige. 
Dergelijke grond moet normaal worden afgevoerd, maar de Provincie heeft bij de aanleg van de Westelijke Randweg 
met de gemeente afgesproken dat de grond alleen behoeft te worden voorzien van een deklaag. 
 

 
Bij het omleggen van de gasleiding blijkt er klasse 3T vervuilde grond langs de Westelijke Randweg te liggen 

 
Is het toeval dat dat gebied onder de rook van de Cokesfabriek Maurits lag?? Hoe zit het met de grond in de rest van 
Krawinkel, Lutterade en Lindenheuvel, is die echt onderzocht? Wordt penetratie in het grondwater gemonitord?  
Is er een relatie met de al jaren bekende lagere levensverwachting van bewoners rondom Chemelot in Geleen? 
 
De groene pijlen wijzen naar de oude gasleiding (zwarte stippen) en naar de nieuwe gasleiding (rode lijn). 
Het College van B&W heeft aangegeven dat de toplaag wordt afgedekt en het dan veilig is voor kinderen om er te 
spelen zolang er niet gegraven wordt. 
Onder de afdeklaag van de grond (roze) blijkt klasse 3T vervuild met cadmium, zink en koper in hoge concentraties. 
Daaronder bevindt zich een laag waarin arseen, zink, cadmium, koper en PAK-olie zit die klasse 1T vervuild is (waarbij 
een deel minder vervuild is). 
 
Resteert nog de vraag : ‘Wist Chemelot van de aanwezigheid van die gasleiding? ’Op die vraag antwoordde men ‘ja’. 
Dat houdt in dat men jarenlang bewust tienduizenden wagons met alle meldplichtige stoffen pal naast en over de 
leiding heeft laten rijden. Bovendien heeft men de leiding bewust niet in de risicoberekeningen meegenomen 
zogezegd met als argument dat deze niet van Chemelot was.  
 
Gebleken is dat deze gasleiding op 1 januari 1952 aan het Limagas, een voorganger van Enexis, is overgedragen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat er ‘ruimte voor verbetering is’ op alle fronten. 
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6.4 Berekening milieueffecten door Chemelot 
Veiligheid, geluid en andere emissies worden weergegeven in een door Chemelot berekend getal en bij 
vergunningaanvragen voldoet men telkens (wonder boven wonder) net aan de normen. Soms maakt men een fout 
en kan men betrapt worden, al herstelt men dat vrijwel meteen. 
 
Zo ook bij de aanvraag van de OBL-vergunning (Outside Battery Limits) uit 2010.  
Deze vergunning ging over uitbreiding van het aantal wagons LPG (van 5556 in 2005 via 10000 in 2009 naar 15900 in 
2010), 50000 (extra) wagons naar de te bouwen RTC (Railterminal Chemelot) en zelf definiëren welke sporen tot 
‘intern’ en ‘extern’ worden verklaard (hetgeen enorme invloed op de milieuberekeningen heeft!). 
Ook kwam het goed uit om uit te gaan van een ‘representatieve bedrijfssituatie’ in plaats van ‘worst case’.  
In de ter inzage liggende stukken troffen bewoners de volgende pagina’s, met dezelfde datum, aan : 

 
 
Deze OBL-vergunning is er de oorzaak van dat 
er veel meer cat-A wagons door Sittard heen 
mogen dan door Eindhoven en de overige 
plaatsen langs de Brabantroute. 
 
Bewoners ervaren de tweemaal per uur 
langsrijdende intercity’s (toen veroorzakers 
van geluidbelasting van 79 dB(A)) als 
‘hinderlijk’ gedurende pakweg tien seconden, 
net zoals op elders in Nederlandse plaatsen. 
 
De echte overlast werd veroorzaakt door de 
minuten lang krakende en piepende treinen 
van/naar Chemelot rijdende op zeer korte 
afstand van de woningen. Chemelot en 
provincie ontkenden echter stelselmatig dat 
die treinen de echte overlast veroorzaken. 
 
 
 
 
 

Bovenstaande pagina was met een groot kruis doorgestreept en vervangen door onderstaande pagina. 
 
Zie het verschil in Lden voor MS05 (rechtsonder 
in de tabel). 
 
De bovenste pagina vermeldt 74.2, de 
onderste 68.5 . 
Volgens de afrondingsregels mag 68.54 
worden afgerond op 68.5 en dan op 68. 
 
