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chemelot
for today's future

Een van de initiatieven in dit kader is Brightsite, hét kenniscentrum voor de verduurzaming van de
chemische industrie. Graag willen we dat samen met de aanwezige bedrijven, de provincie en de
rijksoverheid de komende jaren door ontwikkelen tot een toonaangevend instituut op dit terrein.
Tenslotte zullen we het chemiepark ook ruimtelijk moeten klaarstomen voor de energietransitie,
denk daarbij aan het aantrekken van (duurzame) partijen en/of het opzetten van nieuwe
waardenketens. Daarvoor zijn (voor-)financiering en investeringen noodzakelijk voor de (her-)
ontwikkeling van delen van de site en een 'plug and play'-fonds voor het faciliteren van nieuwe
partijen. In dat kader willen we graag met de provincie en andere partijen inzetten op een robuuste
financieringsfaciliteit.
Ruimtelijke opgaven en infrastructuur

Om de ambities van de Brightlands Chemelot Campus in de komende jaren waar te maken is een
uitbreiding van deze campus noodzakelijk waardoor startups kunnen doorgroeien en nieuwe
innovatieve pilot- en proeffabrieken kunnen worden geaccommodeerd. Deze uitbreiding over de
Urmonderbaan in noordelijke richting ('de Lexhy') is alleen haalbaar met steun van de provincie en
we verzoeken u dan ook daarop te blijven inzetten.
De energietransitie zal ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aanlevering van grondstoffen en
voor onze energie infrastructuur. Zeker voor een grensprovincie als Limburg heeft dit
grensoverschrijdende aspecten en vergt dit nauwe afstemming met buurlanden. Wij vragen de
provincie hierin een regierol te pakken.
Economie en arbeidsmarkt

De ontwikkeling op Chemelot zorgt in de komende jaren voor nieuwe werkgelegenheid. Als regio is
het van belang talent met de juiste competenties op te leiden en aan te trekken. Maar naast nieuwe
banen is er in de komende jaren ook een grote vervangingsvraag van (technisch geschoold)
personeel. Dit is een enorme uitdaging waarvoor we graag de gezamenlijke 'human capital agenda'
met nog meer kracht en urgentie voortzetten.
Tenslotte

Uiteraard zijn er tal van andere thema's waarop we in de komende jaren graag de samenwerking
zoeken met de provincie. Voor ons is van belang dat Chemelot - verantwoordelijk voor circa 25% van
de Limburgse economie en met meer dan 8.000 directe arbeidsplaatsen - ook de komende jaren
wordt gezien als belangrijke partner van het provinciebestuur. Gezamenlijke doelen, een
samenhangend programma en heldere communicatielijnen zijn daarbij essentieel.
We zien uit naar een goede samenwerking in de komende periode.
Met vriendelijke groet,

Executive Director Chemelot

