
 

 

 

Dialoogsessie Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot 15 juni 2020 

Verslag   met in groen toelichting op de verwerking van de reacties in de concept-gebiedsvisie 

In dialoog met partijen in de omgeving van Chemelot wordt dit jaar gewerkt aan een samenhangend 

toekomstbeeld voor het gebied: de strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Met als 

doel om ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Chemelot, die Chemelot én omgeving 

versterken, in balans met elkaar te brengen. Het gaat hierbij om een integrale studie. Inwoners, 

belangenorganisaties en andere stakeholders worden actief betrokken in de totstandkoming van de 

visie. Dat gebeurt o.a. via een drietal dialoogsessies. 

 

Op 15 juni 2020 vond de eerste dialoogsessie plaats. In drie groepen - bestaande uit een mix van 

omwonenden, overheden, partijen op Chemelot  en andere stakeholders - zijn we het gesprek 

aangegaan over de speerpunten van de gebiedsvisie en het raamwerk waarbinnen verschillende 

oplossingen gevonden moeten worden.  

Toelichting op de verslagen en verdere behandeling van vragen en opmerkingen 

Aan de hand van de Speerpuntennotitie en het Ruimtelijk Raamwerk is aan de deelnemers van de 

dialoogsessie gevraagd hun mening te geven over het voorgestelde proces en de tussenproducten 

(herkent u zich in dit verhaal, bent u het ergens mee oneens of ontbreken er nog belangrijke 

aspecten?). Hieruit is veel informatie opgehaald en er zijn waardevolle zaken naar voren gekomen.   

Alle ingebrachte punten zijn opgenomen in de bijgaande verslagen. 

De opmerkingen en vragen kunnen in vijf categorieën worden onderverdeeld. De vragen en 

opmerkingen m.b.t. het verduidelijken en/of aanvullen van de Speerpuntennotitie en het Ruimtelijk 

Raamwerk (categorie 1) zijn (zoveel mogelijk) verwerkt in de definitieve Speerpuntennotitie en 

Ruimtelijk Raamwerk. De overige vragen en opmerkingen (categorie 2 t/m5) zullen in de 

vervolgstap(pen) om te komen tot de Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot worden betrokken 

of beantwoord.  

1. Vragen en opmerkingen m.b.t. het verduidelijken en/of aanvullen van de Speerpunten notitie 

en Ruimtelijk Raamwerk -> Verwerkt in de definitieve Speerpuntennotitie en het definitieve 

Ruimtelijk Raamwerk 

2. Vragen en opmerkingen m.b.t. het Waarom, Hoe en Wat van de Strategische Gebiedsvisie 

omgeving Chemelot (waaronder ook de scope) -> Te verwerken in de inleiding Strategische 

Gebiedsvisie omgeving Chemelot 

3. Vragen en opmerkingen m.b.t. de verhouding van de Strategische Gebiedsvisie omgeving 

Chemelot tot andere visies en plannen -> Duidelijk aangeven hoe de Strategische Gebiedsvisie 

omgeving Chemelot zich verhoudt tot andere visies en plannen.  

4. Vragen en opmerkingen m.b.t. het veiligstellen van de gebiedswaarden vanuit een specifiek 

belang -> Te betrekken bij het verkennen van de scenario’s  

5. Vragen en opmerkingen die voor de vervolgstap, de scenario’s, al duidelijke een 

onderzoeksvraag zijn. -> Te betrekken bij het verkennen van de scenario’s 
 

Schriftelijke reacties 

Enkele partijen hebben hun mondelinge inbreng tijdens de dialoogsessie ook op schrift gesteld en 

toegestuurd. Deze reacties van DOP Berg en Nattenhoven, DOP Stein, DOP Einikoeze, DOP Guttecoven, 

DOP Urmond, Graetheidecomité, Waterschap Limburg en LLTB zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd en 

zullen eveneens betrokken worden in het vervolg om te komen tot de Strategische Gebiedsvisie voor 

de omgeving van Chemelot. 



