Discussieavond - Wonen met Chemelot – 15 november 2019

Samenvatting
Op 15 november 2019 organiseerde SPA (Samen Politiek Actief) een discussieavond ‘Wonen met Chemelot’ in ’t
Volkshoes in Lindenheuvel.
Gedurende ruim twee uur discussieerden meer dan twintig personen over allerlei aspecten die samenhangen met
ontwikkelingen die bij en rond Chemelot spelen bezien door de ogen van omwonenden.
Na afloop gaven zij aan dat de bijeenkomst zeer zinvol was waarin relevante zaken aan de orde kwamen en dat
dergelijke discussieavonden zeker voor herhaling vatbaar waren.
Cluster 1 Wonen en leefbaarheid
Omwonenden zijn van mening dat incidenten niet erbij horen en dat dezelfde maatregelen die binnen Chemelot
genomen worden (o.a. RDRs, waarschuwingssystemen) ook buiten Chemelot voorhanden moeten zijn.
Onder incidenten verstaat men niet alleen gebeurtenissen die gevaar kunnen opleveren maar alle vormen van overlast
die de normale situatie te boven gaan. Chemelot moet zich aanpassen aan de omgeving, niet andersom.
De informatie die momenteel voorhanden is over het te ontwikkelen veiligheidsplan duidt er op dat er voldoende
aandacht is voor acties op Chemelot maar dat er te weinig aandacht is voor de omwonenden en de omgeving.
De informatievoorziening is ronduit slecht.
Cluster 2 Werkgelegenheid en ruimtegebruik
Vrijwel iedereen was het eens dat Chemelot niet moet uitbreiden naar de Lexhy en de beschikbare ruimte op Chemelot
gebruikt moet worden.
Iemand die als lid van een wijkplatform zitting heeft in de klankbordgroep zei ‘wij zijn de burgers.’
Vanwege het ontbreken van contact en overleg met de ‘achterban’, de representativiteit en de legitimatie worden de
wijkplatforms niet als vertegenwoordiging van de bevolking erkend door de meeste aanwezigen.
Cluster 3 Veiligheid en duurzaamheid
De acties die Chemelot op de 12e toelichtte gaan vrijwel uitsluitend over de veiligheid op Chemelot. Die, op zichzelf toe
te juichen, acties hebben betrekking op procesveiligheid, safety en slechts heel weinig op veiligheid voor omwonenden.
Veiligheid voor omwonenden hangt niet alleen van safety of maar minstens zo zeer van security en daardoor niet alleen
van de kans maar nog veel meer van de effecten als iets gebeurt. Wanneer een van de installaties met de grootste
effecten getroffen wordt door een terroristische aanslag dan zijn de effecten voor de omwonenden desastreus.
Mensen schrikken wanneer zij zien wat de effecten (kunnen) zijn en geven aan dat de effectcirkels moeten worden
teruggedrongen maar vragen zich af of Chemelot bereid is de betreffende installaties aan te pakken.
Informatievoorziening over incidenten is zeer slecht. Vrijwel alle omwonenden zien Chemelot als één geheel.
Cluster 4 Toekomst en gebiedsvisie
Omwonenden voelen al jaren de machteloosheid ‘we kunnen er toch niks aan doen’ maar willen wel graag echt invloed
hebben op wat er met hun leefomgeving gebeurt.
Omwonenden geven nogmaals aan dat de wijkplatforms niet de omwonenden representeren in de klankbordgroep.
Van de provincie wordt een goede communicatie verwacht en vooral handhaving.
De verschillende petten die bestuurders van provincie en gemeente op hebben veroorzaken dat de belangen van de
omwonenden telkens het onderspit delven vanwege economische belangen van Chemelot en geldelijke belangen van
de overheid, iets wat als zeer ernstig wordt ervaren.
Het verbloemen van incidenten met ‘Och ja, kan gebeuren’ moet stoppen, het mag niet gebeuren.
Veiligheid voor omwonenden moet de kern van de gebiedsvisie worden.

Onderwerpen

Vragen

INFO

Wonen met Chemelot – Cluster-1 Wonen en Leefbaarheid
Bx = bewoner x

Mx = Moderator x

Vraag-1 Zijn incidenten acceptabel m.a.w. ‘horen ze erbij’? Zo ja: in welke mate?
B1 – In principe niet. Alleen bij hele, hele hoge uitzondering.
Er moet een voldoende veiligheidssysteem zijn om de mensen te beschermen, niet alleen tegen explosies maar ook
tegen luchtvervuiling. Want als hier hinder is kan het gebeuren dat je niet met goed fatsoen naar buiten kunt gaan
omdat je strot gegrepen wordt door de rotzooi in de lucht. Dat mag niet zijn.
M1 – Als ik terugkijk naar de 12e toen de mensen van Chemelot hun verhaal presenteerden kun je zeggen dat ik veel
gehoord heb over de veiligheid op het terrein en weinig over ‘hoe ga ik met de omgeving om?’ Wat u aanhaalt is ‘ik heb
last buiten het terrein.’ Vindt u, en anderen, dat dat er maar bij hoort?
B1 – Nee !! Dat hoort er niet bij!
B2 – Als ik op Chemelot met mijn vrachtauto moet zijn dan moet ik aan allerlei veiligheidsregels voldoen en moet ik een
gasmasker bij me hebben. Het zou raadzaam zijn om mensen die rond Chemelot wonen, bv in Lindenheuvel, te voorzien
van vluchtmaskers. Ook is zeer belangrijk dat er op Chemelot verzamelpunten zijn waar mensen heen moeten gaan en
veilig zijn. Dat zou ook buiten Chemelot moeten zijn.
M1 – U zegt dus dat er hulpmiddelen aan de mensen moeten worden aangeboden om weerstand te kunnen bieden aan
gevaren.
B2 – Indien Chemelot wil voorop lopen met veiligheid dan zal men buiten het bedrijf dezelfde maatregelen moeten
treffen als op het terrein want je kunt niet van mensen buiten Chemelot verlangen dat ze dat zelf doen. Zo’n gifwolk
gaat heel snel.
B3 – Wij behoeven absoluut geen gasmaskers. Horen incidenten erbij? Wellicht wel op Chemelot maar niet bij ons
bewoners! Een masker? In welke tijd leven we?
B3 – Incidenten zijn niet acceptabel. Als er iets gebeurt zou ik een masker wel veiliger vinden. Als het je geboden wordt
zou ik het gebruiken.
M2 – In feite zegt u dat er voorzieningen moeten zijn voor het geval er iets gebeurt zodat omwonenden kunnen
schuilen of middelen hebben.
B3 – Ja.
B4 – Dezelfde beveiligingen die binnen Chemelot zijn behoren ook buiten Chemelot te zijn.
M1 – Hebben jullie thuis maatregelen getroffen voor het geval dat er iets gebeurt?
B3 – Alleen de stikker op de deur gehangen. Maar de informatie waar ik de laatste keer naar zocht ontbrak.
B4 – Wij waren in Spanje en toen wij op Facebook lazen dat er iets gebeurde hebben wij gezocht naar info. Op de NOS
was veel sneller info dan op L1. Hoe kan dat?
M1 – Kun je als bewoner überhaupt iets doen om jezelf te beschermen als dat nodig mocht zijn?
B5 – We hebben het nou over incidenten. Een incident is ook als iets opgestart wordt en er gaat iets fout bij die opstart.
Niet alleen een incident wanneer er een gaswolk ontsnapt. Als er iets fout gaat met de opstart en iedere keer gaat dat
ding trillen en geluid en weet ik wat, dan vind ik dat ook een incident. Het is niet alleen een incident wanneer het
gevaarlijk is maar het is ook een incident als het stoort of als we een onveilig gevoel krijgen. Daar heb ik persoonlijk
meer last van op dit moment dan van het gas wanneer dat over ons heel gaat in Lindenheuvel. Dat is egoїstisch maar zo
ervaar ik het wel. Ik heb meer last van mijn ramen en wanneer ik bel met de milieuklachtenlijn en die weten niet
wanneer het stopt. En dan stopt het twee dagen en dan begint dat kreng weer. Dat vind ik ook incidenten en die vind ik
niet acceptabel!
M1 – Natuurlijk zijn dat ook incidenten, maar als er op onze auto’s fijnstof neerdaalt of wat dat dan ook mag zijn, vindt
u dat ook een incident?
B5 – Dat vind ik ook een incident, zeer zeker. Niet alleen overlast van stof of gas is een incident.
M1 – U denkt dus dat dit allemaal incidenten zijn en dingen die ons overkomen.
B5 – Ja.
B6 – Bij veel mensen werkt zo’n stikker ook niet.
B5 – Laatst was mijn vijver vol met neerslag. Daar zitten vissen in, die gaan dood. Je kunt die toch niet telkens afdekken.
Ik hoor andere mensen zeggen dat ze gevaarlijke stoffen als incidenten zien, maar ik beschouw al die andere dingen ook
als incidenten. Wanneer u het heeft over ‘wat kan ik er zelf aan doen’ dan denk ik dat het niet aan mij is om een
gasmasker te kopen en er mee rond te lopen of mijn auto moet afdekken of mijn vijver moet afdekken. Zoiets moet
gewoon niet gebeuren!