Wel zeer toevallig dat de ‘uiterst vergunbare 
grenswaarde’ 68 is ! 

 
Bewoners hebben dit als manipulatie van 
cijfers ervaren. 
De vergunning verlenende instantie 
(provincie) slikte het allemaal als zoete koek! 
 
 
 
 

Het verschil in conclusie is evident boven  ‘niet aanvaardbaar’,  onder  ‘OK’ . 
Is het vreemd dat er gevraagd wordt om onafhankelijke externe berekening van milieueffecten? 
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In 2004 werd door Chemelot, provincie, gemeente, Sabic, DSM en LIOF het Masterplan Chemelot Noord ontwikkeld. 
Dat vermeldt “De overheid speelt, naast een financiële rol, ook een belangrijke rol als het gaat om bereikbaarheid en 
voldoende milieuruimte op een verantwoorde wijze beschikbaar te krijgen”. 
 
De term “voldoende milieuruimte… te krijgen” geeft expliciet aan dat de provincie als bevoegd gezag niet 
onafhankelijk is en samen met de aanvrager, Chemelot, een doel nastreeft dat strijdig kan zijn met belangen van 
omwonenden. Dit onderstreept de noodzaak dat een (werkelijk) onafhankelijke instantie hun controleert.  
Dat kan geen van de bekende ingenieursbureaus zijn want die werken te vaak voor Chemelot. 
 
De Onderzoeksraad geeft aan dat risico-identificatie141 en risicowaardering142 de verantwoordelijkheid van elk bedrijf 
op Chemelot afzonderlijk is en concludeert ‘De risico-acceptatiecriteria van Fibrant en SABIC leiden ertoe dat een 
grote emissie van een gevaarlijke stof zonder direct waarneembare schade aan het milieu, zoals bij drie zware 
ongevallen in 2016, als laag risico wordt ingeschat. Deze risicobeoordeling is niet in overeenstemming met de 
definitie van de Seveso III-richtlijn waarbij een grote emissie van gevaarlijke stoffen wordt gezien als een zwaar 
ongeval. De Onderzoeksraad beschouwt de emissie van gevaarlijke stoffen, ook zonder direct waarneembare schade, 
als een aanwijzing voor tekortkomingen in de beheersing van de procesveiligheid.’ 143 
Omwonenden zijn geschrokken van deze conclusie omdat die inhoudt dat risico’s onvoldoende herkend, 
gewaardeerd of beheerst worden en zien hierin bevestiging dat het nodig is dat externe instanties, waaronder het 
Centrum Veiligheid en het Instituut Fysieke Veiligheid, de veiligheid op en rond Chemelot eens goed doorlichten. 
 
‘Het groepsrisico van de Chemelot-site is de sommatie van de risico’s van alle activiteiten, waarbij de aanwezigen in 
de omgeving van het bedrijventerrein zijn meegenomen. Uit de berekeningen volgt dat het GR net boven de 
oriëntatiewaarde ligt. Deze overschrijding van de oriëntatiewaarde is voortgekomen uit de reeds voor 1989 
gerealiseerde ruimtelijke ontwikkeling en is onderbouwd in de koepelvergunning van 2005 … 
Dit omgevingsafwijkingsbesluit maakt een ontwikkeling mogelijk waarbij zich extra mensen kunnen bevinden binnen 
de Chemelot site en is een uitbreiding van de deelinrichting Chemelot Research & Business Campus’144 
Hier geven CSP en de provincie duidelijk aan dat zij in strijd met het bestemmingsplan en zeer bewust kiezen om 
extra mensen op de Campus te herbergen die niet worden meegeteld in de risicoberekeningen. 
Omwonenden vinden dit een zeer kwalijke zaak die maakt dat we ons afvragen welke andere trucs er gebruikt zijn 
om de resultaten van de risicoberekeningen laag te laten uitvallen. Het onderstreept ons pleidooi voor uitvoering van 
risicoberekeningen door onafhankelijken.  
 
Daarbij vinden wij het een vreemde gedachte dat iedereen die op het terrein werkt automatisch niet wordt 
meegeteld bij de groepsrisicoberekeningen. Elk Brzo-bedrijf behoort als een afzonderlijke entiteit beschouwd te 
worden met een eigen omgeving voor de Bevi-berekeningen, vergelijkbaar met de situatie zonder Koepelvergunning. 
Daardoor wordt een realistischer beeld van het groepsrisico en het aantal slachtoffers verkregen. 
De huidige gang van zaken creëert schijnveiligheid waarbij wij grote twijfels hebben of de bedrijfsdiensten toegerust 
zijn voor grootschalige evacuatie en ook de overheid, zijnde eindverantwoordelijke, vermoedelijk veel tijd nodig zal 
hebben om acties in gang te zetten en te voltooien. 
 