 

 

 

Notulen dialoogsessie Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot 

Locatie Stein 

15.06.2020 

Deelnemers 

Maarten Wilbers Provincie  

Martin Dieteren DP Born West (DPBW)  

Kirsten Hendrix DP Graetheide (DPGH)  

George Salden LLTB  

Hub Slangen Graetheide comité (GHC)  

Remko de Leeuw  Chemelot (CHMLT)  

Raymond.Ubachs gemeente Sitard-Geleen (SG)  

Luc Bischoff gemeente Beek (BEEK)  

Lian Fuchs gemeente Stein  

Mirjam Leers WP Lindenheuvel (WPL)  

Marc Heusschen HC  

 

Afwezig 

Ad van Gils DOP Urmond  
 

Algemeen 

 GHC, screen de Speerpuntennotitie op wollig taalgebruik; …duurzaam, innovatief, utilitair 

fietspad… de omgeving is al blij met de aanleg van eenvoudige fietspaden, als ze er eindelijk 

maar eens gaan komen. Cat 1 

Dit is voor een deel verwerkt in de concept-gebiedsvisie, waarin geprobeerd is om wollige 

taalgebruik te vermijden. Het volledig uitsluiten van technisch vakjargon is echter niet altijd 

mogelijk. Voornemen is om van de definitieve gebiedsvisie een toegankelijke en 

publieksvriendelijke samenvatting te maken. 

 SG, Vergeet de huidige pijlers niet als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Cat 1 

Deze pijlers zijn opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 WPL, Speerpuntennotitie is niet concreet genoeg. Cat 1 

In de concept-gebiedsvisie zijn zaken duidelijker en concreter gemaakt. 

 WPL, Ambities Chemelot zijn oververtegenwoordigd in de Speerpuntennotitie. Cat 1 

Dit is opgenomen/verwerkt in concept-gebiedsvisie, waarin gezocht is naar een goede balans 

tussen alle belangen. 

 LLTB, Wees concreet in wat dit gaat opleveren. Een volgende visie “voor op de plank” of 

concrete maatregelen voor het gebied. Cat 2 

Dit is opgenomen/verwerkt in concept-gebiedsvisie (waarin zaken concreter zijn geworden) en 

zal in een volgend stadium ook verder tot uitdrukking komen in de ontwikkelstrategie. 

 GHC, Er is al 10-15 jaar sprake van een gebiedsvisie. Blij dat het nu eindelijk goed aangepakt 

wordt. Cat 2 

Hier is kennis van genomen.  

 CHMLT, Scope ruimer nemen m.b.t. relatie stedelijk gebied Beek. Cat 2 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 BEEK, Maak duidelijk hoe dit proces zich verhoudt tot het Masterplan Chemelot. In welke 

volgorde worden de verschillende stappen gezet.  Cat 2/3 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie (inleiding). 



 

 

 

 

 DPBW, Kom met realistische en haalbare plannen: draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid. 

Betrek mensen die nauw betrokken zijn bijvoorbeeld door vragen uit te zetten. Cat 2 

De concept-gebiedsvisie gaat uit van realistische en haalbare ontwikkelingen. 

 GHC, sluit hier bij aan door te stellen dromen en ambities hebben mag, maar moeten 

realistisch zijn en passen bij dit gebied. Cat 2 

Zie boven. 

 Masterplan Chemelot vormt een goed vertrekpunt wordt door groot deel van de aanwezigen 

aangegeven. GHC, benoemt het Masterplan Chemelot als een leidend principe. Cat 2/3/5 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 GHC, denk na over de benaming Graetheide plateau. Het plateau is groot, o.a. geheel DSM ligt 

er op. Het open middengebied is het restant van een grootschaliger plateau. Ook de 

onderverdeling in Stad-Landzone maakt het er niet duidelijker op. Cat 2 

Het klopt inderdaad dat ook de Chemelot site gelegen is op het Graetheide plateau. In de 

concept-gebiedsvisie is daarom de naam Graetheide gebruikt om het overwegend landelijke 

gebied aan te duiden dat gelegen is ten noorden van Chemelot, tussen Urmond, Geleen, 

Sittard, Limbricht en Born. 

 SG, Masterplan Chemelot is een goede basis, maar hier stopt het niet. Er is sprake van een 

grotere ontwikkeling waarbinnen de ambities van Chemelot een plek krijgen. Dit ligt nog verder 

weg (IBP proeftuin 2050). Chemelot, gemeente en provincie willen koploper zijn. Cat 2/3/5 

De ambities van de Chemelot Circulaire Hub zijn opgenomen/verwerkt in de concept-

gebiedsvisie. 