Vraag 2 - Behoort Chemelot zich aan te passen aan de omgeving of andersom? M.a.w. moeten voorzieningen verdwijnen
en mensen verhuizen t.b.v. Chemelot?
B1 – Nooit !!!
Wij woonden al hier voordat die ellende met DSM begon. Toen was het hier rustig en goed wonen.
Toen hebben ze de Nak-1, de Nak-2, de Nak-3 en de Nak-4 gebouwd en dat is het begin van de ellende.
M1 – Dus u geeft eigenlijk aan dat Chemelot zich moet aanpassen aan de omgeving?
B1 – Ja, 100% zeker.
M1 – Zijn er mensen die het daarmee ONEENS zijn?
<stilte>
B2 – Ik denk dat Chemelot zich moet realiseren dat wij als bewoners ook een stem hebben en dat dat tot nu toe niet
gebeurd is.
B3 – Het eerste wat je altijd hoort is dat er zoveel mensen werken, te belachelijk voor woorden.
M2 – Dat is een onderwerp waar we nog op terugkomen.
B4 – Chemelot bestaat uit een hele hoop fabrieken. Niet alle fabrieken zijn zoals jullie zeggen. Er zijn fabrieken die
veiligheid, communicatie en dergelijke hoog in het vaandel hebben staan. Ik heb gewerkt bij Sabic. Ik zou zeggen scheer
niet alle fabrieken onder een pan.
M2 – De indruk die ik krijg van het verhaal van de 12e is dat ze n.a.v. het rapport van de OVV wel serieus bezig zijn met
de veiligheid breder weg te zetten dan in het verleden gebeurd is. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat veiligheid altijd
een thema geweest is.
B4 – Vroeger op DSM, toen DSM nog DSM was, toen kwamen keuringsmeesters die kregen een dikke sigaar en een kop
koffie en gingen weer. Die tijd is voorbij! De krakers bv zijn in handen van Arabieren. Die zijn vele malen erger wat
veiligheid betreft dan het ooit geweest is.
M1 – Wat bedoelt u daarmee?
B4 – Die zijn veel strenger. Vroeger werd nooit iemand ontslagen wanneer die niet uitkeek, nu geldt dat wanneer
iemand de instructies niet volgt zoals het hoort wordt die op staande voet ontslagen. Die zijn veel strenger qua kwaliteit
en veiligheid dan DSM ooit geweest is. Maar ik kan niet praten voor al die fabrieken, er zijn er zeker bij die met de pet er
naar gooien, dat is gewoon zo, maar de fabrieken van Sabic zijn alleen maar beter geworden.
M2 – Maar nog niet goed natuurlijk. Ik krijg ook de indruk van Chemelot dat ze zich er bewust van zijn dat ze er nog lang
niet zijn. Dat betekent dat we nog steeds in een situatie zitten dat grotere incidenten, van welke soort dan ook, nog
steeds voorkomen. Voor een deel zullen we moeten leven met incidenten, 100% voorkomen zal niet lukken.
B4 – Als de communicatie van uit Sabic en Chemelot beter naar de bewoners was dan nam de ongerustheid af. Als de
sirenes aangaan dan moet er precies op TV staan wat er aan de hand is en waar de mensen naartoe moeten. Als dat er
niet is dan kweek je gewoon onrust en niks anders. Ik vind het een prioriteit van Chemelot dat dat primair als eerste
geregeld wordt. Mensen die van niks weten en die zien van alles, die horen van alles, die raken in paniek. Maar wanneer
je L1 opzet en daar staat precies op wat er aan de hand is, nu gaan ze stoomleidingen opwarmen dat stelt helemaal niks
voor maar maakt wel een hels kabaal. Wanneer je niet beter weet denk je ‘wat is daar aan de hand?’ Het stelt helemaal
niks voor, het is alleen overlast van geluid.
M2 – Communicatie is ook op de 12e van uit de zaal naar voren gebracht als een van de punten wat op dit ogenblik
slecht is. We horen wel allerlei signalen op Chemelot maar buiten de hekken weten we niets.
B4 – De WASpalen wil de minister weghalen maar de wijkplatforms hebben samen bij de burgemeester aangegeven dat
die moeten blijven. Die heeft bij de minister bereikt dat de WASpalen de komende jaren blijven. Voor de mensen is het
heel erg belangrijk dat ze gewaarschuwd worden via de WASpalen.
B5 – Vroeger had je DSM met één aanspreekpunt. Nu heb je Chemelot met vijftig of zo fabrieken. Dat maakt het
makkelijker om te zeggen ‘hij doet dit en zij doet dat’ en het is makkelijker om het af te schuiven.
Dinsdag was iemand bij de bijeenkomst met Chemelot die op 3 augustus met twee kleine kinderen in de stad was en die
door Blokker werd buitengezet toen het alarm ging. Hij was in paniek omdat hij buitenstond niet omdat hij geen
informatie had. Ook winkeliers hebben geen flauw idee wat er aan de hand is. Chemelot kan best een rondje maken
langs alle winkels en uitleggen dat ‘als dit gebeurt dan …’ dan weten die ook hoe te reageren. Sommige winkels lieten
de mensen binnen, andere joegen ze naar buiten.
B4 – Ik vind het een taak van de gemeente dat winkeliers weten wat ze moeten doen wanneer er een calamiteit is.
B6 – Het staat en valt met informatie.
B7 – Ik vind ook dat Chemelot een taak heeft. Je praat ook over Stein, Beek, Elsloo, Stein, Geleen.
Ik heb me er zeer aan gestoord dat de burgemeester zei ‘bewoners hebben het fout gedaan.’
Daar hoeven de bewoners niks aan te doen dat is ZIJN taak, zo is dat!
Wij zouden het niet goed gedaan hebben omdat we niet volgens de regels gereageerd hebben.
M2 – We sluiten het onderwerp af, M1 zal de discussie samenvatten.
M1 – De grote meerderheid vindt dat incidenten er NIET bij horen. Er moeten weliswaar voorzieningen buiten de poort
zijn maar dat het niet zo moet zijn dat de bevolking er allerlei dingen voor moet doen om veilig als zodanig te zijn.

Onder incidenten wordt meer verstaan dan alleen maar wanneer er iets mis gaat met gevaarlijke stoffen, zoals overlast.
Chemelot moet zich aanpassen aan de omgeving en niet andersom De communicatie is ronduit slecht.
Standpunt van SPA:
SPA onderschrijft dat Chemelot zich aan de omgeving moet aanpassen en niet andersom. Incidenten horen er echt niet
bij en dan hebben we het niet alleen over uitbraak van gevaarlijke stoffen maar ook over neerslag, geluid, reuk etc.
Natuurlijk zullen we er ook rekening mee moeten houden dat Chemelot er ligt maar hun activiteiten horen in brede zin
binnen de hekken plaats te vinden en niet een gebied te claimen daarbuiten waar omwonenden gevaar lopen en/of
grote overlast kunnen ondervinden van activiteiten op Chemelot.

Wonen met Chemelot – Cluster-2 Werkgelegenheid en Ruimtegebruik
Bx = bewoner x

Mx = Moderator x

Vragen:
1. Is het ‘algemeen belang’ dat Chemelot naar de Lexhy uitbreidt?
2. Mag Chemelot in de toekomst nog uitbreiden?
Zo ja: moet Chemelot eerst alle ruimte binnen de site benutten?
3. Bij uitbreiding naar Lexhy: moet de gemeente profiteren van hogere grondwaarde?
4. Is het economisch belang van Chemelot en werkgelegenheid belangrijker dan leefbaarheid, gezondheid en
veiligheid van omwonenden?
M1 – Uitbreiding van Campus naar de Lexhy is een punt wat speelt. Er is een ook studie verricht dienaangaande. Is dat
daadwerkelijk nodig, zijn er geen andere mogelijkheden?
Dan hebben we de twee gebouwen van de Brighthouses die eigenlijk in strijd met het bestemmingsplan gebouwd zijn,
net als het center court overigens, waarin Sitech heel veel mensen (zo’n 500) geplaatst heeft die eerst buiten de
campus werkten en eigenlijk niet persé op de campus thuishoren. De vraag is ‘moeten die niet weg?’ zoals in feite ook
de OVV gezegd heeft want die stellen dat iedereen die niet persé daar hoeft te werken elders zijn werk moet verrichten.
De verbinding tussen de campus en Geleen-centrum is iets wat al jaren in de coalitieakkoorden staat maar niet van de
grond komt. De bedoeling daarvan is ‘kunnen wij als gemeente profiteren van Chemelot en wil Chemelot de gemeente
ook laten profiteren door meer traffic naar het centrum te laten gaan?’
Vestiging van Katoen Natie op Chemelot staat eigenlijk voor ‘moet je ruimte op Chemelot gebruiken voor activiteiten
die ook elders kunnen plaatsvinden en die niet persé daar hoeven plaats te vinden?’ Gebleken is dat Katoen Natie
momenteel enige ruimte op Chemelot gebruikt die vrijgemaakt wordt voor campus-ontwikkelingen indien Katoen Natie
op Beekerveld komt. Ofschoon die nieuwe vestiging veel groter is dan de huidige kun je dit nog als verplaatsing zien.
In het ‘lage groei’ scenario benodigt Chemelot 3 ha voor R&D. In het ‘hoge groei’ scenario benodigt Chemelot 7 ha voor
R&D. Die kunnen zonder problemen in het 12 ha grote uitbreidingsgebied Campus-2 geplaatst worden.
Daarnaast verwacht Chemelot tussen 22 en 40 ha nodig te hebben voor uitbreiding van productie.
Die productie wil men (samen met een beetje R&D) op de Lexhy vestigen.
Momenteel heeft Chemelot tussen 90 en 97 ha grond beschikbaar binnen de hekken.
Moet die grond binnen de hekken eerst gebruikt worden voordat er eventueel over verdere uitbreiding gepraat wordt?
Belangrijk is dat dat de grondwaarde van de Lexhy (zo’n 126 ha) met circa 150 miljoen stijgt indien die grond
bedrijventerrein wordt. Moet de gemeente hiervan flink profiteren of moet Chemelot die winst opstrijken indien de
Lexhy wordt omgezet in bedrijventerrein?
Uitbreiding van Basic Pharma is gepland tussen de ACN en de huizen van Lindenheuvel. Moet je daar gaan bouwen ja of
nee want het werk van Basic Pharma hoeft niet persé daar plaats te vinden.
Wanneer er HCN of ACN vrijkomt duurt het 100 seconden eer de huizen van Lindenheuvel bereikt zijn en zo’n 80
seconden eer de nieuwe vestiging van Basic Pharma bereikt wordt. Moet je dat willen?
B1 – In die 80 seconden ben je wel de pijp uit.
M1 – De cijfers over de werkgelegenheid zijn afkomstig uit de provinciale database REBIS waarbij de data aangeleverd
zijn door de bedrijven op Chemelot. Het blijkt dat de werkgelegenheid op Chemelot van 2005 t/m 2018 met slechts 228
is gestegen tot 5777 mensen. De stijging op de campus bedraagt de laatste twee jaren 54 en 5 mensen.
De indirecte werkgelegenheid van Chemelot is, in opdracht van de provincie, in 1999 en 2006 onderzocht en de
multiplier was toen 0,98 en 1,25. In 2018 heeft wethouder Meekels aangegeven dat als multiplier 1,5 moet worden
genomen waarbij 20% van de werknemers van Chemelot in Sittard-Geleen woont.
Het Masterplan Campus uit 2011 bevat een samenvatting van studies die verricht zijn aangaande de indirecte
werkgelegenheid en komt voor een campus van omvang zoals op Chemelot uit op 1,5 tot 1,9. Let wel die factor geldt
voor kenniscampussen. De factor van Meekels en Etil heeft betrekking op heel Chemelot. Het is maar de vraag of dat
geldt en bovendien of die indirecte werkgelegenheid dan ook in deze regio terecht komt (daar gaat het ons om !).
De Brighthouses zijn geschikt om voor kenniswerkers te huisvesten en uitbreiding te hebben van de huidige BCC
activiteiten. Men kan die 500 mensen van Sitech Services verplaatsen waardoor er ruimte is voor 900 tot 1100 mensen.
Waar het in wezen om gaat is: Is het economisch belang van Chemelot en werkgelegenheid belangrijker dan
leefbaarheid, gezondheid en veiligheid van omwonenden?