Vanwege het grote aantal installaties van Chemelot, hun onderlinge invloed, de ligging tussen stedelijke bebouwing 
en de Koepelvergunning zijn omwonenden van mening dat het Centrum Veiligheid (RIVM) de risicoberekeningen zou 
moeten uitvoeren aangezien wij verwachten dat Chemelot bedrijfsgevoelige informatie niet zal willen delen met een 
andere onafhankelijke externe partij en dat ons wezenlijk lijkt voor juiste resultaten van de berekeningen. 

 
141 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 51, 2018 
142 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 52, 2018 
143 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 53, 2018 
144 Provincie, Omgevingsvergunning fase 1 Chemelot Campus, zaak 2014-0072, kenmerk 2014-49191, pag 23, 2014 

https://www.rivm.nl/RIVM/Organisatie/Centra/Centrum_Veiligheid
https://www.ifv.nl/
https://www.rivm.nl/RIVM/Organisatie/Centra/Centrum_Veiligheid
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.9931.OABCentercourt-VG01/vb_NL.IMRO.9931.OABCentercourt-VG01.pdf
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6.5 Mindsetting 

  
 
Het veiligheidsbesef is sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw enorm gegroeid. Niet alleen technisch maar ook 
wat andere risico’s betreft, waaronder aardbevingen en terrorisme, is de samenleving veel bewuster geworden. 
Opvattingen zoals de Geleense burgemeester in 1970 na een ontploffing uitte ‘Prijs die je moet betalen als je in de 
buurt van industrie woont’ zijn niet meer van deze tijd en zouden hem nu mogelijk zijn baan kosten. 
 
Toch bevat de ‘Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site / Westelijke Mijnstreek’ de passage Bij nadere analyse 
van het groepsrisico, door een decompositie hiervan, komt naar voren dat twee omgevingen, grenzend aan site-
terrein en in relatie tot enkele specifieke installaties (fabrieken) verantwoordelijk zijn voor de huidige overschrijding 
van de oriëntatiewaarde (Zie 3). Het betreft de omgevingslocaties Lindenheuvel en Krawinkel. Binnen de locaties 
Lindenheuvel en Krawinkel zal het ‘stand-still beginsel’ voor de toename van het aantal personen gelden. Daarnaast 
worden, waar de mogelijkheid zich aandient, bedrijven of woningen gesaneerd/verplaatst/uitgeplaatst.  
De winst die hier wordt geboekt zorgt ervoor dat elders in de regio extra mogelijkheden van ruimtelijke verdichting 
ontstaan, waarbij de veiligheid op aanvaardbaar niveau zal blijven en mogelijk wordt verbeterd. Dit ‘stand-still 
beginsel’ wordt in de bestemmingsplannen voor Lindenheuvel en Krawinkel verankerd. 145 
 
Voor omwonenden is dit een onthutsend uitgangspunt dat de houding van de provinciale en lokale overheden 
weergeeft. Hier staat dat de inwoners van Lindenheuvel en Krawinkel de oorzaak van de veiligheidsproblematiek zijn. 
De echte veroorzaker, Chemelot, wordt buiten schot gehouden. 
 
Drie maanden na het opstellen van deze visie (nog voor de Raad daarover besloten had !) kregen omwonenden van 
een van de mooiste buurten uit Geleen, met louter private woningen, in een besloten bijeenkomst te horen dat de 
provincie, de gemeente en Chemelot besloten hadden dat hun huizen gesloopt zouden worden. Betalen conform 
onteigeningswaarde wil men echter niet : ‘mensen kunnen hun woning op vrijwillige basis te koop aanbieden’. 
 
Het geeft de verstrengeling tussen provincie, gemeente en Chemelot weer. Zo’n honderd jaar na de komst van de 
mijn is die nog enorm sterk. Belangen van omwonenden zijn ondergeschikt en worden steeds terzijde geschoven. 
Zo’n houding wordt steeds minder geaccepteerd door de bevolking. Om het vertrouwen te herstellen is veel nodig. 
 
