
AnQore wil onveiligheid in Lindenheuvel verhogen 
 
Begrijpelijk is dat AnQore haar productie probeert veilig te stellen nu Sabic de Olefin-3 uit bedrijf gaat. Men wil een 
ondergrondse pijpleiding aanleggen vanaf de haven van Stein naar de ACN-fabriek nabij Lindenheuvel waar men 
twee grote opslagtanks (50 m lang en 8 m hoog) wil bouwen. Deze wil men met minimaal 0,5 m grond omgeven 
hetgeen natuurlijk prima is want dat draagt bij aan het verminderen van de gevaren. 
De raad ontving pas op 1 september 2022 stukken over dit project (OHIO) en moest die al op 8 september bespreken 
om hierover een VVGB (Verklaring van Geen Bezwaar) af te geven. Veel te snel voor het goed bestuderen en in de 
fracties bespreken van een 147 pagina dik technisch rapport plus 32 pagina’s raadsvoorstel. 
 
Belangrijkste problemen zijn dat de onveiligheid voor Lindenheuvel toeneemt doordat de PR-10-6 buiten het 
Chemelotterrein komt te liggen en het groepsrisico(GR) zodanig toeneemt dat er ruim 8% meer slachtoffers zullen 
vallen bij een calamiteit omdat er meer woningen in het risicogebied komen te liggen. 
 
Het GOB vroeg of de opslagtanks verplaatst kunnen worden en waar de contouren van de GR precies liggen. Zij 
kregen als antwoord dat nabij de fabriek er geen ruimte voor verplaatsing is en dat de contouren tot 115 m 
opschuiven richting het centrum van Lindenheuvel. 
 
SPA had meer vragen waarin de veiligheid voor de inwoners en (door het college aangegeven) strijdigheden met het 
bestemmingsplan centraal staan. SPA vraagt additionele informatie die in het rapport ontbreekt en is van mening dat 
een VVGB pas kan worden afgegeven nadat die informatie voorhanden is. 
Belangrijk daarbij is dat het raadsvoorstel expliciet aangeeft dat er bij de onderdoorgang van de A2 uitsluitend een 
aardgasleiding mag liggen en men daar nu ook een propeenleiding wil leggen. SPA gaat ervan uit dat er een heel 
goede reden moet zijn om dat te bepalen en wil daarom weten waarom dat wordt gesteld en waarom de raad 
daaraan voorbij moet gaan en toch een VVGB moet afgeven. 
 
Tijdens de raadsronde bleek dat er al een ammoniakleiding dicht bij de aardgasleiding ligt. Het college heeft dit rond 
2010 toegestaan zonder de raad daarover te raadplegen en zonder dat het bestemmingsplan werd aangepast. 
Wethouder Geilen gebruikte dit nu als argument om ook de propeenleiding toe te laten. 
Bovendien wees hij erop dat de PR-contour bij Krawinkel ook al buiten de terreingrens van Chemelot ligt en dat dat 
daarom ook bij Lindenheuvel moet kunnen. Renet (SPA) reageerde daarop met aan te geven dat de tanks op 
tankenpark-3 nu zeker niet zouden worden toegestaan en dit dus een misplaatst argument is. 
 
Ook de Stadspartij, Forum en GOB gaven hun bezorgdheid aan en dat de discussie toch punten ter overdenking 
opleverde. SPA en Forum willen het in de komende raadsvergadering bespreken. 
 
Bij nadere bestudering van het rapport vond Renet (SPA) verontrustende en ook missende informatie. 
Zo is er geen kaartje waarop de 1%-letaliteitsgrens is aangegeven en hoe ver die opschuift door de propeenopslag. 
Er is geen informatie over de omvang van de vuurbal die ontstaat bij een explosie noch van tot hoever de 
verschillende letaliteitsgrenzen (100%, 50%, 2,5%, 1%) reiken. Dergelijke info is in de veiligheidsrapporten voor 
Chemelot voor maatgevende scenario’s terug te vinden. Aangezien het (gezien info die wel verschaft wordt) duidelijk 
is dat deze propeenopslag een van de maatgevende scenario’s zal zijn behoort informatie die daaraan gerelateerd is 
door de raad bij de besluitvorming te kunnen worden betrokken. 
 