B1 – De vraag is eigenlijk ‘Wanneer is geld belangrijker dan een mensenleven?’ Daar gaat het om want op dit moment is
geld voor Chemelot belangrijker dan een mensenleven. Ik vind een mensenleven belangrijker dan dat iemand winst
maakt.
B2 – Mensenlevens worden met de dag goedkoper. Alles wordt omgerekend in geld. Wanneer er niet genoeg aan te
verdienen is doen ze niks en wanneer er veel geld aan te verdienen is dan moet alles daarvoor wijken.
M2 – Hoe belangrijk is werkgelegenheid in deze situatie?
M1 – De vraag is niet of Chemelot weg moet, het gaat uitsluitend over uitbreiding.
B3 – Ik ben het niet eens met de vraagstelling van vraag 4, ik vind dat je die vraag niet moet stellen. Mensen die daar
werken en hun boterham verdienen zullen zeggen ‘Het economisch belang voor mij is groter’, mensen die daar niet
werken zeggen ‘ik vind werkgelegenheid niet belangrijk geef mij maar gezondheid en leefbaarheid.’ Ik vind dat het alle
twee moet zijn, niet het een niet het ander. Voor beide moet je het goed kunnen doen.
B4 – Op deze manier speelt Chemelot wel de mensen tegen elkaar uit.
B3 – De vraag zet mensen tegen elkaar op, Chemelot stelt die vraag niet.
B4 – Chemelot wil uitbreiden dat roept die vraag op.
B3 – Ik ben <naam> en heb 40 jaar gewerkt op Chemelot. Ik ben actief in een wijkplatform en in de klankbordgroep.
Ik weet dat voor elke fabriek die op Lexhy gaat komen er een vergunning moet worden aangevraagd die aan allerlei
voorwaarden moet voldoen.
B4 – Ja, maar het betekent wel weer uitbreiding.
B3 – Zeker gaan die uitbreiden maar wat maakt het uit om daar gebouwen neer te zetten?
B4 – Er is blijkbaar nog voldoende ruimte op Chemelot, waarom dan uitbreiden?
B3 – Economisch is het zo dat men in de kern fabrieken wil zetten en dicht bij de bewoners gebouwen. Het kan zijn dat
er ruimte is op het terrein maar die wil men volmaken met fabrieken.
De Lexhy moet je zien als in Eindhoven daar ligt ook zo’n campus. Die mensen willen alles bij elkaar hebben. Ze willen
samen werken en dat werkt niet indien er mensen zitten in het centrum van Geleen en in Sittard en op de Lexhy. Nee,
ze moeten bij elkaar zitten, dat is één groot bedrijventerrein. Daar ben ik het voor 100% mee eens, niet iedereen kan
zomaar op de Lexhy gaan zitten. Ze willen niet dat daar gevaarlijke fabrieken komen want dan lopen een hele boel
mensen indirect gevaar. Vanwege de mensen die daar hun boterham verdienen is het toch wel heel erg belangrijk dat je
niet zegt ‘ruim maar alles op daar want we hebben overlast en stand wat weet ik allemaal’
B4 – Dat is wel heel erg negatief wat u zegt want zo bedoel ik het niet. Er is ruimte op Chemelot om alles neer te zetten
maar men wil uitbreiden naar de Lexhy.
B3 – Op Chemelot wil men alleen maar fabrieken neerzetten en op de Lexhy wil men laboratoria en zonnecellen
neerzetten.
B5 – Er is ook plaats langs de Kampstraat. Wanneer je op de Lexhy een groengebied bouwt met bomen en zo dan is dat
belangrijk voor CO2-reductie.
B3 – Klopt maar die ruimten zijn te klein dat heeft men onderzocht. Maar we zijn nog niet klaar met de Lexhy, daar
komt veel meer bij kijken: toe- en afritten naar de autowegen. Graetheide en zo liggen dwars want die verwachten dat
er heel veel verkeer doorheen gaat lopen. Dus die slag is nog lang niet geslagen hoor, daar zijn we nog altijd mee bezig.
B6 – Ten eerste denk ik dat hier niemand is dit zegt dat heel Chemelot weg moet, maar we zijn het er wel bijna allemaal
over eens dat Chemelot niet moet gaan uitbreiden. Chemelot heeft nou eenmaal gekozen om te gaan zitten op een plek
waar bevolking zit. Dan moeten ze de redenatie hebben dat ze niet kunnen blijven uitbreiden.
U zegt ‘we zijn er nog niet’ dat ze gaan uitbreiden, maar wij als bevolking hebben totaal geen invloed.
B3 – Jawel, jawel. Via een wijkplatform zit ik in de klankbordgroep waarvan Meekels voorzitter is. Wij zijn de burgers.
B5 – En als iemand dat in de politiek zegt dan betekent dat wij daar iets mee kunnen???
B3 – Ja.
B5 – En dat geloof u zelf?
M2 – U geeft dus aan dat u van uit uw positie opkomt voor deze mensen?
B3– Ook de voorzitter van wijkplatform Lindenheuvel zit in die vergadering.
B5 – Die is afgevaardigde van de bewoners van Lindenheuvel voor dit onderwerp???
B3 – Als jullie naar de vergadering van het wijkplatform gaan kunnen jullie alles kwijt.
M1 – Welke legitimatie hebben de wijkplatforms?
B3 – Dat is … twee. Ik denk niet dat je dat hier ter discussie moet stellen.
M1 – Wel zeker, daar gaat het om.
M2 – Zullen we dat bij cluster 4 bespreken?
B7 – Ik denk dat bij de vraag of werkgelegenheid belangrijker is ook moet bekeken worden wat de gevolgen voor de
bevolking zijn. Vroeger kon je via de Koestraat langs het SBB naar Urmond en ook via de Mijnweg naar Steinerbos.
Wordt ook de Urmonderbaan afgesloten wanneer de Lexhy erbij getrokken wordt?
B3 – Er is nog niks besloten.
B5 – Je kunt toch niet blijven volhouden dat wij er als inwoners ook maar enige invloed op hebben. Dat gaat over
miljoenen, daar hebben wij als inwoners totaal geen invloed op. De gemeente en de provincie hebben daar ook geld in