 LLTB, maak duidelijk wat de relatie met PIO Swentibold is. Cat 3 

De relatie met PIO Swentibold (de aangrenzende gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar) 

komt vooral tot uitdrukking in de ecologische verbindingszone tussen het Maasdal en de 

Geleenbeek, die o.a. via Graetheide en Limbrichterbos aan sluit. 

 SG, Er wordt een gebiedsverkenning mobiliteit opgesteld voor de Westelijke Mijnstreek. 

Mogelijke afstemming i.r.t. o.a. infrastructuur. Cat 3 

De afstemming met de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek is voor zover 

mogelijk opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie en zal in de laatste ronde naar een 

definitieve gebiedsvisie nog verder worden aangescherpt. 

 LLTB, Ruimte is schaars. Laat ruimte voor landbouw, natuur en recreatie. Plan het gebied niet 

nog verder vol. Cat 4/5 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

1. Leefbaarheid en leefomgeving 

 BEEK, Invloedssfeer van Chemelot heeft ook degelijk z'n weerslag op Beek (contouren). Hoe 

kunnen we de impact t.a.v. de leefbaarheid in Beek verbeteren? Cat. 2  

In de concept-gebiedsvisie is de ambitie opgenomen om de milieu-impact en veiligheidsrisico’s  

van industrie en transport op het stedelijk gebied zo veel mogelijk te verminderen. Concrete 

uitwerking hiervan zal onder meer gebeuren via het Omgevingsplandeel Chemelot en het 

veilgheidskader.  

 BEEK, Groenstructuur ter afscherming blijft van belang in kader van gevoel voor veiligheid, 

geluid en visuele hinder. Voorbeeld: randzone Beekerveld. Cat. 1 

Het belang van het handhaven, versterken en verbinden van groenstructuren is opgenomen in 

de concept-gebiedsvisie. 

 



 

 

 

 SG, Er is een onderzoek gestart naar de invloedssfeer, beleving en hinder van Chemelot op de 

directe omgeving. Hinderaspecten waarvan we in het hier en nu iets van moeten vinden. Cat 3  

Inmiddels is dit onderzoek bijna afgerond. De verwachting is dat hier geen ruimtelijke 

consequenties uit zullen volgen. 

 WPL,  Vraag om aandacht voor de ontsluiting en veiligheid van de wijk op het moment van 

calamiteiten. Cat 3  

De relatie met de veiligheidsvisie en veiligheidskader zal worden opgenomen/verwerkt in de 

gebiedsvisie. 

 

2. Landschap en Natuur 

 LLTB, Behoefte van omwonenden aan kleine paadjes voor ommetjes in directe omgeving is 

groot. Dit zijn maatregelen die goed af te stemmen zijn met de agrarische functie. Zet vooral in 

op dit soort voor de hand liggende maatregelen. Zorg aan de voorkant voor voldoende 

financiële middelen voor deze maatregelen. Cat 1  

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie o.a. via groene dorpsmantels en het 

(opnieuw) verbinden van veldwegen. 

 BEEK, Zuidelijke ecologische verbindingszone die nog wel ingetekend is op het kaartje van het 

Kerndocument ontbreekt zowel in de Speerpuntennotitie als op de kaart Raamwerk. Cat 2 

Deze verbindingszone is nu ook opgenomen in de concept-gebiedsvisie. 

 LLTB, sluit met nieuwe landschapselementen aan bij bestaande structuren om deze robuuster 

te maken en duurzaam te kunnen beheren. Voorkom het volproppen van landbouwgrond met 

losse landschapselementen. Cat 5 

Dit is verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 GHC, In vergelijking tot andere landelijke regio’s is het bebouwd oppervlak met 35% beduidend 

meer dan het gemiddelde van 11%. Uitgangspunt is dan ook niet meer bijbouwen in het 

buitengebied en natuur en landschap een veel hogere prioriteit geven bij de ontwikkeling van 

dit gebied. Cat 4/5 

Dit is voor een belangrijk deel opgenomen/verwerkt in concept-gebiedsvisie. Het open karakter 

en het versterken van natuur en landschapstructuren, in het gebied tussen Sittard en Maasdal, 

vormt een belangrijk uitgangspunt voor de gebiedsvisie. Indien er toch sprake is van stedelijke 

ontwikkelingen (Bramert Noord, Lexhy) dient dit met respect voor natuurwaarden en 

landschappelijke kwaliteiten te gebeuren. 

