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Geachte heer Raven,

Op 1 juni 2017 heeft u, naar aanleiding van een aanvraag om omgevingsvergunning 
voor uitbreiding van de Chemelotcampus, ons samen met de fractie OPA een aantal 
vragen ex artikel 37 Reglement van Orde van de Raad gesteld. Hieronder vindt u de 
antwoorden:

Vraag 1: Kan het College uitleggen waarom kleine ondernemers, al jaren gevestigd in de 
gemeente, die medewerking vragen voor een wellicht minimale verruiming van een 
bestemmingsplan worden afgewezen en tegengewerkt terwijl een grote onderneming als 
Chemelot alle medewerking krijgt om louter op formele gronden uitgebreid af te wijken 
van het bestemmingsplan waarbij overduidelijk is dat er toename van het risico is?
Welk belang heeft onze gemeente bij dat verschil in behandeling en hoe leggen wij dat 
uit aan onze ondernemers?

Antwoord 1: Verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan worden per 
geval beoordeeld. In alle gevallen wordt er maatwerk geleverd. Toetsing vindt 
plaats aan het vastgestelde beleid, niet alleen op gemeentelijk niveau. Ook het 
rijks- en provinciale beleid zijn toetsingskader. Ten aanzien van de door u 
veronderstelde toename van het risico het volgende. Ontwikkelingen op de 
Chemelot-site worden getoetst aan het “Besluit externe veiligheid inrichtingen”. In 
dit geval is er geen toename van het veiligheidsrisico naar de omgeving.

Vraag 2: Kan het College uitleggen waarom de veiligheidsnormen voor niet-Chemelot 
medewerkers binnen de hekken verschillen van de veiligheidsnormen buiten de hekken? 
Waarom gelden binnen het terrein niet dezelfde voorwaarden als buiten het terrein in 
relatie tot de veiligheid van personen?

Antwoord 2: Binnen de hekken van de inrichting gelden ten aanzien van veiligheid 
voor de werknemers (zowel Chemelot- als niet-Chemelot) de Arbo-richtlijnen. De
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veiligheid voor personen buiten het terrein is wettelijk geregeld via het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
Overigens zij opgemerkt dat op het bedrijventerrein speciale en extra 
veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen om de kans op incidenten en de gevolgen 
daarvan zo klein mogelijk te houden. Te denken valt hierbij aan gasdichte ruimten 
en bouwkundige voorzieningen tegen brand en explosie. Medewerkers krijgen na 
een uitvoerige veiligheidsinstructie toegang tot de inrichting. Het bedrijf beschikt 
over een hoogwaardige bedrijfsbrandweer en rampenbestrijdingsorganisatie.

Vraag 3: Men heeft het over grote economische belangen waardoor allerlei 
veiligheidsaspecten ineens aanvaardbaar worden geacht. Kan het College uitleggen 
waar is vastgelegd dat veiligheid ondergeschikt is aan grote economische belangen?

Antwoord 3: Elke nieuwe ontwikkeling op het Chemelot-terrein wordt getoetst aan 
de wettelijke normstelling voor het plaatsgebonden risico. Daar waar een toename 
van het groepsrisico optreedt, wordt bezien in hoeverre dit door het treffen van 
maatregelen verantwoord kan worden. Er zal in elk geval een motivering ten 
aanzien van het aspect externe veiligheid moeten plaatsvinden. De bouw van de 
onderhavige Bright Houses heeft geen invloed heeft op de risico-contouren. Er is 
overigens ook nergens vastgelegd dat veiligheid ondergeschikt is aan grote 
economische belangen.

Vraag 4: Kan het College de tegenstrijdigheid verklaren dat met de bouw van twee 
Bright Houses de 1000 vierkante meter toegestane bebouwing op het bedrijventerrein 
extreem overschreden wordt en daarom niet toegestaan is en dat tegelijkertijd de 
ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de twee Bright Houses aansluit op het 
Provinciaal beleid ten aanzien van de Brightlandcampus en daarom niet in strijd is met 
het Provinciaal beleid? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Antwoord 4: De ruimtelijke onderbouwing geeft een motivering om op basis van 
het vastgestelde beleid nu af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Niet 
alleen het Provinciaal beleid met betrekking tot de Brightlandcampus, ook het 
gemeentelijk beleid (Omgevingsvisie 2016) sluit aan bij de ontwikkeling en 
doorgroei van de campus. Het bestemmingsplan wordt bij de actualisatie dan ook 
gestoeld op deze Omgevingsvisie en het Provinciaal beleid. Het bestemmingsplan 
staat nu bebouwing voor kantoren en laboratoria met een grondoppervlak per 
gebouw van maximaal 1000 m2 toe. De aanvraag gaat om twee gebouwen met 
ieder een grondoppervlak van circa 1550 m2. Op basis van de uitgangspunten ten 
aanzien van de campusontwikkeling kan van deze oppervlaktemaat worden 
afgeweken.

Vraag 5: Tenslotte verzoeken wij het College de aanvraag alsnog in de Raad te 
behandelen.

Antwoord 5: Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad besloten om categorieën 
van gevallen aan te wijzen waarvoor een “verklaring van geen bedenkingen” niet 
nodig is. De aangewezen categorieën zijn vastgelegd in een bij het besluit 
behorende lijst, die als bijlage bij deze brief is gevoegd. Het voornemen waar de 
omgevingsvergunning voor is aangevraagd past binnen deze aanwijzing. Het
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alsnog door de gemeenteraad behandelen van de aanvraag is daarmee in strijd 
met het eerder door de raad genomen besluit.

Wij gaan er vanuit dat we uw vragen hiermee naar tevredenheid hebben behandeld.
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