zitten, die hebben ook belangen in Chemelot. Wanneer er uiteindelijk wordt besloten dat de gemeente ook wat geld
krijgt en dat ding aan de overkant er komt en er weer extra CO2 en andere uitstoot komt, daar hebben wij totaal geen
zeggenschap over.
B8 – Weet iemand hoe lang het Lehyterrein al van Chemelot is?
B3 – Van begin af aan, sinds de bruinkool gedolven werd.
M2 – Discussie is niet van wie het eigendom is maar wat je met dat eigendom gaat doen.
B8 – Al heel lang is er discussie of er kantoren of industrie komt.
B3 – Er komt geen zware industrie, dat gaat niet door. Daar komen kantoren.
B9 – Het bouwen is pas iets van de laatste tijd en niet van jaren her.
M1 – B3 zegt dat er kantoren komen maar in de studie staat uitdrukkelijk dat er voor het overgrote deel (22 tot 40 ha)
productie komt.
B3 – Ik weet niet wat dat is en wat dat moet gaan worden, dat weten ze zelf ook niet.
B9 – Dat wijkplatform hier heeft geen contact met de bewoners, de achterban. Je kunt ook niet heel makkelijk de
notulen van de vergaderingen van het wijkplatform inzien. Dhr Meekels zit in die werkgroep, maar waar zijn de
bewoners??
B3 – Meekels is voorzitter van de uitbreiding van de Lexhy.
B9 – Het wijkplatform heeft nauwelijks contact met de achterban.
B8 – Al heel lang is bekend dat de afslag van de A2 die bij Urmond ligt verplaatst zou moeten worden. Waarom hebben
we het daar niet over? Mensen kunnen een afslag eerder nemen en hoeven niet binnendoor langs Graetheide en
Urmond naar Stein. Dat is onzin. Nu rijdt er bijna niemand over die oude-Urmonderbaan heen, dat is niet het probleem.
We moeten er voor zorgen dat de mensen in de raad, die wel echt iets te zeggen hebben, één ding moeten weten:
‘absoluut geen industrie op de Lexhy!’ Punt.
Als er ook maar iets langskomt van een bestemmingsplan dat ook maar een millimeter gaat over industrie dan moet de
raad zeggen ‘dat willen we niet.’
Ik geloof wel in de veiligheidsplannen die op Chemelot gemaakt worden en als er eens een keer iets trilt of geluid maakt
is een ding echt belangrijk en waar een slag gemaakt moet worden, dat is communicatie. We willen gewoon weten wat
er aan de hand is. Ik snap dat de Lexhy een van de zorgen is maar dat is het laatste waar ik me druk om maak.
B3 – Wij als wijkplatforms willen niet dat er industrie komt op het Lexhyterrein. Op het fabrieksterrein is ruimte en komt
ook ruimte vrij indien fabrieken worden afgebroken, daar kun je fabrieken neerzetten. De Lexhy is puur voor
kleinschalige kantoren, daar gaan wij voor. Wat er uiteindelijk uitkomt, daar is de politiek voor. Wij willen geen industrie
op de Lexhy.
B9 – Wij willen groen op de Lexhy.
B5 – Van welk wijkplatform bent u B3.
B3 – Ik ben van wijkplatform <naam>.
B5 – Fijn dat u er bent. Van wijkplatform Lindenheuvel is hier niemand aanwezig.
M2 – We ronden het nu af. Dat wil niet zeggen dat we echt duidelijkheid hebben gekregen over wat men van plan is.
Het wordt tijd dat men die duidelijkheid gaat geven zodat de verschillende partijen hun afweging kunnen maken.
Aan de ene kant hoor ik dat er toch gebouwd mag worden op de Lexhy, aan de andere kant hoor ik ‘nee, de Lexhy moet
groen blijven er is nog voldoende ruimte beschikbaar op Chemelot.’ Anderen zeggen ‘handen af van de Lexhy en als je
geen ruimte meer hebt op Chemelot dan ga je maar ergens anders heen.’
M1 – Ik merk dat B3 (en ook anderen in wijkplatforms) zich inzet op zijn wijze en daarvoor heb ik waardering. Ik merk
ook dat het contact met de achterban, als ik dat onder de bevolking van Lindenheuvel mag zien, nagenoeg afwezig is.
Ik merk dat hier toch wel veel mensen zijn die heel veel moeite hebben met de representativiteit van het wijkplatform
Lindenheuvel en wijkplatforms in het algemeen en ook met het standpunt dat wordt ingenomen.
Standpunt van SPA:
SPA zegt ‘Er is genoeg ruimte op Chemelot beschikbaar om de Lexhy absoluut niet te hoeven gebruiken. Men zal binnen
de poorten moeten werken. Pas wanneer dat volgebouwd is kun je wellicht een nieuwe discussie voeren, niet eerder.’

Wonen met Chemelot – Cluster-3 Veiligheid en Duurzaamheid
Bx = bewoner x

Mx = Moderator x

M1 – Bij het onderwerp veiligheid is het van belang dat je weet waar je over praat, reden om een aantal feiten hier te
melden. Waarom samen met duurzaamheid? Omdat wij vinden dat als Chemelot hier duurzaam moet en kan blijven
dan hoort dat volgens SPA ook samen te gaan. Veilig ook voor de inwoners.
We hebben al gezegd dat Basic Pharma tussen de bebouwing en de ACN gedacht is, daar ga ik verder niet meer op in.
Het burgermanifest ‘Veiligheid rond Chemelot’ gaat er over dat het niet alleen OP Chemelot veilig moet zijn maar ook
daarbuiten, veilig voor de inwoners rond Chemelot.
De uitstoot van broeikasgassen is ook heel erg veel en dat is onderdeel van deze cluster. Je kunt kijken naar
verduurzaming van processen, wat zou daar moeten gebeuren, hoe zou het principieel moeten zijn.
We kunnen praten over Graetheide: is het gebruik voor het opwekken van duurzame energie een optie?
Allereerst wil ik stellen dat de werknemers van Chemelot hun best doen om veilig te werken.
Maar dat is niet genoeg! Dat bleek o.a. uit het OVV-rapport waaruit dingen naar voren zijn gekomen die echt verbeterd
kunnen worden. In het OVV-rapport staat:
‘De partijen op Chemelot moeten gezamenlijk zorgen voor een license to operate. Dit betreft de formele én
informele goedkeuring van de omgeving (omwonenden en betrokken overheden) om risicovolle activiteiten
uit te voeren. De partijen op Chemelot dienen aan de omgeving aan te tonen dat zij de risico’s van hun
activiteiten kennen en beheersen. Hiermee krijgen zij het vertrouwen van de omgeving om door te gaan met de
activiteiten die worden ontplooid.’
Daar staat dus dat Chemelot de instemming van de omgeving moet krijgen. Ook wij omwonenden moeten het
VERTROUWEN hebben dat Chemelot heeft AANGETOOND de risico’s te KENNEN en te BEHEERSEN.
Aangaande de uitstoot staat in het milieujaarverslag van Chemelot dat de uitstoot 4,6 Megaton CO2 is.
In 2019 werd gemeld dat er sinds de bouw van de ACN in 1969 tot 2017 jaarlijks 0,4 Megaton ‘CO2-equivalenten’
uitstoot van lachgas niet gemeld was.
Na RWE Eemshaven Delfzijl en de Uniper centrale in de Maasvlakte volgen Chemelot, Tata Steel en de Shell raffinaderij
dicht bij elkaar op de ranglijst met de grootste uitstoot van CO2 in Nederland.
Sittard-Geleen heeft een uitstoot van 66 kg/m2 CO2 terwijl het Nederlandse gemiddelde op 4,4 kg/m2 zit.
Dan een belangrijk punt namelijk safety en security.
Volgens de wet kunnen er op één bedrijf geen domino-effecten optreden. Domino-effecten zijn gevolgen die in een
inrichting/fabriek optreden ten gevolge van een incident in een andere inrichting/fabriek. Chemelot heeft een
koepelvergunning en daarom kunnen er wettelijk geen domino-effecten optreden. De praktijk is echter anders.
Die uitspraak is niet van mij maar van een professor die een onderzoek dat de Universiteit van Antwerpen samen met
de TUDelft heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie IenW en dat in mei 2019 publiceerde.
Wat je wel kunt hebben binnen Chemelot is escalatie. Dat is, laten we zeggen, er scheurt een stoomleiding. Dat kan tot
gevolg hebben dat bijvoorbeeld escalatie optreedt binnen die fabriek maar ook buiten die fabriek. Er wordt gesteld
‘escalatie is een groter probleem dan domino-effecten.’
Safety is procesveiligheid. Dat zijn al die berekeningen die resulteren in PR10-6 contouren, dat is kans maal effect.
Eigenlijk gaat het hierbij om incidenten ten gevolge van technisch en/of menselijk falen.
Wat Chemelot afgelopen dinsdag de 12e presenteerde ging over safety. Dat ging over ‘hoe gaan wij onze processen
verbeteren zodat ze veiliger worden in de dagelijkse omgang.’ Een goede zaak maar niet voldoende.
Het tweede is security. Dat gaat over het opzettelijk iets veroorzaken. Dat kan sabotage zijn maar, zeker in deze tijd,
gaat het hier om terrorisme. Genoemde studie gaat daar ook voor een aanzienlijk deel expliciet over.
Dan gaat het over de EFFECTEN en niet over KANSEN en een PR10-6 contour.
Wanneer je bijvoorbeeld met een drone de gevaarlijkste installaties aanvalt dan gaat het niet om de KANS dat het
gebeurt maar om het EFFECT dat zo’n aanval heeft. Daar zit het probleem.
In de studie staat o.a. dat het GELOOFWAARDIG is dat er meerdere incidenten gelijktijdig plaatsvinden, dan hebben we
het over security. Dat ingebouwde veiligheden kunnen worden uitgeschakeld (hacken wordt genoemd). De
mogelijkheid om domino- en escalatie-effecten teweeg te brengen een trigger kan vormen bij de keuze van het doel.
M.a.w. wanneer je meerdere fabrieken en installaties bij elkaar hebt liggen kan dat een trigger zijn om dat als doel te
kiezen. Heel belangrijk is ook dat de afstand tot de bebouwing om op die manier niet enkel de industrie te treffen, maar
ook de bewoning, een bepalende factor kan zijn bij de keuze van het doel.