Aangegeven wordt dat het groepsrisico van 480 naar 520 slachtoffers stijgt (8,3% stijging). 

 
 
Maar waarom wijzigen de populatiegegevens? 

 
Zowel in Stein als in Lindenheuvel is er krimp en is er zeker geen sprake van 8,3% toename van personen. 
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Wat wel wijzigt is het aantal woningen wat in het gebied ligt dat meetelt bij de GR-berekening en dus ook het aantal 
mensen dat daarvoor meetelt! 

 
 
In onderstaande figuur geeft de blauwe getrokken lijn de grens weer die gehanteerd wordt bij het berekenen van 
slachtoffers voor de nieuwe situatie. De blauwe stippellijn geeft de huidige situatie weer. 
Duidelijk zichtbaar is dat het risicogebied flink opschuift richting Lindenheuvel-centrum. 
 

 



Het blijkt dat de nieuwe propeenopslag 
gevaarlijker is dan de huidige ACN-
fabriek! 
Dit staat dus haaks op de conclusie van 
de OVV dat Chemelot de veiligheid 
moet verbeteren en daarbij rekening 
moet houden met de omgeving. 
 
De nieuwe propeenopslag zorgt voor 
1/7 van het totale groepsrisico van 
Chemelot in de categorie tot 100 
slachtoffers hetgeen bijna 7 keer zoveel 
is als de ACN-fabriek! 
 

 
 
Voor Lindenheuvel zijn VR01 en VR02 
de belangrijke punten voor dit project. 
We zien daar toenames van maar liefst 
94% en 116% ! 
De OVV heeft het over REDUCTIE van de 
risico’s voor de omgeving en niet over 
verdubbeling! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat “een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de activiteit niet 
in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede onderbouwing bevat.” 

 
Op de eerste plaats staat er “kan worden afgegeven” en niet “moet worden afgegeven” maar minstens zo belangrijk 
is “niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening”. 
Indien de raad van mening is dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening omdat meer woningen en 
burgers in de risicozone terecht komen en/of omdat er dagelijks duizenden mensen worden gedwongen om door het  
PR-10-6 gebied van een bedrijf te gaan dan is dat gewoon een deugdelijk argument om geen VVGB te verlenen. 
Raadsleden vertegenwoordigen het volk en de belangen het volk zijn absoluut niet gediend met het vergroten van de 
risico’s die zij lopen ten gevolge van commerciële activiteiten. Dan zoekt het bedrijf maar een oplossing die niet 
gepaard gaat met het vergroten van de risico’s voor de bevolking. 
 
In het verleden heeft DSM en later Chemelot meermaals de risicocontouren verlegd richting de woonbebouwing.  
Dat resulteerde er keer op keer in dat op enig moment werd aangegeven dat de woningen moesten wijken en dat is 
ook meermaals uitgevoerd. De beoogde uitbreiding van de (on)veiligheidscontouren is weer een stap in die richting 
en dat is volstrekt ongewenst vanuit het oogpunt van de bevolking. Chemelot dient te beseffen dat uitbreiding van 
de baan is en dat men de activiteiten en onveiligheid binnen de terreingrenzen dient te houden. 
 
De wethouder gaf tijdens de raadsronde aan dat het “oneigenlijk gebruik van bevoegdheid” zou zijn indien de raad 
geen VVGB gaf vanwege de veiligheidssituatie in Lindenheuvel omdat de provincie voor de veiligheid op Chemelot 
bevoegd is. 
SPA gaf daarop aan dat burgers niet het slachtoffer mogen worden van burocratie van de overheid die 
verantwoordelijkheden zodanig verdeelt dat degenen die hun vertegenwoordigen buitenspel worden gezet wanneer 
zij opkomen voor belangen van het volk. Bovendien eindigt de bevoegdheid van de provincie op de terreingrens van 
Chemelot en behoren zij niet te willen om daaroverheen te regeren. In feite gaat de provincie buiten haar boekje 
want dat is wat men doet indien men toename van onveiligheid bij de gemeente en haar inwoners legt. 
Daarnaast is niet duidelijk waarom zou moeten worden toegestaan dat er een propeenleiding naast de 
aardgastransportleiding zou moeten worden aangelegd. 
 
