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CHEMELOT WEL, MKB NIET?

Geacht College,

Naar aanleiding van de brief van het RUD met kenmerk 2017/33362, geregistreerd bij de ingekomen 

stukken op 19 mei 2017, aangaande een uitbreiding op de Chemelotcampus met de bouw van de 

zogenaamde Bright Houses in het kader van de realisatie 'Chemelot 2025 ambities' werd onze fractie 

gewezen op een aantal opvallende punten.

Ten eerste geeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan dat met de realisatie van dit project het aantal 

personen binnen het risicogebied aanzienlijk toeneemt.

Buiten de hekken gelden allerlei veiligheidsnormen voor wat betreft aanwezigheid van personen. 

Binnen de hekken lijken die normen niet meer van toepassing terwijl zich binnen de hekken op die 

plek straks grote aantallen mensen bevinden zijnde een mix van tussen 1500 en 3000 werknemers, 

studenten, onderwijspersoneel, bezoekers e.a.

Chemelot vestigt met de Campus en de Bright Houses een onderwijsfunctie binnen zijn hekken en 

aangezien er voor studenten andere veiligheidsnormen moeten worden aangehouden dan voor 

werknemers zal Chemelot de consequentie hiervan moeten inzien en passende 

veiligheidsmaatregelen dienen te treffen!

De overkoepelende sitevergunning voldoet hier niet aan.

Ook blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing, opgesteld ten behoeve van de aan te vragen 

omgevingsvergunning en voor het verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen, dat het plan 

op een aantal punten niet overeenkomt met de voorschriften voor het vigerende bestemmingsplan.

Het College geeft aan dat er geen 'Verklaring Van Geen Bezwaar' nodig is omdat het gaat om het 

bouwen van een bedrijfsgebouw op bestaand terrein.

Uit de stukken echter blijkt ook dat het maximaal toegestane bebouwd oppervlak van duizend 

vierkante meter extreem overschreden wordt met de bouw van de twee Bright Houses van elk



achtduizend vierkante meter. Men concludeert dat het oprichten van de Bright Houses binnen de 

gronden met de bestemming 'bedrijventerrein 11' niet is toegestaan!

De aanvrager stelt echter dat de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de bouw van de twee 

Bright Houses aansluit op het Provinciaal Beleid ten aanzien van de Brightlands Chemelotcampus en 

derhalve niet in strijd is met dit Provinciaal Beleid. Een vastgesteld bestemmingsplan preveleert 

echter boven beleid terwijl beleid bovendien iets anders is dan bestemming van een stukje grond.

De fracties van de Stadspartij en OPA hebben verschillende vragen.

1. Kan het College uitleggen waarom kleine ondernemers, al jaren gevestigd in de gemeente, 

die medewerking vragen voor wellicht een 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 risico is?

Welk belang heeft onze gemeente bij dat verschil in behandeling en hoe leggen we dat uit 

aan onze ondernemers?
2. Kan het College uitleggen waarom de veiligheidsnormen voor niet-Chemelot-medewerkers 

binnen de hekken van Chemelot 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?
3. Men heeft het over de 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?

4. Kan het College de tegenstrijdigheid verklaren dat met de bouw van twee Bright Houses de 

1000 vierkante meter toegestane bebouwing op 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 

Brightlandscampus en derhalve niet in strijd is met het Provinciaal Beleid?

Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
5. Tenslotte verzoeken wij het College de aanvraag alsnog in de Raad te behandelen.

De fracties Stadspartij en OPA zien uw reactie graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Ton Raven, raadslid Stadspartij. Jack Renet, raadslid OPA