Dat zijn niet mijn uitspraken maar de uitspraken gedaan in dat rapport, ik kan u dat toesturen.
Waar het dan om gaat zijn de EFFECT-gebieden, de gebieden waar op de grens nog 1%-letaliteit is. Hoe dichter bij de
explosie hoe groter de kans om te sterven. Explosie van een bepaalde tank op Tankenpark 2 of 3 heeft een vuurbal tot
gevolg die alleen al een straal van 490 m heeft. Het 1%-letaliteitsgebied van zo’n ontploffing is circa 2450 ha groot,
meer dan drie keer zo groot als Chemelot zelf. Ik betwijfel ten zeerste of er op Chemelot veel overlevenden zijn en dat
dit geen escalatie en domino-effecten heeft. De effectgebieden gaan over Beek, Stein en Geleen heen.
Vragen die je moet stellen zijn:
1. Welk recht heeft een bedrijf (om het even welk !) om structureel levens van omwonenden op het spel te zetten
voor economisch gewin?
2. Moeten de effecten van incidenten zodanig worden teruggedrongen dat er geen doden buiten Chemelot
kunnen vallen? Zo ja: op welke termijn?
3. Moet de verduurzaming van Chemelot worden aangegrepen om de veiligheid structureel te verbeteren?
M.a.w. moeten de bronnen met de grootste effecten en/of risico’s gesaneerd worden tegelijk met het
verminderen van de uitstoot?
4. Wat vrezen omwonenden het meest: toxisch (ACN, ammoniak), explosie (Tankenpark 2 of 3) of brand
(Tankenpark 2 of 3).
M2 – Wanneer je dit zo bij elkaar ziet is dit indrukwekkend. Je vraagt je af wat de waarschijnlijkheid is.
Er komen drie dingen bij mij op: ik wil veilig leven, ik wil gezond leven en ik wil zo rustig mogelijk leven.
Welke reacties roept dit verhaal bij jullie omwonenden van Chemelot op?
<stilte>
M2 – Wie durft als eerste te reageren?
B1 – Als ik dat zo hoor dan denk ik ‘ik ga mijn huis verkopen, maar aan wie?’
B2 – Ik heb een huis gekocht zo dicht mogelijk bij Chemelot met de gedachte ‘als er wat gebeurt dan ben ik er in één
keer vanaf. Zonder flauwekul’ Ik ben hier geboren. Wat is voor mij een incident, ik weet nergens van? Het is ‘normaal’
dat er gefakkeld wordt, dat er neerslag is, dat er geluidoverlast is etc. , ik heb er mee leren leven. ‘Mensen worden
tachtig, het zal wel allemaal goed zijn’ heb ik geleerd, je weet niet beter. En als het dan mis gaat, ja dan is het met me
gebeurd.
M2 – Een leven zonder risico bestaat niet.
B2 – Niet in de buurt van Chemelot. Maar ja wanneer er toevallig een terrorist is en jij bent in de buurt, ja dan…
B3 – Het ligt er maar aan wat je aanvaardbaar vindt. Op straat loop je ook een risico maar dit wordt je opgedrongen.
M2 – Wat roept het voor beeld op en wat vind je acceptabel en wat vind je niet acceptabel?
B4 – De dag na 9/11 zijn er extra afsluiters op olieleidingen gezet. Er wordt wel degelijk over nagedacht. Wat mij betreft
moeten we het over vraag vier hebben. We weten allemaal van toeten of blazen wat hier gebeurt . Wat is voor het
gevoel het meest gevaarlijke of het meest voor de hand liggende. Ik zou het niet weten.
M2 – Er is gezegd dat er wel degelijk nagedacht wordt over dit soort scenario’s op Chemelot en dat er, zoals B4 zegt, al
maatregelen getroffen worden om gevolgen te beperken. Het blijft natuurlijk een kans-zaak dat het gebeurt maar je
moet natuurlijk wel in gedachten houden dat het kan gebeuren en maatregelen treffen voor zo ver dat überhaupt kan.
B5 – Ik ga er niet van uit dat er zo’n boem komt, daar ga ik niet van uit. Ondanks alles denk ik dat Chemelot heel goed
bezig is met de veiligheid en dat ze heel goed opletten.
Maar ik ben er niet van overtuigd dat ze opletten dat er niets mis kan gaan dat er geen dingen in de fik gaan want er
gebeuren de laatste tijd te veel dingen. Ik ben geboren en getogen in Lindenheuvel en de laatste jaren gebeuren er
gewoon veel te veel incidenten met brand en met schuim en met weet ik wat allemaal. Ik heb de meeste last van dat ik
niet weet wat voor gif er in de lucht hangt, dat ik niet weet welke rotzooi ik inadem als er brand is. Die twee dingen vind
ik heel erg lastig. En elke keer komt terug JE HOORT OOK NIET WAT ER ECHT GEBEURT. Niemand vertelt het je.
Ik kom even terug op wat voor de pauze werd gezegd over de wijkplatforms en dat de bewoners niks kunnen weten en
niks kunnen zeggen. Tijdens de bijeenkomst op de 12e werd gezegd ‘Wij betrekken er de bewoners bij’. Er zijn zelfs
klankbordgroepen betrokken bij het plan van Chemelot en de mooie projecten allemaal. Zelfs die worden niet gehoord.
Er was een mijnheer op die avond die zit in die klankbordgroep en die was heel boos en zei ‘Ik wordt niet gehoord als
klankbordgroep en zelfs een week voordat het plan officieel gemaakt wordt hebben wij nog niks met jullie kunnen
bespreken want jullie laten ons niks weten.’ Dus ook daar worden wij niet gehoord. Ook hier, die vrees blijft. Chemelot
is zo’n koepel van ‘ja maar, we moeten maar niet te veel vertellen want stel je voor dat …’ Dat vind ik echt niet kunnen.
M2 – De mijnheer die zo protesteerde zat in de provinciale werkgroep die de provincie mede adviseert over het
provinciale rapport.
B4 – Ik denk dat die vierde vraag aan de beurt is.
B5 – Vraag maar eens aan iemand ‘Weet jij wat er op bij de Bosmanbrand gebeurd is en wat er in de lucht heeft
gehangen?’ Niemand weet dat en mensen worden daar zenuwachtig van.

B6 – Daarover hadden we totaal geen informatie.
B7 – Je hebt helemaal gelijk. De mensen op Chemelot zelf wisten niet wat er aan de hand was.
B6 – Ik heb zelf een bedrijf gehad en ik moest precies weten wat er aanwezig was. Ik heb brand gehad in een kelder. De
brandweer kwam en wilde precies weten welke stoffen daar lagen. Ik kreeg achteraf een berisping dat ik geen lijst met
opgeslagen stoffen had. Dat kan toch niet, Chemelot komt daar mee weg en kan het zich wel permitteren.
B7 – Niet alleen Chemelot maar ieder bedrijf krijgt een keer per jaar bezoek van de overheid en daar zit o.a. de
brandweer bij. Ik weet niet hoe dat bij Bosman was. Er waren geen bordjes, normaal staan er altijd bordjes wat er is
opgeslagen en weet de brandweer precies wat er is opgeslagen. Maar het was niet bij de brandweer bekend.
B6 – Dat kan toch niet, we hebben het over een Chemische inrichting.
M1 - Dat stond ook in het OVV-rapport die dat bekeken hebben. Ik denk dat we daar niet over hoeven te discussiëren,
dat heeft weinig zin.
B6 – We zeggen wel ‘dat kan niet’ maar het gebeurt wel!
B3 – De gemeenteraad heeft over het incident op 3 augustus een bijeenkomst gehad en ook vragen gesteld aan
Chemelot en de brandweer. Het bleek dat er bij de stop van de salpeterzuurfabriek iets is misgegaan bij het opstarten
en een klep is gaan lekken waardoor zuur in een bak lekte waarin een metalen steiger stond met gevolg dat er gas
ontstond. Dat is een menselijke fout geweest, dat is wat er mis is gegaan.
M2 – Even terugkomend op de controles. De 12e is aangegeven dat er 11 BRZO-bedrijven op Chemelot gecontroleerd
zouden zijn terwijl blijkt dat er maar 3 geregistreerd staan van de ruim 50 bedrijven. Het is dus echt niet zo dat alle
bedrijven elk jaar gecontroleerd worden. Er worden bedrijven gecontroleerd.
M1 – Op site https://brzoplus.nl/inspectie-resultaten/ staan de resultaten van de controles en wat het betekent
wanneer zo’n controle wordt uitgevoerd. Er wordt gesteld dat het een momentopname is, in die zin vergelijkbaar met
een APK-keuring van een auto: goedkeuring wil niet zeggen dat je niet even later door een agent kunt worden
aangehouden en die je bekeurt omdat er iets mis is.
B9 – Als er zo’n controle kwam zat ik er altijd bij. Je wilt niet weten wat ze allemaal willen weten. Alles maar dan ook
alles moet je boven tafel halen. Alle papieren, mensen worden gevraagd om te tonen of ze geїnstrueerd bent. Ik vind
het onbegrijpelijk dat het bij ons, bij Sabic, zo streng is en dat men bij Bosman niet weet wat er in de loods staat.
M1 – De OVV zegt ook dat de organisatie op het terrein veel beter op één lijn moet zitten en dat er intern veel beter
bekeken moet worden of men er allemaal aan voldoet. Daar heeft u wel gelijk in.
M2 – Zouden jullie op een of andere wijze informatie willen hebben over de controles zodat jullie er op kunnen
vertrouwen dat het goed gaat?
B6 – Als net niet gezegd was wat er gebeurd was op 3 augustus dan had ik het nou nog niet geweten. Bij Sabic, zei u net,
dat alles goed is geregeld en bij anderen niet. Voor mij voelt dat als afschuiven. Ik vind het fijn dat Sabic het goed doet
maar al die anderen doen het niet goed, dan schuif je het af naar die anderen. Daar heb ik niets aan, ik heb te maken
met Chemelot. Chemelot heeft één vergunning, dan moeten ze het allemaal hetzelfde doen. Ik vind het allemaal mooi
en aardig dat bij Chemelot een bijeenkomst mooi georganiseerd wordt, heel mooi verhaal, allemaal prachtig allemaal
prima, maar ik heb er uiteindelijk niks aan als ze er niks mee doen en de omwonenden niks weten. Want je weet niks!
M1 – Wat denken jullie er van dat die 1%-letaliteitscirkels over de bebouwing heen gaan? Zouden die op die plaats
moeten blijven liggen of zouden op de grens van de site moeten liggen?
B2 – Hoe realistisch is het om dat te realiseren?
M1 – Waar het om draait in dit soort zaken is dat je een toekomstverhaal krijgt. Chemelot wil de veiligste site worden,
Chemelot moet verduurzamen. Dan is een van de dingen die je zou kunnen doen is ’wij gaan structureel kijken hoe
processen verbeterd kunnen worden zodat die cirkels teruggedrongen kunnen worden.’ Sterker nog, tijdens die
bijeenkomst op de 12e is aangegeven dat er één werkgroep is die gaat kijken naar die processen. Dat werd expliciet
gezegd. Hoe belangrijk vinden jullie dat die cirkels teruggedrongen worden? Dat is een cruciale vraag.
Die vraag hangt samen met de eerste en de tweede vraag terwijl de derde vraag gaat over ‘hoe doe je het?’
B8 – Het zou ideaal zijn als dat kon. Het is de grote vraag of dat kan.
M1 – U zou graag hebben dat die cirkels teruggedrongen werden?
B8 – Ja!.
B6 – Ja, maar ik denk niet dat het realistisch is die nog terug te brengen. Maar wanneer je nou gaat kijken of ze nu weer
een fabriek naast de Meidoornstraat willen bouwen dan vind ik dat niet realistisch. Ze hebben net een flatgebouw op de
Seringenlaan afgebroken om zo min mogelijk mensen daar te hebben, dan moet je niet weer gaan bouwen daar.
M2 – Het kan niet zo zijn dat je nu zegt ‘we gaan binnen de 300 m zone bouwen. Dat is niet logisch.’
M1 – Zo’n 300 of 500 m is er niet officieel.
B6 – Die cirkels hebben alleen betrekking op ontploffingen?
M1 – Die gele cirkel hoort bij ontploffing van één tank op Tankenpark-3, de tank dicht bij het crematorium.
De groen cirkel hoort bij ontploffing van één tank op Tankenpark-2.
B6 – De kans dat dat gebeurt is kleiner dan de kans op gifgassen?

