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Geacht College,

Vorige week donderdag 6 oktober deden bewoners van de Meidoornstraat te Geleen bij LI hun verhaal over 
zwarte/bruine spikkels op hun auto's, kozijnen en ramen http://www.llimburg.nl/Releense-straat-de-ban-van- 
mysterieuze-spikkelties.
Dezelfde avond heb ik per email de burgemeester hiervan in kennis gesteld en gevraagd of hij op de hoogte was van 
de neerslag, of Chemelot een incident had gemeld en welke acties zijn/worden ondernomen om de oorzaak te 
achterhalen en/of communicatief richting bewoners en het wijkplatform.

Vrijdag 7 oktober stond een foto met commentaar in de krant en ben ik gaan kijken wat er aan de hand was en heb 
daarbij met bewoners gesproken.
Men was zeer verontrust aangaande gezondheidrisico's en boos omdat de spikkels niet te verwijderen bleken. 
Bewoners gaven aan dat hun straat herhaaldelijk te maken heeft met neerslag afkomstig van Chemelot. Meerdere 
bewoners zijn daar zeer boos over en veronderstelden dat ook dit keer de neerslag van Chemelot afkomstig was en 
hebben daarom de klachtenlijn van Chemelot gebeld.

Chemelot heeft vervolgens onderzoek verricht waarbij nadien bleek dat de monstername zo lastig was dat deze 
maandag moest worden overgedaan.

Op maandag heb ik bij Chemelot geïnformeerd naar de stand van zaken en de GGD gevraagd of zij actie hadden 
ondernomen in het kader van de volksgezondheid. De GGD bleek niet te zijn ingeschakeld.
Vervolgens heeft de GGD enkele vragen aan Chemelot gesteld en geadviseerd om niet uit eigen tuin te eten en 
speeltoestellen voor kinderen goed schoon te maken.

Woensdagmiddag 14 oktober ontving ik antwoord op de email aan de burgemeester. In dat antwoord wordt 
aangegeven dat Chemelot vanaf 5 oktober meldingen ontving en dat zij de gemeente hadden ingelicht. Wanneer de 
gemeente werd ingelicht wordt niet vermeld.

Die avond maakt Chemelot bekend dat het om gemodificeerde olijfolie voor industrieel gebruik zou gaan
http://www.llimburg.nl/zwarte-spikkels-op~autos-geleen-ziin-oliifolie?context=topstory en dat zo'n stoffen niet op 
Chemelot verwerkt worden. Voor Chemelot is hiermee de kous af.

Bewoners hebben hun twijfels over dit resultaat en hebben het gevoel dat zij in de steek gelaten worden.
Op internet geven bewoners aan dat zij vaker, zij het in mindere mate, neerslag van bruine spikkels hebben 
geconstateerd. Een enkeling had dit ook reeds aan mij gemeld.

Hedenochtend ging ik informeren bij de bewoners hoe het ermee staat en verneem ik dat Chemelot tot de conclusie 
is gekomen dat het om olijfolie gaat. Even later gaan LI en Dagblad De Limburger bij bewoners langs.
Ondertussen heb ik enkele ambtelijke vragen gesteld.



In de namiddag krijgen bewoners informatie op persvragen aan de gemeente :
• Welke rol heeft de gemeente op dit moment hierin?
Chemelot heeft de stof laten onderzoeken en daarover ook gecommuniceerd op de eigen site. De gemeente 
heeft vernomen dat het om bewerkte olijfolie gaat. Gezien de aard van de stof, is er voor de gemeente nu 
geen aanleiding verder onderzoek te laten doen.
• En geven we de buurt nog adviezen?
Neen, op dit moment niet. Daar is nu geen aanleiding voor.

Enkele bewoners informeren mij en zijn woest hierover. Zij geven aan dat zij alle vertrouwen in de politiek verloren 
hebben en spreken het vermoeden uit dat hier een beerput gesloten moet blijven.

Gezien de impact van het bovenstaande op de bevolking stelt OPA daarom onderstaande vragen en opmerkingen :

1) Wanneer wist de gemeente van de neerslag in de Meidoornstraat?
2) Waarom is de GGD niet door de gemeente (en/of Chemelot) ingeschakeld aangezien de neerslag potentieel 

een gevaar voor de volksgezondheid zou kunnen vormen?
3) Wanneer is voor het eerst van uit de gemeente gecommuniceerd met de bewoners en wat was de inhoud 

van die communicatie?
4) Bewoners geven aan dat de gemeente de regie had moeten nemen in het onderzoek en dat niet aan 

Chemelot had mogen overlaten als mogelijk betrokken partij.
Zij vragen zich af waarom er geen onafhankelijke analyse is uitgevoerd en vragen om een contraexpertise 
omdat zij twijfels hebben omtrent de monstername.

5) Aannemende dat de chemische analyse van Chemelot correct is, blijven de vragen
a. Waar komt de neerslag vandaan en wie is daarvoor verantwoordelijk. Wordt dit onderzocht.
b. Hoe kan voorkomen worden dat deze neerslag in de toekomst niet meer zal optreden.
c. Chemelot meldt dat de gemodificeerde olijfolie niet voor menselijk gebruik geschikt is,

Burgers vragen zich af waarop gebaseerd is dat deze neerslag niet schadelijk voor de mens is.
d. Hoe kan de neerslag van have en goed verwijderd worden zonder dat beschadigingen optreden.
e. Bewoners vinden het onacceptabel dat zij, zoals de woordvoerder van Chemelot aangeeft, maar 

moeten wachten totdat de stoffen op natuurlijke wijze van hun eigendom verdwenen zijn.
Wie gaat het schoonmaken uitvoeren en betalen.

6) De woordvoerder van Chemelot geeft aan dat er geen olijfolie op Chemelot verwerkt wordt. Dat hoeft niet 
noodzakelijkerwijze te betekenen dat de neerslag niet toch van Chemelot afkomstig kan zijn. Het zou kunnen 
zijn dat er onderzoek gedaan wordt aan bio-based materials of dat deze olijfolie voor niet-verwerkende- 
industriele activiteiten wordt gebruikt, wellicht door een contractor. In hoeverre kan definitief worden 
uitgesloten dat de neerslag van het Chemelotterrein afkomstig is.

7) Wat gaat de gemeente doen om het vertrouwen van de burgers in de lokale overheid terug te winnen.
8) Welke lessen trekt de gemeente op het gebied van communicatie met de bewoners en het reageren op 

dergelijke incidenten.

Jack Renet, 

Raadslid OPA