SPA mist in het rapport en in het raadsvoorstel ook toetsing aan datgene wat de OVV heeft benoemd in haar rapport 
inzake bovenwettelijke verantwoordelijkheid naar de omgeving gezien de ligging van Chemelot. SPA beschouwt het 
als een taak van de raad om daar wel rekening mee te houden. 



Er ligt dus al een C3-leiding 
(propeenleiding) van Sabic. Die 
gaat zo te zien niet helemaal 
op dezelfde plaats onder de A2 
door als de geplande nieuwe 
propeenleiding. Waarom niet 
en waarom zouden we dan nu 
wel moeten toestaan dat de 
nieuwe leiding wel naast de 
gasleiding mag liggen? 
 
Ligt de Sabic-C3-leiding echter 
toch naast de aardgasleiding 
dan rijst de vraag waarom dit 
niet vermeld is. 
 
 

Chemelot gaat er prat op dat er integratie van activiteiten en ‘technische en functionele binding’ is. 
Nu blijkt dat het stoppen van activiteiten van een producent die binding doorbreekt en veroorzaakt dat een andere 
producent problemen krijgt en een ‘eigen oplossing’ bedenkt waarbij niet de circa 90 ha beschikbare ruimte op 
Chemelot benut wordt om de externe risico’s te beperken maar het nabij hebben van de propeenopslag 
doorslaggevend wordt geacht voor de locatiekeuze van de opslag. 
Ook blijkt dat de bestaande leiding waardoor Sabic momenteel nog propeen levert niet gebruikt zal worden ondanks 
dat het heel logisch is om die leiding te blijven gebruiken en een locatie (bijvoorbeeld op voormalig Kerensheide of 
op de plaats waar Olefin-3 nu staat) te kiezen waar de risico’s voor de bevolking geringer zijn dan op de huidige 
locatie. Gezien de ligging van beide leidingen rijst ook de vraag waarom er niet ergens een aansluiting wordt gemaakt 
(bijvoorbeeld daar waar de nieuwe leiding noordwaarts en de bestaande leiding zuidwaarts gaat). 
 
In het rapport en in het raadsvoorstel is aan tal van aspecten geen of onvoldoende aandacht besteed en wordt puur 
vanuit de aanvrager geschreven en geredeneerd. Dat is ook logisch wanneer je bedenkt wie de opdrachtgever is en 
dat zo’n bureau keer op keer door hun wordt ingeschakeld en betaald. Het raadsvoorstel is gewoon een weergave 
van wat in het aangeleverde rapport staat en mist een kritische houding die vanuit het gezichtspunt van onze 
inwoners naar de problematiek kijkt. De bevolking heeft geen stem in dit project ondanks dat de veiligheid van 
Lindenheuvel vermindert en Chemelot wederom de PR-contour uitbreidt tot buiten de terreingrens. 
Alternatieven, waarvan een aantal hierboven genoemd zijn, worden nergens besproken en kunnen daardoor ook 
niet door de raad in haar afweging betrokken worden. Het is slikken of stikken. Bovendien ontbreekt de tijd voor de 
raad om extern advies in te winnen hetgeen cruciaal is bij dergelijke complexe besluiten. 
 
De raad primair een eigen verantwoordelijkheid naar haar inwoners waarbij veiligheid enorm belangrijk is. De 
provincie mag dan wel bevoegdheid op Chemelot hebben maar de gemeenteraad heeft bevoegdheid daarbuiten en 
kan zelfstandig beoordelen of sprake is van een goede ruimtelijke ordening vanuit haar perspectief. Daarom kan de 
raad ook besluiten dat de toename van de onveiligheid voor inwoners van Lindenheuvel niet acceptabel voor haar is 
en geen VVGB afgeven. 
 
SPA is van mening dat de veiligheid rondom Chemelot niet mag verslechteren. 
 
 
 
 
 