M1 – Ik denk dat wanneer je naar de kans kijkt van uit de SAFETY je gelijk hebt, maar je zit op dit moment ook met de
SECURITY, met een drone. Een maand geleden stond in de krant dat een recidivistische Jihadstrijder in Maastricht
wapens aan het kopen was waaronder drones. Ik weet niet wat die daarmee van plan was, maar het is niet uit te sluiten
dat hij dat ook hier zou willen gebruiken.
M2 – Hoe zit het met de ACN?
M1 – Dit is het plaatje van de ACN-fabriek waarbij er ‘instantaan falen’ aan de orde is en 4000 kilo blauwzuur vrijkomt.
Je ziet een aantal cirkels. Binnen die van 710 m, tot aan de Oleanderstraat, is er grote kans dat het ‘einde oefening’ is.
De LBW (LevensBedreigende Waarde) is 1300 m groot en reikt tot aan de Azaleastraat. Wanneer je daar een uur in
verblijft heb je onherstelbare schade aan jouw lichaam met mogelijk sterfte tot gevolg.
B9 – Als je blauwzuur inademt ben je dood.
M1 – Wacht even, dit zijn de cijfers uit het Veiligheidsrapport Chemelot 2014.
Als je kijkt naar de buitenste cirkel van 1950 m, de AGW (AlarmeringsGrensWaarde), dan zit je nog verder.
B6 – Binnen die 700 m dan ben je gewoon klaar?
M1 – Ja, de huizen in de Meidoornstraat liggen op een kleine 600 m van de fabriek. Basic Pharma wil daar nog eens
ruim 100 m dichterbij gaan bouwen.
Ter info:
• Alarmeringsgrenswaarde (AGW)
De concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe
toxische effecten bij een blootstelling van 1 uur.
• Levensbedreigende waarde (LBW)
De concentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of een levensbedreigende aandoening door toxische effecten
kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van 1 uur.
M1 – Kun je even het plaatje met de blauwe cirkel, ammoniak, nemen? Deze ligt op Tankenpark-2 langs de
Kerenshofweg dicht bij de brandweerkazerne. Als deze tank instantaan faalt dan komt 1153 ton ammoniak vrij en ligt de
1%-letaliteitsgrens op 2380 m bij normaal weer, D5, terwijl men in Moerdijk met weertype F1,5 rekent wat een nog
grotere cirkel tot gevolg heeft. De berekeningsvoorschriften geven aan dat je eigenlijk F1,5 moet hanteren voor toxische
scenario’s maar men heeft in het verleden bij Chemelot bedongen dat men D5 mag hanteren. Je kunt je voorstellen dat
de LBW (4300 m) en de AGW (9600 m) nog veel verder reiken tot op de Mechelse hei. Wel is het zo dat bij een toxisch
incident (normaal) slechts een deel van de cirkel getroffen wordt afhankelijk van de windrichting.
<stilte>
M2 – Ik denk dat dit info is die inslaat. Ik zou graag eens willen weten wat SPA er van vindt.
Standpunt van SPA:
SPA vindt principieel dat geen enkel bedrijf, ook niet Chemelot, het recht heeft om gebied te claimen buiten haar
hekken van particulieren of huurders en mensen buiten haar hekken bloot te stellen aan gevaar ten gevolge van haar
activiteiten. Het effect is dat Chemelot in wezen de ruimte van MIJN woning en van anderen claimt als hun gebied want
daar zijn de bewoners niet veilig voor de activiteiten van en op Chemelot.
De risico’s ten aanzien van security (drones) zijn in deze tijd niet meer aanvaardbaar om te zeggen ‘dat kan zo door
gaan.’ SPA vindt dat die cirkels behoren te worden teruggedrongen tot op de terreingrens van Chemelot. Het betekent
dat je bepaalde activiteiten op een andere wijze
M1 – Dat zal niet van vandaag op morgen gaan maar wanneer je niet definieert dat het beleid is om die cirkels terug te
dringen gebeurt het ook niet. Je zult dat beleid moeten definiëren. Dat kan tot gevolg hebben dat je bepaalde
activiteiten op een andere plaats of op een andere plaats of op een andere opslagwijze moet gaan doen.
B9 – Dat is hetzelfde als wat ik zojuist aanhaalde: alles wat daar in de kern van het terrein wordt afgebroken daar gaan
ze bouwen. Aan de buitenrand wordt niks meer gebouwd, alles gaat naar binnen.
M1 – Wat gebeurt er met de installaties die de grootste effecten veroorzaken, bijvoorbeeld Tankenpark-3?
B9 – Wat staat dat staat er, dat gaat alleen maar weg indien er geen fabrieken meer zijn, daar kun je niks meer aan
doen.
M1 – Dat kun je wel veranderen.
B6 – Dan ben ik een leek en vrouw, ik snap het niet. Je zegt net ‘ze gaan bouwen op plaatsen waar oude fabrieken
lagen.’ Nog gen half uur geleden hebben we het gehad over dat je ook langs de straat kunt bouwen.
B9 – Ik heb het over zware industrie wordt in de kern gebouwd….
B6 – Nu zeg je ‘zware industrie’ eerst zei je ‘industrie’.
B9 – Sowieso ‘industrie’ ja, ik bedoel: wat aan de rand gebouwd wordt zijn alleen maar kantoorgebouwen.
M2 – Goed, we sluiten dit blok af.

Wonen met Chemelot – Cluster-4 Toekomst en Gebiedsvisie
Bx = bewoner x

Mx = Moderator x

M1 – Er wordt momenteel gewerkt aan wat men noemt ‘de strategische gebiedsvisie’. Dat betekent dat nu eigenlijk
bepaald wordt wat er in dit gebied gaat gebeuren. Wat moet er in dit gebied gebeuren?
Waar het ons om gaat is: hoe kijken de bewoners aan tegen wat er moet gebeuren, op allerlei gebied wat in die
strategische visie moet komen. Daar hoort o.a. bij de inspraak en de rol van de bevolking in dat hele proces.
Daar hoort bij de rol van de provincie en van de gemeente, wat verwachten we daarvan? En daar hoort ook bij wat in
het Burgermanifest is beschreven, een aantal technische zaken. En de belangrijkste vraag: wat willen omwonenden?
Vragen:
1. Moeten de bewoners of Chemelot centraal staan in de gebiedsvisie?
M.a.w. wie zijn de voornaamste stakeholders, bewoners of investeerders?
2. Op welke wijze moeten omwonenden betrokken worden?
3. Wat verlangen omwonenden van de gemeente?
Wat verlangen omwonenden van de provincie?
4. Wat moet de kern van de gebiedsvisie zijn?
5. Geven de omwonenden Chemelot al een ‘license to operate’?
M.a.w. zijn de mensen tevreden met de wijze waarop het gaat?
M2 – Als je weet waar je naartoe wilt kun je al het vervolg neerzetten. Cruciaal in dit geheel, gelet ook op de
aanwezigheid van jullie hier, blijft natuurlijk gewoon de vraag van hoe willen jullie zelf in dat proces zitten?
Willen jullie zelf een rol spelen in het geheel en wat zijn dan de mogelijkheden die je daartoe hebt of wilt hebben?
We hebben hier een vertegenwoordiger van een wijkplatform in een klankbordgroep.
Er zijn natuurlijk mogelijkheden om te zeggen ‘ik wil inspraak organiseren’. Hoe zou je dat moeten doen? Wie wil daar
überhaupt in meedenken en aan meedoen? Hoe krijg je dat je informatie terug kunt spelen naar de achterban?
Dus de vraag is ‘wat ga je doen als omwonenden?’ Zeg je ‘het was een leuke avond vanavond’ (of misschien wel ‘het
was helemaal niet leuk’) en ‘dat was het en ga naar huis’ of zeg je ‘nou, ik wil wel eens nadenken over de vorm en ik
geef aan M1 door of geef nu al wat ik graag zou willen.’ Het is aan jullie.
B1 – Hoeveel mensen betrokken worden. We zijn met zo’n twintig man. Dat is weinig wanneer je bedenkt dat er zo’n
8000 mensen op Lindenheuvel zijn.
M2 – Ik zou het positief benaderen: er zijn ruim twintig mensen die nu al aangeven geїnteresseerd zijn. Wanneer die
zich samenpakken dan zouden we een basis hebben om iets te doen.
B2 – Absoluut.
M2 - We hebben het er vanavond ook over gehad dat we willen bekijken ‘hoe willen we dat vorm geven, hoe kunnen
we starten.’
B3 – Er zijn maar twintig mensen hier omdat die andere 8000 denken ‘we kunnen er toch niks aan doen.’
M1 – Dat heb ik vaker gehoord de laatste tijd.
B4 – Ik vind het een minpuntje dat niemand van het wijkplatform Lindenheuvel hier is, ik vind dat een schande. Ik vind
het een SCHANDE ! En dan beweren zij dat ze, dat ik begrepen, dat zij de omwonenden vertegenwoordigen.
B5 – De omwonenden hebben al zoveel meegemaakt en Chemelot is hier al zo lang dat de bewoners murw zijn en ze
het gevoel hebben zoals jullie allemaal ‘we hebben er TOCH GEEN INVLOED op’.
Ik denk dat we heel boos moeten worden naar het wijkplatform en ook naar Chemelot dat die zeggen ‘het wijkplatform
zit er namens de bewoners’. DAT IS NIET WAAR !! Die zitten daar niet namens de bewoners want die bewoners weten
helemaal niet van het wijkplatform, die krijgen helemaal geen informatie over. Ik denk dat communicatie heel belangrijk
is en dat protocollen heel belangrijk zijn.
M2 – Wie gaat dat doen? Wie neemt het voortouw, wie zou het voortouw moeten nemen? Zijn dat raadsleden of zijn
dat andere mensen uit de wijk of is het een idee dat het wijkplatform actiever wordt en zo sterker gaan staan in de
discussies doordat ze zorgen dat ze een achterban krijgen? Moet je, zoals op Graetheide, een comité gaan vormen en
dat officieel gaan organiseren? Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden als je als omwonenden vindt dat er iets moet
gebeuren en het er niet bij wil laten zitten.
B6 – Ik zou de directie van Chemelot willen uitnodigen om eens een jaar in Lindenheuvel te komen wonen. Ik denk dat
ze dan ook voelen en weten wat er aan de hand is.
B3 – Liefst binnen de 300 m zone.
M1 – In dit verband is misschien interessant. Twee dagen geleden werden in de raad aan de burgemeester i.v.m. het
fakkelen en de trillingen vragen gesteld. De burgemeester zei dat hij zich geen moment onveilig had gevoeld.
B3 – Waar woont hij?
M1 – Die woont in de Kollenberg.

