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VERZONDEN 2 8 JUNI 2019

Geachte heer Renet,

U heeft bij brief van 22 mei jl. naar aanleiding van artikelen in de NRC vragen ex artikel 
43 RvO ingediend met betrekking tot Milieuschade door Chemelot. In uw brief geeft u 
aan dat er sprake is van milieuschade die zich richt op gezondheidsschade en 
vermindering woningwaarde en wat de rol van de gemeente ten aanzien van deze 
onderwerpen zou kunnen zijn.
Hieronder treft u onze beantwoording aan.

Vraag 1
Bekend is dat Chemelot in het verleden de uitstoot van lachgas in andere fabrieken heeft 
aangepakt. SPA wil daarom weten wanneer voor het eerst bekend was dat de ACN- 
fabriek lachgas uitstoot, wat er sindsdien aan gedaan is en hoe groot de jaarlijkse 
uitstoot momenteel is.

Uit navraag bij Chemelot (Sitech) is het volgende gebleken: Op Chemelot zijn drie 
fabrieken die lachgas uitstoten; caprolactamfabriek (Fibrant), acrylonitrilfabriek 
(AnQore) en salpeterzuurfabriek (OCI Nitrogen). De lachgas emissie van de 
salpeterzuurfabriek is in het verleden al vrijwel geheel gestopt. De omvang van de 
huidige uitstoot van lachgas staat in de milieujaarverslagen van Chemelot, die 
voor iedereen te raadplegen zijn op de internetsite van Chemelot: 
https://www.chemelot.nl/duurzaamheid/milieuiaarverslaq. In het jaarverslag van 2017 
(die van 2018 moet nog komen) staat op bladzijde 23 een overzicht van emissies 
diverse stoffen op Chemelot (in kg/jaar), waaronder ook lachgas (distikstofoxide). 
Los hiervan heeft DSM op 4 juni op de internetsite van Chemelot een bericht 
geplaatst, met meer informatie hierover: https://www.chemelot.nl/nieuws/statement- 
dsm-n2o-lachqas

Vraag 2.
Aangezien het grootste deel van de uitstoot in Sittard-Geleen plaatsvindt behoort Sittard- 
Geleen financiële compensatie te krijgen. Wat doet het college er aan om financiële 
compensatie te krijgen?
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De huidige wetgeving biedt geen grondslag of titel op basis waarvan financiële 
compensatie aan de orde kan zijn.
Los hiervan heeft de gemeente een gesprek gehad met Chemelot/DSM over de 
uitstoot van lachgas. Dit heeft o.a. geleid tot bovengenoemde bericht van DSM (zie 
antwoord op vraag 1).

Vraag 3
‘Monetaire milieuschade’ maakt nog geen deel uit van het gemeentefonds. Gaat het 
college dit inbrengen?

Het gemeentefonds houdt rekening met onderlinge verschillen in kosten van 
gemeenten gelet op de wettelijke taken die gemeenten moeten uitvoeren. 
Wijzigingen in de kostenstructuur van gemeenten door bijvoorbeeld aanscherping 
van de milieuwetgeving leidt niet tot compensatie. De gedachte erachter is dat 
iedereen (bedrijven) en dus ook de gemeenten daardoor verplicht zijn hogere 
kosten te maken om binnen de strengere milieueisen te blijven. Dit wordt niet 
gecompenseerd door het Rijk.

Vraag 4
De huizenprijzen liggen in Sittard-Geleen aanzienlijk lager dan in omringende 
gemeenten en andere gemeenten van Zuid-Limburg (exclusief regio Parkstad). Wat gaat 
het College doen om de monetaire schade op de huizenmarkt vast te stellen en die voor 
haar inwoners gecompenseerd te krijgen?

Er is bij de gemeente geen (wetenschappelijk) onderzoek bekend om de monetaire 
schade vast te stellen. Bovendien heeft de gemeente geen wettelijke verplichting 
om eventuele monetaire schade te compenseren en ontvangt de gemeente 
hiervoor ook geen compensatie door het Rijk.

Vraag 5
Hoe groot zijn de emissies van Chemelot en haar bijdrage aan de monetaire 
milieuschade?
Zie s.v.p. de antwoorden op vraag 1 en vraag 4.

Vraag 6
Al jarenlang wordt gemeld dat wijken rond Chemelot een lagere levensverwachting 
hebben dan elders. Wat doet het College om de oorzaken te achterhalen?

Het is ons niet bekend waar deze stelling op gebaseerd is. Wel zijn per gemeente 
cijfers over de levensverwachting bekend. CBS geeft aan dat de 
levensverwachting bij geboorte 2013-2016 in Sittard-Geleen 80,5 is. Dat is 
bijvoorbeeld hoger dan de gemeente Echt-Susteren (80,3) en de Gemeente 
Heerlen (79,5). En iets lager dan die voor geheel Zuid-Limburg (80,8).

Vraag 7
Is het college het met SPA eens dat de grenzen van het acceptabele bereikt dan wel 
overschreden zijn en dat Chemelot eerst maar eens moet zorgen dat het zijn zaakjes 
aantoonbaar op orde heeft eer er gesproken kan worden over uitbreiding?
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Het is ons niet gebleken dat er sprake is van het overschrijden van wettelijke 
normen. In die zin is er dan ook geen sprake van het bereiken van de grenzen van 
het acceptabele.
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