De Onderzoeksraad geeft meerdere keren aan ‘Chemelot ligt midden tussen woonwijken van de gemeenten Sittard-
Geleen, Beek en Stein’ 146 . Chemelot veroorzaakt dus de problemen niet de omwonenden.  

 
145 AVIV, Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot / Westelijke Mijnstreek, pag 15, 2010 
146 OVV, Chemie in samenwerking, veiligheid op het chemiecomplex Chemelot, pag 34, 2018 

https://relevant.nl/download/attachments/10879026/Beleidsvisie+chemelot+definitief+31-03-10.pdf?version=1&modificationDate=1347880422329
https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1781/d3216bf68cfd20183297-interactieve-rapportage-chemelot-180613.pdf?s=8C17D2191B4847E77F666385F149F39CCDB6E7E0
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Degene die de problemen veroorzaakt moet ze oplossen en niet over de rug van omwonenden! Dat verlangt een 
andere mindsetting van Chemelot en van de overheden. 
 
Het is volstrekt helder dat de activiteiten die bij de veiligheidsproblematiek een rol spelen pas geїntroduceerd zijn 
nadat er al veel bebouwing rond het huidige Chemelot aanwezig was. 
Veel omwonenden wonen hier al decennia en hun voorouders niet zelden al eeuwen. 
Bedrijven komen en gaan en hebben weinig tot geen binding met de omgeving en de mensen die hier wonen. 
Het zijn passanten die hooguit slechts enkele tientallen jaren blijven en hun installaties verkopen zodra het hun 
strategisch of financieel past.  
Net zoals Nederland in het verleden (het huidige) Indonesiё als een wingebied beschouwde en weinig oog had voor 
de belangen van de lokale bevolking, hebben de huidige multinationals, vaak met Arabische of Japanse achtergrond, 
weinig oog voor de omwonenden van Chemelot en zijn zij hier puur uit winstbejag. 
Dat maakt dat de lokale en provinciale overheden veel meer moeten beseffen dat de inwoners de belangrijkste 
stakeholders van dit gebied zijn en niet de bedrijven op Chemelot. Het lange termijn perspectief van de regio en haar 
inwoners behoort centraal te staan en niet de beurs van de aandeelhouders van de huidige bedrijven op Chemelot. 
 
De bouw van de Staatsmijn Maurits vanaf 1915 zorgde voor ruim veertig jaar mijnbouw.  
In die tijd waren er veel gevaren, maar niet dat grote delen van Geleen, Beek en Stein vernietigd zouden worden 
door een explosie op de Staatsmijn Maurits ondanks dat men al met chemische bedrijvigheid was begonnen. 
Mensen waren trots op het bedrijf en mede vanwege de economische afhankelijkheid was het vertrouwen groot. 
 
De omvorming tot het chemiebedrijf DSM versterkte dat aanvankelijk, maar de ontploffing van NAK-2 vormde een 
keerpunt. De samenleving veranderde zodanig dat steeds meer inwoners kennis kregen en beseften dat er ook 
serieuze gevaren aan chemie kleven. Bovendien nam de werkgelegenheid op het terrein sterk af en werd die steeds 
minder ingevuld door omwonenden. Toch bleef er nog veel vertrouwen in DSM omdat deze benaderbaar was en zich 
inzette om geconstateerde overlast samen met omwonenden op te lossen. 
Dat veranderde na de beursgang van DSM, de oprichting van Chemelot en de verkoop van fabrieken aan Sabic en 
anderen. 
Met omwonenden gemaakte afspraken werden niet gecontinueerd en er was niet langer één aanspreekpunt.  
Klachten werden daardoor niet langer op een fatsoenlijke wijze aangepakt en opgelost. Bovendien had de (lokaal 
feitelijke) opsplitsing van DSM tot gevolg dat mensen hun gezamenlijke houvast kwijtraakten. Chemelot werd in snel 
tempo een terrein waarop allerlei multinationals en bedrijven waarvan men de namen niet eens weet actief zijn. 
Bovendien kregen steeds minder omwonenden daar een baan mede door het gemiddeld lage opleidingsniveau van 
de omliggende wijken. Het gevoel ‘DSM is van ons’ veranderde in ‘Chemelot is niet van ons’. 
Daarbij kwamen steeds vaker incidenten aan het licht waarbij maar zelden open en adequaat naar de omwonenden 
werd gereageerd door de gemeente en Chemelot. Het bleek dat de omgeving groot gevaar loopt ten gevolge van 
risicovolle activiteiten op Chemelot en de grote toename van risico’s vanwege spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.  
Ook de plannen rond de aanleg van de Zuidaansluiting bij Krawinkel en daarna bij station Lutterade was iets wat niet 
in goede aarde viel bij de bevolking vanwege het rangeren met gevaarlijke stoffen pal naast woonwijken.  
In de tijd dat DSM één bedrijf was, was niet alleen de communicatie naar omwonenden centraler, directer en beter 
maar ook de interne communicatie. Door de vele bedrijven die nu op het complex gesitueerd zijn is ook de interne 
communicatie stukken moeilijker en dus ook moeizamer geworden evenals de communicatie naar omwonenden. 
 
