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Verslag: Negende bijeenkomst Klankbordgroep Ontwikkelvisie doorgroei 
Campus  

Datum: 10-07-2018  
Tijd: 18.30 tot 20.00 uur 
Plaats: Stadhuis Sittard, begaande grond, zaal Knooppunt  
Uitgenodigd: 
 
 
 
 

Deelnemers Klankbordgroep (zie hieronder), Chemelot: Robert Claasen, 
Judy Op Het Veld en AlvaroTorres (allen verhinderd, vervangen door Rene 
Slaghek), DSM: Joris de Beer en Wendy Delsing (beide verhinderd, 
vervangen door Kees van Helden), Campus: Edwin Bakker (verhinderd) en 
Bert Kip, Provincie: Maarten Wilbers (verhinderd) en Mirella Wolfs, 
Gemeente Stein: wethouder Danny Hendriks, Bas Roberts, Laurie van 
Melick (allen verhinderd), Gemeente Sittard-Geleen: wethouder Pieter 
Meekels (voorzitter Klankbordgroep), Eugene Lebon, May Yung, Kees 
Blankers (secretaris klankbordgroep) 
 

 
Leden Klankbordgroep 

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

 Wijkplatform Krawinkel: Harry Geven 

 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 (vervangen door Har Pereboom) 

 Dorpsplatform Guttecoven: Sjra Geurts (vervangen door Hub Salden) 

 Graetheide Comité: Hub Slangen, Harrie Caanen 

 Buurtschap Graetheide: Marjon Heutmekers, Kirsten Hendrix 

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

 Vertegenwoordiging bewoners/pachters Lexhy: Huub Diederen, Rob Diederen, Leo 
Steinbusch (verhinderd), Noel van Oppen (verhinderd), Hubert Crijns (verhinderd), dhr. Fijten 
(verhinderd) en dhr. Vink (verhinderd). 

 
Agenda 
1) Verwelkoming + mededelingen  
2) Verslag achtste bijeenkomst  
3) Memo van projectgroep Chemelot met antwoorden op vragen van Jos Muris van DOP Berg 

aan de Maas over rapport BCI  
4) Memo van stuurgroep Chemelot over voorstel Graetheide Comite  
5) Uitleg over duurzaamheidstransitie Chemelot  
6) Voortgang Gebiedsvisie Chemelot en omgeving  
7) Voortgang Ontwikkelvisie Campus en Mobiliteitsstudie Chemelot en omgeving 
8) Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep  
 
Verwelkoming (wethouder Pieter Meekels) 
Marjon Heutmekers en Kirsten Hendrix van Buurtschap Graetheide worden door de voorzitter 
welkom geheten. Tevens de vervangers van een aantal klankbordleden die verhinderd zijn..  
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Verslag achtste bijeenkomst van de klankbordgroep op 20 december 2017  
Het verslag wordt vastgesteld met de volgende wijziging/aanvulling: 

 Blz. 2: Met Harrie Coenen wordt Harrie Caanen bedoeld. 

 Blz. 3: Er is door Harrie Caanen aangegeven dat als de Oude Postbaan afgesloten wordt, het 
drukker wordt op de Bergerweg met mogelijke consequenties voor migrerende fauna. Hij 
verzoekt om dit punt mee te nemen in de analyse/visie. 

Daarnaast is nav het verslag gevraagd wie nu voorzitter is van de stuurgroep en of daar kennis 
mee gemaakt kan worden. Dat is Joost van den Akker die uitgenodigd zal worden. 
 
Memo van projectgroep Chemelot met antwoorden op vragen van Jos Muris van DOP Berg 
aan de Maas over rapport BCI  
Vraag: Jos Muris vraagt om een verduidelijking waarom "passend binnen vigerend 
bestemmingsplan" niet als uitgangspunt is genomen.  
Antwoord: BCI heeft als de opdracht gekregen om ook locaties te onderzoeken die niet een 
bestemming hebben voor een campus. Dat is gebruikelijk bij nieuwe ontwikkelingen met eisen waar 
mogelijk geen of weinig andere locaties aan kunnen voldoen.  
 
Memo van stuurgroep Chemelot over voorstel Graetheide Comite nav rapport BCI 
Vraag: Hub Slangen geeft aan dat in een ander rapport van BCI over campussen in Nederland (dat 
pas verschenen is) “productie-activiteiten/locaties” niet ter sprake komt. Waarom wel in het 
onderzoek voor de doorgroei Chemelot Campus?  
Antwoord: Dat zal worden uitgezocht. 
 
Vraag: Hub Slangen vraagt om een discussie over de gevolgen van het OoV rapport (over de 
Veiligheid van Chemelot) voor de Campus en de doorontwikkeling van de Campus. 
Antwoord: De in het rapport van de OvV aangegeven aanbevelingen (waaronder 
veiligheidsdoelstellingen, -aanpak, -visie) zullen eerst uitgewerkt moeten zijn, om duidelijke 
antwoorden te kunnen geven op vragen over het rapport. Anders blijft het bij kennis nemen van 
meningen. Er zal voor dit onderwerp een procesaanpak gemaakt worden.  
 
Uitleg over duurzaamheidstransitie Chemelot  
Rene Slaghek van Chemelot geeft een presentatie hierover (wordt ook nog gemaild samen met de 
bijbehorende brochure). 
 
Voortgang Gebiedsvisie Chemelot en omgeving (inclusief voortgang Ontwikkelvisie Campus 
en Mobiliteitsstudie Chemelot en omgeving) 
Kees Blankers van gemeente Sittard-Geleen geeft een uitleg over de hoofdlijnen van de concept 
strategische gebiedsvisie Chemelot en omgeving. Deze hoofdlijnen zijn beschreven in een 
kerndocument dat uitgedeeld (en ook gemaild wordt). Mirella Wolfs van Provincie Limburg geeft 
een korte uitleg over de voortgang van de Ontwikkelvisie Campus en Mobiliteitsstudie Chemelot en 
omgeving. De gegeven presentatie zal worden gemaild.  
Afgesproken wordt dat de leden van klankbordgroep reacties/vragen op het kerndocument naar 
Kees Blankers mailen. Zodat in het volgende overleg deze vragen beantwoord kunnen worden en 
een discussie over het kerndocument kan plaatsvinden. 
 
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep 
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep is maandag 17 september 2018 van 18.00-19.30 in 
Stadhuis Sittard.  
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