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Uitgenodigd:

Elfde bijeenkomst Klankbordgroep Ontwikkelvisie doorgroei Campus
29-11-2018
18.30 tot 20.00 uur
Stadhuis Sittard, begane grond, zaal Knooppunt
Deelnemers Klankbordgroep (zie hieronder), Chemelot: Robert Claasen,
Judy Op Het Veld en Alvaro Torres, DSM: Joris de Beer (verhinderd) en
Wendy Delsing (verhinderd), Harry Horbach, Campus: Edwin Bakker en Bert
Kip, Provincie: Maarten Wilbers en Mirella Wolfs, Gemeente Stein:
wethouder Danny Hendrix, Bas Robberts (verhinderd), Laurie van Melick,
Gemeente Sittard-Geleen: wethouder Pieter Meekels (voorzitter
Klankbordgroep), Eugene Lebon, May Yung, Kees Blankers (secretaris
klankbordgroep)

Leden Klankbordgroep

Wijkplatform Lindenheuvel: Jo Sluyter, Marscha Bos, Piet Hendricks (verhinderd),
Mirjam Leers (verhinderd)

Wijkplatform Krawinkel: Harry Geven (verhinderd)

Wijkraad Born-west: Theo de Lahaye

Wijkplatform Geleen noord: Peter Strijdonck (verhinderd)

DOP Urmond: Wim Hermans

DOP Berg aan de Maas: Jos Muris

Dorpsplatform Einighausen: Karel Jacobi, Har Pereboom

Dorpsplatform Guttecoven: Sjra Geurts (verhinderd), Hub Salden

Graetheide Comité: Hub Slangen, Harrie Caanen

Dorp Graetheide: Marjon Heutmekers, Kirsten Hendrix

Vertegenwoordiging bedrijven: Vera Tummers, Frank Jeuring (verhinderd) en Freek
Cuypers

Vertegenwoordiging bewoners/pachters Lexhy: Huub Diederen, Rob Diederen, Leo
Steinbusch, Noel van Oppen, Hubert Crijns (verhinderd), dhr. Fijten en dhr. Vink.
Agenda
1)
Verwelkoming + mededelingen
2)
Verslag tiende bijeenkomst op 17 september 2018 (verslag bijgevoegd)
+ reactie op aanvullende vraag over rapport van BCI over campussen in Nederland
(memo van BCC met reactie op vraag bijgevoegd)
+ aanvullende reacties op Gebiedsvisie Chemelot en omgeving – Kerndocument
(memo’s van Dorpsplatform Einighausen en Dorp Graetheide bijgevoegd)
+ verslag overleg met DOP-Berg aan de Maas over gevolgen eventuele afsluiting oude
postbaan (verslag bijgevoegd + reactie DOP-Urmond hierop)
3)
Samenhang ontwikkelingen/studies op en rondom Chemelot (mondelinge toelichting)
4)
Plan van aanpak Veiligheidsvisie Chemelot (mondelinge toelichting)
5)
Status diverse ontwikkelingen/studies (mondelinge toelichting)
 Gebiedsvisie Chemelot en omgeving
 Landschapsverkenning
 Ontwikkelvisie Campus
6)
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep + vergaderschema voor 2019 (op
verzoek dorpsplatform Einighausen).

Verwelkoming + mededelingen
De leden van de klankbordgroep worden door de voorzitter welkom geheten, met vermelding
van de personen die verhinderd zijn. Er zijn verder geen mededelingen.
Verslag tiende bijeenkomst van de klankbordgroep op 17 september 2018
Jos Muris geeft aan dat op pagina 2 het woord Milieuaspecten vervangen moet worden door
“bodem en leefomgeving”. Het verslag wordt in achtneming van de voorgestelde tekstwijziging
vastgesteld.
Aanvullende reacties op Gebiedsvisie Chemelot en omgeving – Kerndocument
De voorzitter geeft aan dat deze aanvullende reacties meegenomen worden in de verder
aanpak en uitwerking van de gebiedsvisie Chemelot en omgeving.
Samenhang ontwikkelingen/studies op en rondom Chemelot
Mondelinge toelichting en presentatie door Mirella Wolfs-Partouns van provincie Limburg.
Deze presentatie wordt bijgevoegd bij deze notulen.
Plan van aanpak Veiligheidsvisie Provincie
Mondelinge toelichting en presentatie door Michelle Knubben-Merkeis van provincie Limburg.
Deze presentatie wordt bijgevoegd bij deze notulen. Tijdens de presentatie worden de
volgende vragen gesteld (met daarachter het antwoord indien dat gegeven is):
 Wordt in de veiligheidsvisie ook de uitbreiding op de Lexhy meegenomen?
Antwoord: ja.
Plan van aanpak Veiligheidsvisie Chemelot
Mondelinge toelichting en presentatie door Robert Claasen van Chemelot.
Tijdens de presentatie worden de volgende vragen gesteld (met daarachter het antwoord
indien dat gegeven is):
 Hoeveel draagvlak/budget is er voor deze aanpak? En betaalbaar ?
Antwoord: Alle bedrijven op Chemelot doen mee en dragen bij. Budget is afhankelijk van
de benodigde (nog vast te stellen) investeringen. Incidenten/rampen zullen uiteindelijk veel
duurder zijn dan de benodigde investeringen.
 Zijn er voldoende dwangmiddelen bij incidenten/calamiteiten?
Antwoord: Op Chemelot is het zo geregeld dat er mandaat is om fabrieken stil te leggen
indien dat nodig is.
 Hoe zit het met de veiligheid van de leidingen buiten Chemelot?
Antwoord: Dat wordt ook bekeken. Leidingen zijn veiliger dan vervoer per spoor/weg.
 Gevoel van veiligheid is ook belangrijk.
Antwoord: Daarom is vertrouwen winnen en laten zien wat er gedaan wordt heel belangrijk.
Chemelot organiseert op donderdag 13 december een informatiebijeenkomst over hun
veiligheidsaanpak naar aanleiding van het OoV-rapport. Hiervoor zijn ook de leden van de
klankbordgroep uitgenodigd.
Status diverse ontwikkelingen/studies
Mondelinge toelichting en presentatie door Maarten Wilbers van de Provincie Limburg.
Tijdens de presentatie worden de volgende vragen gesteld (met daarachter het antwoord
indien dat gegeven is):
 Jos Muris: Afsluiting oude Postbaan niet acceptabel behalve als een alternatief aan de
oostzijde van de A2 gerealiseerd wordt.
 Marjon Heutmekers of Kirsten Hendrix: Verkeerssituatie op Graetheide vraagt aandacht.
Vanuit dorp Graetheide zal een plan ingediend worden mbt verkeersproblematiek.
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De voorzitter geeft aan dat de klankbordleden aankunnen geven of ze mee willen doen met de
Landschapsverkenning. Dat kan per mail naar Kees Blankers.
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep + vergaderschema voor 2019
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep is: Woensdag 20 februari 2019 van 19.00-20.30
in Stadhuis Sittard.
De voorlopige planning voor de andere bijeenkomsten in 2019 is: Woensdag 8 mei 2019,
woensdag 11 september 2019 en woensdag 27 november 2019.
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