Algemeen wordt erkend dat Chemelot een bedrijventerrein is van nationaal belang.  
De Onderzoeksraad constateert dat de omgevingsveiligheid vanwege omissies in de wet- en regelgeving niet 
gewaarborgd is. Zij adviseert de minister om hier iets aan te doen en verlangt van de provincie en Chemelot dat er 
bovenwettelijke maatregelen worden genomen vanwege de ligging van Chemelot tussen stedelijke bebouwing. 
 
Omwonenden zijn van mening dat zij vanwege de stapeling van risico’s minstens dezelfde bescherming behoren te 
krijgen als inwoners elders in Nederland. Nationale wet- en regelgeving behoort afdoende te zijn zonder dat er op 
provinciaal- of lokaal niveau bovenwettelijke afspraken gemaakt moeten worden want daardoor ontstaat willekeur. 
Zowel de provincie als de gemeente behoren aanpassing van de nationale wet- en regelgeving stevig te bepleiten. 
 
Als gevolg van de ramp in Enschede mag fabricage en grootschalige opslag niet langer plaatsvinden op plaatsen waar 
omwonenden getroffen kunnen worden bij een calamiteit. Dat behoort ook bij Chemelot het geval te zijn. 
De meeste fabrieken en installaties van Chemelot zijn ruim 40 jaar oud, qua ontwerp verouderd en economisch 
(grotendeels ?) afgeschreven. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om de processen te actualiseren en de 
activiteiten die de grootste gevaren voor de omgeving opleveren te verplaatsen. 
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Wanneer een omwonende op een mooie zomeravond in de tuin zit te genieten van zijn vrije tijd en Tankenpark 2 of 
3 vliegt de lucht in kan dat hem zijn leven kosten.  
Geen enkele manager, aandeelhouder of bestuurder heeft het recht om vanwege financiёle of economische redenen 
het leven van omwonenden van Chemelot op het spel te zetten.  
Chemelot behoort te zorgen dat de potentiёle negatieve effecten van haar activiteiten binnen haar grondgebied 
blijven, daarbuiten heeft zij geen zeggenschap. Dat behoort het uitgangspunt te zijn! 
 
De provincie dient er van uit haar rol als bewaker van het publieke belang op toe te zien dat omgevingsveiligheid  
leidend is en dat economische motieven niet prevaleren. 
Wanneer dat betekent dat opslag en transport van grondstoffen en/of producten op een andere, veiligere, wijze 
moet gebeuren dan moet dat maar gerealiseerd worden. 
Wanneer dat uiteindelijk betekent dat bepaalde producten niet meer op Chemelot gemaakt of opgeslagen kunnen 
worden is dat te vergelijken met het niet meer toestaan van productie of opslag van vuurwerk in een woonbuurt.  
 
Het kan niet zo zijn dat Chemelot in feite claimt dat een heel groot gebied rond hun terrein ontvolkt moet worden 
teneinde dodelijke slachtoffers te voorkomen indien er op Chemelot een majeure calamiteit plaatsvindt. 
De afgelopen veertig jaar heeft DSM / Chemelot geacteerd als een voortwoekerend gezwel: steeds meer ruimte 
opslorpend, gevaar verhogend en terugdringen van bevolking en mogelijkheden van de omliggende gemeenten om 
gronden voor andere doelen te gebruiken. Daar moet een einde aan komen, het is een kwestie van mindsetting.  
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7 Factsheet  

