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Meer samenwerking nodig voor veilig Chemelot

Onderzoeksraad voor Veiligheid

-

plex Chemelot vereisen een hoger veiligheidsniveau.  

Ook de ligging dichtbij verschillende woonwijken en het 

grote aantal aanwezigen op de Campus zijn aanleiding 

Voldoen aan wet- en regelgeving is op zich een juist 

uitgangspunt, maar zeker bij groei moet voortdurend 

het industriecomplex Chemelot’ dat vandaag door de 

Onderzoeksraad is gepubliceerd.

uit een industrieel park waarop grootschalig gewerkt 

studenten verblijven. Het terrein ligt vlakbij verschillende 

Beek. Bijzonder aan Chemelot is dat alle bedrijven en 

instellingen op het terrein onder één overkoepelende 

omgevingsvergunning vallen.

 

op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekort-

komingen en kwetsbaarheden er zijn. Uit het onderzoek 

een rol. De meerderheid van de fabrieken op Chemelot 

ontbreekt bijvoorbeeld het zicht op de omstandigheden 

-

lijk is.

Overkoepelende visie ontbreekt 

te voldoen aan wet- en regelgeving. Een overkoepelende 

visie op veiligheid van Chemelot als geheel ontbreekt. De 

Onderzoeksraad concludeert dat de bestaande samen-

werkingsverbanden beter benut moeten worden om de 

veiligheid structureel te verbeteren.

duurzame chemie- en materialensite van West-Europa te 

worden. Vanwege het grote aantal mensen op het terrein 

en de ligging nabij stedelijke bebouwing acht de Raad 

hiervoor een hoog veiligheidsniveau noodzakelijk. De 

-

euze veiligheidsdoelen te formuleren en deze onderdeel 

-

kers op het terrein en de aanwezigen op de Campus.

Publiek belang 

belang de taak om scherp te sturen op veiligheid van 

-

creet vastgelegd naar welk niveau van veiligheid wordt 

bereikt en welk instrumentarium de provincie inzet om 

dit te bevorderen. De Raad beveelt de provincie aan om 

uitgewerkte visie te maken voor de veiligheid op Cheme-

lot. Deze doelstellingen moeten leidend zijn in alle rollen 

-

onder die van vergunningverlener en als aandeelhouder 

van de Campus. Verder moet de visie als leidraad dienen 

voor de ruimtelijke ordening rondom Chemelot.

-

derlandse overheid en bedrijven in op het vormen van 

chemieclusters. Eén overkoepelende omgevingsvergun-

ning kan sterk bijdragen aan de samenwerking binnen 

chemieclusters en de Raad is dan ook van mening dat een 

dergelijke vergunning mogelijk moet blijven in de Neder-

landse wetgeving.