B4 – Die woont dus op veilige afstand, haha.
M2 – Als bestuurders van onze gemeente, ik weet niet hoe dat in andere gemeenten zoals in Beek en Stein is, op dit
ogenblik TEVEEL petten op hebben om zelf de kar te kunnen trekken om een standpunt te kunnen innemen. Ik bedoel,
het geldt zowel voor de provincie als natuurlijk voor de gemeenten dat ze meerdere petten op onderhandelen met
mensen op het bedrijf.
B7 – Het is toch een taak van de burgervaders om de veiligheid van hun kinderen te garanderen.
M2 – Ja, dat zou je denken.
M1 – Wat verwachten jullie van de provincie en wat verwachten jullie van de gemeenten?
B2 – Een goede communicatie en vooral handhaving, handhaving.
<geklap>
B8 – Ja, wanneer ik ergens in een discotheek ben en die is niet brandveilig dan wordt deze gesloten.
B3 – Als ik een bedrijf heb en ik maak teveel rotzooi of ik doe iets zonder vergunning dan staan ze bij mij op de stoep.
B1 – Chemelot gaat fakkelen bij het opstarten. Ik werk bij een bedrijf in de Kampstraat en binnen een dag trilden de
ramen en ik heb een paar dagen last gehad van mijn oren. Het is bekend dat ze dit jaar bij Chemelot van alles gingen
doen, dus dat mag, zo gaat dat. Ik heb er wel begrip voor.
B8 – Het begint bij controle, dus wat er zou moeten gebeuren, als dat al niet gebeurt…
B5 – Ik las laatst een artikel over een onderzoek van criminologen uit Leiden en uit Rotterdam naar de inspecties van
risico’s en zware ongevallen bij chemische bedrijven waarbij de inspecties bij heel veel bedrijven niet goed verliepen. Ik
heb naar hun geschreven dat ik graag wil weten welke bedrijven het betreft en hoe Chemelot daar uit de bus is
gekomen. Toen hebben ze me een deel van het onderzoek gestuurd maar de namen van de betrokken bedrijven
worden pas eind dit jaar bekend gemaakt. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
M1 – Wat moet de kern worden van die strategische gebiedsvisie?
B9 – Ik vind dat er met twee maten gemeten wordt. Niet alle fabrieken worden schijnbaar even streng gecontroleerd. Ik
sta er van te kijken want bij ons was een pomp kapot bij afvalwater. Afvalwater! De overheid zei ‘binnen twee weken is
die pomp gemaakt anders gaat de hele tent dicht!’ En dan hoor ik naderhand … dat zijn wij niet, dat is de overheid.
M1 – Nee, wij zitten hier als groep en wij ZIEN Chemelot, wij zien niet fabriek-A, B of C.
B3 – Chemelot heeft ook één vergunning. Het interesseert me niet of Sabic het nou goed doet en Pietje doet het niet
goed. Jullie hebben één vergunning. Ik heb als bedrijf één vergunning. Chemelot is één bedrijf met één vergunning. Het
interesseert me niet of Sabic het nou goed doet en Pietje doet het niet goed, jullie moeten het allemaal goed doen.
B9 – Nee, nee het zijn deelvergunningen, er zijn vele bedrijven op Chemelot.
B3 – Chemelot heeft één vergunning en iedereen moet zich aan die vergunning houden! Anders mag je ook niet op het
Chemelot bedrijven.
B9 – Wie moet handhaven? Dat hoort er bij. Wie is verantwoordelijk: de burgemeester! De burgemeester is
verantwoordelijk en niemand anders.
M1 – Niet waar, de provincie is verantwoordelijk voor handhaving.
B9 – Als de burgemeester tegen de provincie zegt ‘jullie handhaven niet’ dan zijn ze verplicht om te handhaven. De
burgemeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor handhaving in hem zijn gemeente en niemand anders.
M1 – Maar niet op Chemelot.
B9 – Hij heeft het toch in zijn portefeuille, hij is verantwoordelijk.
Ter info: OVV-rapport pag 9.
De provincie gebruikt het wettelijke instrumentarium van het bevoegd gezag (vergunningverlening, toezicht en
handhaving) om te sturen op het beheersen van de veiligheidsrisico’s door individuele bedrijven op Chemelot
M2 – Maar de vraag is ‘Wat moet de kern zijn van die visie voor de toekomst’. Is dat ‘strengere handhaving’ maar is dat
ook ‘zorg dat bedrijven die een gevaar voor de omgeving kunnen betekenen op zo groot mogelijke afstand van de
bevolking liggen.’ Zou dat kunnen betekenen, ik heb er geen verstand van ik weet niet dat reëel is, dat je zegt ‘er zal een
verplaatsing van bepaalde bedrijven moeten plaatsvinden indien dat op termijn mogelijk is’.
B9 – Ik denk dat ze geen gevaarlijke fabrieken meer moeten toelaten.
B5 – Maar ze staan er inmiddels dus …
B9 – Geen zware industrie meer toelaten, wat er is daar doe je niks meer aan.
B3 – Wat is zware industrie?
B9 - Dat is een omschrijving die je terug kunt vinden in de papieren van de overheid wat ze daaronder verstaan.
B3 – Houdt dat dan in dat er dan geen, helemaal geen chemische stoffen vrijkomen?
B9 – Onder andere, dat kan van alles en nog wat zijn.
B3 – De norm staat dit toe, de norm staat dat toe, maar vijf normen bij elkaar is nog rotzooi.
B9 – Zware industrie heeft te maken met de veiligheid.
M1 – B9 zegt ‘wat staat, staat er’ maar in feite zijn die fabrieken wel heel erg oud. Qua procesontwerp zijn die heel erg
oud. Er zegt niemand dat het roestbakken zijn, laat ik heel duidelijk zijn, men probeert het goed te doen laten we daar
van uitgaan en er kan een keer wat misgaan maar daar gaan we van uit. Maar dan nog is het zodanig dat je je moet
afvragen of die bedrijven nog 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar of 100 jaar moeten die fabrieken op dezelfde wijze blijven