7.1 Economie 
- Chemelot is van nationaal belang en dus is er ook nationale verantwoordelijkheid voor de lokale gevolgen  
- Chemelot Industrial Park draagt veel minder aan de nationale export bij dan Chemelot Campus (5,8 miljoen)  
- In 2017 telde Chemelot op de Campus 1289, het Industrial Park 4403 en in de haven 187 medewerkers 
- Uitgaande van de multiplicator 1,5 levert Chemelot 8820 indirecte banen op 
- Chemelot levert voor inwoners van Sittard-Geleen slechts circa 1176 directe en 1764 indirecte banen op  
- Er is nauwelijks binding tussen Chemelot en Sittard-Geleen 
- Nieuwe werknemers vestigen zich meestal elders, vaak in of rond Maastricht 
- In de jaren 2013 t/m 2017 creëerde Chemelot op de Campus en op het Industrial Park slechts 221 banen 
- Chemelot Industrial Park blijft met slechts 6,2 WP/ha ver achter bij andere industrieterreinen 
- Chemelot Campus ligt met 48,2 WP/ha op het niveau van VDL/Nedcar maar blijft ver achter bij de campussen 

in Heerlen en Maastricht 
- Vestiging van nieuwe bedrijven op Chemelot levert Sittard-Geleen geen inkomsten op via verkoop van grond 
- Omdat het Rijk heel veel grond als landbouwgrond heeft aangekocht en vervolgens aan DSM heeft 

meegegeven loopt Sittard-Geleen honderden miljoenen mis indien deze gronden worden omgezet in 
bedrijventerrein tenzij er alsnog compensatie plaatsvindt 

- De aanwezigheid van Chemelot maakt dat Sittard-Geleen veruit de meeste bedrijventerreinen heeft (relatief 
en absoluut) maar heel weinig uitgeefbare gronden over heeft waardoor diversificatie en groei in andere 
sectoren structureel erg lastig wordt 

7.2 Risico’s op Chemelot 
- Geleen en vrijwel de gehele gemeenten Stein en Beek, ruim 70000 inwoners, vallen binnen de 1% 

letaliteitsgrenzen van activiteiten welke op Chemelot verricht worden 
- Bij explosie van een tank op Tankenpark 2 of 3 zullen grote delen van de omliggende kernen verwoest 

worden en er heel veel slachtoffers vallen 
- Bij explosie van een butaantank op Tankenpark 2 of 3 zal de vuurbal vijftig keer groter zijn dan de vuurbal 

tijdens de vuurwerkramp in Enschede waarbij het 1% letaliteitsgebied 2450 ha groot is 
- Indien er grote hoeveelheden ammoniak uit tank T01 vrijkomt zullen er, afhankelijk van de wind, slachtoffers 

vallen in Stein of in Geleen. De LBW- en de AGW-grenzen liggen over meerdere gemeenten, zelfs tot in België 
- Wanneer er blauwzuur uit de ACN-fabriek ontsnapt hebben bewoners van Lindenheuvel bij ongunstige wind 

heel weinig tijd om te reageren en geen veilige ruimten om te schuilen 

7.3 Spoorvervoer 
- Het vervoer van de aan Chemelot vergunde aantallen wagons met gevaarlijke stoffen is ruim viermaal zo 

hoog als in Eindhoven en andere gemeenten op de Brabantroute. Daardoor is er op nationaal niveau veel 
aandacht voor de overschrijdingen op de Brabantroute terwijl inwoners van Sittard-Geleen geacht worden 
vervoer en rangeren met wagons met (nog meer) gevaarlijke stoffen te moeten accepteren 

- Toekomstverwachtingen gaan uit van verdere groei van het spoorvervoer van/naar Chemelot waardoor de 
overlast en de kans op ongevallen toeneemt 

- Bij een warme BLEVE of vrijkomen van ammoniak uit een ketelwagon nabij station Sittard is er grote kans dat 
er veel slachtoffers zijn 

7.4 Omgeving 
- Slechts 44% van de omwonenden kent iemand die op Chemelot werkt of werkte 
- Het vertrouwen in de combinatie Chemelot – provincie - gemeente is bij omwonenden zeer laag 
- Veel mensen weten ‘dat er iets echt fout kan gaan op Chemelot’ en zijn daar bang voor maar accepteren en 

verdringen het noodgedwongen onder het motto ‘er valt toch niets tegen te doen’. 
- Binding van omwonenden met Chemelot is zeer verminderd vergeleken met enkele decennia geleden 


