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Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet bodembescherming, Mijnweg 1
(Chemelot-DSM-terrein) te Geleen, LI188300046
Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding op grond van artikel 28, lid 1 van de
Wet bodembescherming (Wbb) is ontvangen op 16 november 2021 van DSM Nederland BV namens
DSM Industrie Grond BV en Sitegrond BV over het voornemen de bodem te saneren of handelingen
te verrichten waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst. Locatie:
Mijnweg 1 (Chemelot-DSM-terrein) te Geleen
Datum ontwerpbesluit: 29 maart 2022
Projectcode: LI188300046
Wij zullen het saneringsplan beoordelen (artikel 39 Wbb). Op deze procedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Indien het belang van personen naar ons oordeel rechtstreeks
bij de besluitvorming is betrokken, zijn deze personen van dit voornemen op de hoogte gesteld.
Verlengen beslistermijn
De termijn voor het instemmen met het saneringsplan is overeenkomstig artikel 39, lid 2 Wbb met
vijftien weken verlengd.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage van 6 april 2022 t/m
17 mei 2022:
- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, tel. 06-21836004 of 0646195467;
- in het gemeentehuis van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein, op de gebruikelijke plaats en
tijden.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk of mondeling zienswijzen over
het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van de projectcode. Als u
een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met tel. 06-21836004 of
06- 46195467.
Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. 06-21836004 of 06-46195467
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