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Mededeling portefeuillehouder inzake reactie Gedeputeerde Staten op Masterplan Chemelot 2030 

Geachte Staten, 

Hierbij sturen we u ter informatie de reactie van het College van Gedeputeerde Staten op het Masterplan 

Chemelot 2030. Deze treft u in de bijlage. Eerder bent u via mededeling portefeuillehouder geïnformeerd 

over het Masterplan Chemelot 2030 (19 februari 2020, kenmerk: 2020/8181). 

Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen, 

dr. J.P. van den Akker LLM 

Bezoekadres: 

Limburglaan 10 
NL-6229 GA Maastricht 

Postbus 5700 
NL-6202 MA Maastricht 
postbus@prvlimburg.nl 

Tel + 31 43 389 99 99 
Fax + 31 43 361 80 99 
www.limburg.nl 

IBAN --nummer: 
NL08RABOO 132575728 
BIC-code: RABONL2U 
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De beheersing van veiligheid op de site Chemelot vergt een intensieve samenwerking en afstemming 

over veiligheidskritische activiteiten tussen de sitebewoners. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor 
CSP als houder van de overkoepelende omgevingsvergunning en als gevolmachtigde namens de 
sitebewoners. Een situatie die CSP bij uitstek de positie geeft van aanjager van een gezamenlijke 

veiligheidsaanpak. In de veiligheidsvisie is deze positie geduid als het versterken van de rol van CSP. 
Gelet hierop zijn wij er nadrukkelijk voorstander van om het concretiseren van deze rolpositie toe te 

voegen aan de in het Masterplan gemaakte keuzes voor een veilige site. 

Acquisitie 

De Provincie blijft binnen het nieuwe, in ontwikkeling zijnde Missiegedreven Economisch Beleidskader, 

dat naar verwachting in juni 2020 door PS wordt vastgesteld, inzetten op het aantrekken van nieuwe 

bedrijvigheid en het verankeren van bestaande bedrijven. Dit vertaalt zich concreet in een coördinerende, 
centrale rol voor de Provincie alsmede in een ondersteunende rol in specifieke casussen/leads. In dit 

nieuwe Missiegedreven beleidskader is daarover opgenomen dat leads, om in aanmerking te komen voor 

provinciale ondersteuning, moeten passen binnen de missies die in het kader zijn gedefinieerd. Tevens is 
voor Chemelot aansluiting bij het nieuwe, tevens nog in ontwikkeling zijnde beleidskader Circulaire 

Economie van belang. Vroegtijdige afstemming over acquisities leads van Chemelot en de Chemelot 
Campus blijft hierin van belang zodat alle betrokken partijen hun rollen en verantwoordelijkheden kunnen 

invullen. 

Participatie omgeving 

Het Masterplan Chemelot heeft een vrij hoog abstractie niveau. Wanneer onderdelen concreter worden is 

het belangrijk om participatief met de omgeving om te gaan. Hierbij zijn betrouwbaarheid, de omgeving 

als gelijkwaardig beschouwen (het vermijden van onmachtige stakeholders), werken aan gezamenlijkheid 
(een gedeeld beeld van het proces) en aandacht hebben voor de relaties belangrijke bouwstenen. 
Binnen het programma Chemelot 2025 functioneert een klankbordgroep en een agendacommissie. Het is 

belangrijk dat bij de uitwerking van alle onderdelen die betrekking hebben op het programma er in overleg 

met de agendacommissie en de klankbordgroep voor een communicatiewijze met de omgeving wordt 
gekozen, met een zo groot mogelijk participatief karakter. Hierbij worden de achterbannen van de 

verschillende wijk- en buurtplatforms actief betrokken. Dit helpt bij het opbouwen van betrouwbaarheid en 

gelijkwaardigheid. 
Al deze aandachtspunten zijn verankerd in ons programma Chemelot 2025 waar verschillende ambtelijke 

en bestuurlijke overleggremia aan zijn gekoppeld, waar u actief deel van uitmaakt. Via de agenda's van 
deze overleggen komen deze punten de komende periode actief aan de orde, zodat we in afstemming, 

__:= ............... �uit diens eigen rol en verantwoordelijkheid hier invulling aan geven. 
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