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Tiende bijeenkomst Klankbordgroep Ontwikkelvisie doorgroei Campus
17-09-2018
18.00 tot 19.30 uur
Stadhuis Sittard, begaande grond, zaal Knooppunt
Deelnemers Klankbordgroep (zie hieronder), Chemelot: Robert Claasen
(verhinderd), Judy Op Het Veld en Alvaro Torres (verhinderd), DSM: Joris de
Beer en Wendy Delsing (beide verhinderd, vervangen door Harry Horbach),
Campus: Edwin Bakker en Bert Kip (verhinderd), Provincie: Maarten Wilbers
en Mirella Wolfs, Gemeente Stein: wethouder Danny Hendriks, Bas Roberts
(verhinderd) en Laurie van Melick, Gemeente Sittard-Geleen: wethouder
Pieter Meekels (voorzitter Klankbordgroep), Eugene Lebon, May Yung,
Annabelle Pereboom en Kees Blankers (secretaris klankbordgroep).

Leden Klankbordgroep

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

Wijkplatform Krawinkel: Harry Geven

Wijkraad Born-west: Theo de Lahaye (verhinderd),

Wijkplatform Geleen noord: Peter Strijdonck

DOP Urmond: Wim Hermans

DOP Berg aan de Maas: Jos Muris

Dorpsplatform Einighausen: Karel Jacobi, Har Pereboom (verhinderd)

Dorpsplatform Guttecoven: Sjra Geurts (verhinderd, vervangen door Hub Salden)

Graetheide Comité: Hub Slangen, Harrie Caanen

Dorp Graetheide: Marjon Heutmekers (verhinderd, vervangen door Richard
Coenen), Kirsten Hendrix

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

Vertegenwoordiging bewoners/pachters Lexhy: Huub Diederen, Rob Diederen,
Leo Steinbusch, Noel van Oppen, Hubert Crijns (verhinderd), dhr. Fijten
(verhinderd) en dhr. Vink (verhinderd).
Agenda
1)
Verwelkoming + mededelingen
2)
Verslag negende bijeenkomst + reactie op vraag over rapport van BCI over
campussen in Nederland. Over de aanpak met betrekking tot het OoV-rapport
wordt de klankbordgroep eind dit jaar geïnformeerd.
3)
Gebiedsvisie Chemelot en omgeving – Kerndocument
4)
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep
Verwelkoming
De leden van de klankbordgroep, en speciaal de vervangers van een aantal
klankbordleden, worden dor de voorzitter welkom geheten. Er zijn geen mededelingen.
Verslag negende bijeenkomst van de klankbordgroep op 10 juli 2018
Het verslag wordt zonder wijzingen vastgesteld.

Reactie op vraag over rapport van BCI over campussen in Nederland
Hub Slangen vindt de aangeleverde reactie niet het antwoord op zijn vraag. In het BCI
rapport wordt niets vermeld over productiebedrijven op campussen in Nederland.
Waarschijnlijk omdat die er niet zijn. Er wordt afgesproken dat er voorbeelden
aangeleverd worden van productiebedrijven op campussen in Nederland.
Kerndocument Gebiedsvisie Chemelot en omgeving
Waarom krijgt de Cas Denissen van de gemeente Sittard-Geleen geeft een presentatie met een korte
Raad die niet?? uitleg over het kerndocument van de gebiedsvisie Chemelot en omgeving en een

samenvatting van de vragen die gesteld zijn door de klankbordgroep (per e-mail) met de
antwoorden die hierop gegeven zijn. Deze presentatie wordt bijgevoegd bij deze
notulen. De uitgebreide beantwoording van de gestelde vragen zijn al eerder naar de
klankbordgroep gemaild. Tijdens de presentatie worden de volgende vragen gesteld
(met daarachter het antwoord indien dat gegeven is):
 Hub Slangen: Inhoudelijk hebben we nog niet kunnen meepraten.
 Harry Geven: Hoe wordt met het OoV-rapport omgegaan?
Antwoord: De gebiedsvisie is een dynamisch document. Nieuwe ontwikkelingen en
informatie worden in een iteratief proces meegenomen.
Na de presentatie wordt een rondje gemaakt met wat in het kerndocument gemist wordt
(met daarachter het antwoord indien dat gegeven is):
 Kirsten Hendrix: Uitwerking duurzaamheid.
 Harry Geven: Wel of niet doorgaan Zuidelijke spooraansluiting.
Antwoord: Op het eind van de bijeenkomst geeft wethouder Pieter Meekels een
uitleg over de gemeentelijke bijdrage van de gemeente voor de Zuidelijke
spooraansluiting.
 Wim Hermans: Betere benutting haven Stein, en kansen voor vrijetijdseconomie.
 Jos Muris: Oproep aan andere platforms om ook schriftelijk te reageren of aan te
sluiten bij de reactie van Dop-Berg. Impact op Milieuaspecten. Wat gebeurt er met
de inbreng van de klankbordgroep? De beschrijving van de huidige situatie is anders
dan de belevingswereld van de omgeving. Veel over Chemelot en weinig over
Sittard-Geleen en Stein. Kan er geen andere naam komen voor de gebiedsvisie
“Chemelot en omgeving” ?
 Harrie Caanen: Wie weegt de reacties van de klankbordgroep?
 Hub Slangen: Gebrek aan deskundigheid over milieu en groen in het kerndocument.
Antwoord: Dit zal bekeken worden. Los daarvan kunnen de leden van de
klankbordgroep ook zelf hun visie aangeven.
 Karel Jacobi: Oproep om in een eerder stadium inhoudelijk inbreng te kunnen
hebben. Het verdere proces zal met argusogen gevolgd worden.
 Jo Sluyter: OoV-rapport kan voor de gebiedsvisie verstrekkende gevolgen hebben.
 Harry Horbach: Goed basisdocument.
 Danny Hendriks: Bestuurders zullen moeten bewaken dat inbreng klankbordgroep
serieus meegenomen wordt in verdere uitwerking.
In de discussie erna is aangegeven dat over de inbreng van de klankbordgroep nadere
afstemming zal plaatsvinden. Er wordt hiervoor een aanpak gemaakt met de thema’s die
specifiek aandacht moeten krijgen. Ook zal er een planning komen voor de uitwerking
van de gebiedsvisie en de afstemmingsagenda in het kerndocument.
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep
Datum volgende bijeenkomst klankbordgroep is donderdag 29 november 2018 van
18.30-20.00 in Stadhuis Sittard.
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