bestaan, of moet je zeggen het wordt eens tijd dat je gaat zeggen dat die bedrijven zich moeten gaan aanpassen aan de
toekomst?
B10 – Ik vind dat veel incidenten die in het verleden zijn gebeurd door toedoen van bedrijven die op Chemelot zelf
werken. Dakdekkers die op een gegeven moment een dak repareren en dat vliegt in de fik. Chauffeurs die binnenkomen
moeten aan hun veiligheidsnorm voldoen. Buitenlandse, maar ook Nederlandse en Europese, chauffeurs die
binnengaan en dan eventjes het kacheltje aanmaken. Dat kan toch niet ! Misschien kan dat in Polen, daar accepteren ze
dat allemaal, maar hier in Nederland accepteren wij dat niet! Mensen gaan binnen hun cabine: kacheltje aan, soepje
maken, broodje eten, koffie erbij. Een vonkje is zo gebeurd. Net als een dakdekker die even niet oplet. Dan heb je wel
een probleem.
M2 – Er is duidelijk aangegeven dat 95% van de incidenten zijn menselijke fouten.
B3 – Ik denk dat wij over ‘omgeving’ praten. Dan hebben we het over de wijk Lindenheuvel en ook over het wijkplatform
Lindenheuvel. Mijnheer B9 is van een ander wijkplatform.
Ik denk dat we moeten stoppen als omwonenden om alles te verbloemen en te zeggen ‘Ja maar, och ja, kan gebeuren.’
Nee, dat kan niet gebeuren!! Het mag niet, het mag niet, het mag niet!
Dus moet het strenger, dus moeten we beter opletten en dus moet Chemelot meer meten, dus moeten ze het nog
maar strenger regelen, moeten ze nog maar meer veiligheidsregels maken. Wat onveilig is, had dat ergens anders
gestaan dan kun je je dit soort dingen niet permitteren.
M1 – Ik wil nog graag een opmerking maken. Kijk, we kennen de vuurramp in Enschede. Het gevolg van die ramp was
dat er niet meer teruggebouwd mocht worden met vuurwerkopslag en vuurwerkfabrieken in heel Nederland zodanig
dat er bij ontploffing ook maar één dode kan vallen onder de bevolking. In feite hebben we hier ook van dergelijke
hoogst explosieve stoffen zitten, we hebben die cirkels gezien, en je moet je dus afvragen ‘waarom kan dat hier wel?’
In dat gebied, buiten Chemelot, wonen ongeveer 70000 mensen. Kijk je naar het sirenegebied (dan hebben we het
meer over het toxische verhaal waarbij telkens wel maar een deel van die cirkel getroffen wordt) dan praat je over
186000 mensen. Dit om aan te geven waarover je het hier hebt.
Je moet je dus afvragen dat het terugdringen van de effecten van wat er misgaat in die grote zaken m.i. tot op de grens
van Chemelot hoort te gebeuren.
B11 – Dat is hier toch al lang geweest in de jaren zeventig.
M1 – Nee, nee, nee. Wat hier in de zeventiger jaren gebeurde is in de orde grootte van wat in Enschede was, maar dat
is niet datgene waar de grootste gevolgen zijn als er hier wat misgaat met Tankenpark-3. Daar was dat een kleintje bij.
Als je even kijkt naar die vuurwerkramp in Enschede dan had die een straal van de vuurbol van zo’n 130 m. Hier praten
we over een straal van 490 m. De oppervlakte wat in Enschede afgezet was en waar schade was bedroeg zo’n 40 ha,
hier gaat het alleen al om het 1%-letaliteitsgebied van 2450 ha. Dat zijn de verhoudingen waarover je praat.
B11 – Dat is niet het punt wat ik bedoel. Ik bedoel dat we hier al een incident hadden waar iets gebeurd is. U zegt ‘er
moet eerst iets gebeuren zoals in Enschede voordat men reageert.’ Maar hier is reeds iets gebeurd.
M2 – De waarschuwing is geweest.
M1 – U vindt dat men meer moet doen.
B11 – O ja !! Als je dat bekijkt, er is niks gebeurd !
M1 – Ik geloof niet dat er niks gebeurd is, maar het is niet ‘opgelost’ om het zo maar te zeggen.
B9 - Er is van alles gebeurd, de hele fabriek (Olefin-4) heeft men anders gebouwd maar hij is wel honderd keer groter
als die de lucht in is gegaan.
B11 – Men doet wel iets, maar dan zegt men ‘ja, hij is nu zo veel veiliger dan kunnen we hem ook zo veel keer groter
maken.’ Dan is die niet meer veiliger.
B9 – Toen die kraker gebouwd werd, dat is 40 jaar geleden, toen waren de normen en de cirkels en zo die waren heel
anders dan nu.
B11 – Die normen waren toen heel anders dan nu anno 2020. Dus die fabriek moet nu voldoen aan heel andere
normen. Doet die dat niet dan heeft die fabriek pech.
M1 – Aan het eind van de zeventiger jaren is externe veiligheid eigenlijk pas begonnen. Wat er nu eigenlijk aan de hand
is de afgelopen 40 jaren is dat men continue verbeteringen heeft aangebracht in de veiligheid, dat staat buiten kijf. Dat
geldt ook ten aanzien van de uitstoot, die is flink gedaald in de loop der jaren. Alleen, het veiligheidsbesef , het inzicht in
de veiligheidsmaterie is op nationaal niveau en op internationaal niveau flink gegroeid. Maar ook bij de bevolking wordt
steeds meer duidelijk dat er iets aan zit wat men vroeger niet wist. Dat geldt ook t.a.v. milieu en uitstoot etc.
B9 – De mensen pikken niet meer alles. Vroeger werd gewoon alles gepikt: je werkte op de mijn, de pastoor en de
burgemeester en de dokter hadden het voor het zeggen. Tegenwoordig zeggen de mensen ‘we pikken het niet meer!’
M1 – Daar gaat deze avond in feite over.
B3 – We hebben ook nooit zo veel problemen gehad als de laatste paar jaren.
B9 – Het is een probleem dat zoveel bedrijven daar zijn gekomen. Vandaag is het dat bedrijf, morgen is het dat bedrijf.
B3 – Vind je het gek dat mensen gaan klagen als de ramen gaan trillen, als er brand is? Als er niks gebeurt hoeven wij
ook niet te klagen?
M2 – Wij gaan toch afsluiten.

Er is heel veel informatie over tafel gekomen.
B3 – Ik wil nog iets zeggen over gemeente en provincie.
De gemeente en de provincie hebben volgens mij veel te veel geldelijke belangen bij Chemelot. Daardoor zullen zij in
mijn visie te weinig doen voor de bewoners rondom.
M2 – Dat komt wel een beetje overeen met de gedachte die bij mij speelt.
We hebben heel veel informatie gekregen. Er zijn structuren die toezicht houden op datgene wat op Chemelot gebeurt.
Maar toch blijft bij mij het gevoel dat ook bij jullie het idee van te weinig invloed en een groot gebrek aan informatie
blijft bestaan. Ik kijk even naar de mijnheer van de wijkplatforms, maar ook naar de rest, eigenlijk zou er een andere
vorm van communicatie van omwonenden met Chemelot moeten plaatsvinden anders als dat die nu plaatsvindt. Ik
weet de oplossing daarvoor niet
B3 – Ik ben voorheen vier jaar in het wijkplatform betrokken geweest. Toen hadden we vier keer per jaar overleg met
Chemelot. Je kreeg info, maar op de een of andere manier is dat weg.
M2 – Ik wil het niet ingewikkelder maken dan het is want er zijn meer wijken, maar indien je als Lindenheuvel wilt doen
dan kun je misschien gebruik maken van de wijkplatforms of iets anders doen.
B12 – IK ben hier vanavond om te luisteren maar de opmerking die B3 maakte vind ik kwalijk.
Mensen hebben van uit hun integriteit een bepaald belang om afwegingen te maken. Ik vind het niet goed, ik hoop dat
ik me daarin vergis, dat de gemeenteraad die daar zit door belangen die zij heeft andere afwegingen maakt. Ik bestrijd
dat ten zeerste, mensen maken afwegingen op basis van inhoudelijke overwegingen en niet op grond van
integriteitszaken. In vind niet dat u het recht heeft om te zeggen dat raadsleden of verantwoordelijke wethouders of de
burgemeester of wie dan ook op dit moment met integriteitsvragen zitten.
B3 – Ik heb niks gezegd over raadsleden of over gemeenten of de gemeente maar de gemeentes en de provincie
hebben financiële belangen bij Chemelot.
B9 – Indien ze geen financiële belangen zouden hebben dan gaven ze geen subsidie aan Chemelot. Chemelot krijgt
subsidie van de gemeente, de gemeente betaalt aan Chemelot plus dat er veel OZB wordt betaald door Chemelot aan
de gemeente. Dan moet je mij eens zeggen welke belangen dat die hebben?
B3 – Ik heb gezegd dat de gemeente en de provincie belangen hebben bij Chemelot.
M1 – Ik stel voor dat we dit niet verder bediscussiëren want dan dreigen we de avond te verpesten, maar een punt wil
ik wel stellen in dit verband en dat is dat de OVV in haar rapport heeft geconstateerd dat de provincie verschillende
rollen heeft, als financier, als subsidieverstrekker en als controleur en als vergunningverlener. Daar zitten dus meerdere
conflicterende belangen en ze hebben juist gezegd dat ze die conflicterende belangen ten volle moeten benutten om
de veiligheid centraal te stellen. Er zijn dus belangen van de provincie.
B9 – Er werken veel mensen.
Dankwoord SPA
Allereerst wil SPA iedereen bedanken voor de aanwezigheid en de inbreng in deze, naar onze mening nuttige, discussie.
M1 - Onze vraag aan jullie is of het zinvol is om zo’n discussie in de toekomst te herhalen. Misschien in een iets andere
vorm of met andere organisaties samen.
SPA maakt hier een verslag van geeft dat door aan de raad. Dat verslag kan dan gebruikt worden.
B5 – Misschien dat het handig is dat bij een volgende bijeenkomst ook het wijkplatform aanwezig is.
B9 – Ik vond het zeer zinvol. Ik ben verbaasd dat de groep die B3 had met Chemelot er niet meer is. Heel erg jammer
vind ik dat.
Ik zit in het platform van het railplatform over het uitbreiden van transport per spoor, daarin zitten wij wel in overleg
met provincie ne Chemelot.
B13 – Communicatie met inwoners van Lindenheuvel ontbreekt aan alle kanten. Hoe repareren we dat?
B9 – SPA communiceert heel veel op Facebook en daar haal ik ook heel veel uit. Maar de rest: iemand die geen
Facebook heeft of zich daar niet op aanmeldt die weet het niet, dat is jammer.
B3 – Hoeveel mensen zijn ouder of spreken geen Nederlands? We hebben veel niet Nederlandse mensen in onze wijk.
M1 – Goed, ik wil de avond toch afsluiten.
Ik hoop dat iedereen een beetje reclame wil maken dat het de moeite waard is om naar zo’n discussieavond te komen
en dat we daardoor de volgende keer een grotere opkomst hebben. Dank u wel voor de komst en de bijdragen.