Neem de Geleenbeek als voorbeeld en maak werk van het ontwikkelen van de ecologische 

verbindingszone (die niet specifiek op de kaart staat). Cat 5 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

3. Economie 

 GHC, economisch perspectief biedt zorgen, met name de huisvesting van de potentiele 

werknemers. Zorg voor eenduidigheid in de aantallen die beschreven worden. Niemand van de 

stakeholders kan deze cijfers duiden. Waarop zijn deze gebaseerd? Wees realistisch. Cat 1  

In de concept-gebiedsvisie zijn cijfers en aantallen opgenomen, die zijn gebaseerd op het 

Masterplan Chemelot 2030 en Chemelot Strategie 2050. 

 CHMLT, In tegenstelling tot het onderzoek naar de huisvesting van kenniswerkers is de stelling 

dat de meerderheid van (buitenlandse) werknemers zich met name voor huisvesting 

georiënteerd is op de stad Maastricht. Mogelijk verklaarbaar door aanwezige voorzieningen 

waaronder het internationale onderwijs. Wat kunnen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en 

Beek bieden aan dit potentieel aan nieuwe bewoners behalve een mooie woonomgeving. 



 

 

 

Welke voorzieningen zijn aanvullend nodig. Met betrekking tot dit perspectief is het de vraag 

of de scope van de gebiedsvisie niet verruimd moet worden. Cat 2/5 

Transformatie en nieuwbouw in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek bieden ook 

ruimte aan kenniswerkers (zie ook onderzoek Kenniswerkers 2016). 

 BEEK, Nadrukkelijker aandacht voor onderzoek naar huisvesting. Behoefte realiseren vanuit 

transformatie en/of nieuwbouw. Cat 2/5  

Zie boven. 

 LLTB, Wat betekent vraaggerichte landbouw? Voor wie produceren we in dit gebied. Is er een 

lokale vraag? Waarom dan in dit gebiedje een verandering te weeg brengen waar de landbouw 

niet op zit te wachten. Blijf gewoon vanuit nationaal perspectief invulling geven aan de 

marktvraag. Cat 1/5 

De term vraaggerichte landbouw is vervangen door circulaire landbouw. Deze is ook nader 

geduid. Het betreft hier een beweging die ook vanuit nationaal perspectief in gang is gezet.  

 

4. Mobiliteit en Logistiek 

 DPBW, Waar gaan we toekomstige werknemers huisvesten en wat betekent dit voor de 

mobiliteit. Er zijn lopende projecten van Arriva, maar wat betekent dit straks i.r.t. openbaar 

vervoer? Cat 1  

Dit  is onderdeel van de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek, waarin 

verschillende mobiliteitsmaatregelen worden uitgewerkt. De resultaten daarvan zullen worden 

afgestemd met de gebiedsvisie. 

 DPBW, In de praktijk gebeurt te weinig met het zoeken naar oplossingen voor de vrachtauto, 

deze zal altijd een bepalende rol blijven vervullen.  In de afgelopen 30 jaar is veelvuldig 

opgeschreven dat er aandacht moet zijn en oplossingen moeten komen voor logistieke 

vraagstukken. Niet alleen op het niveau van de A2 , maar ook op het secundaire wegennet.  

Cat 3/4 

In de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek zijn alle modaliteiten betrokken (weg, 

water, spoor, (buis)leidingen). De resultaten daarvan zullen worden afgestemd met de 

gebiedsvisie. 

 SG, bekend probleem is dat parkeervoorzieningen aan de randen van de site veelvuldig 

gebruikt worden door vrachtverkeer van Chemelot in plaats van directe afwikkeling binnen de 

eigen poort. Hiermee wordt parkeerruimte ingenomen die eigenlijk bestemd is voor chauffeurs 

uit de omgeving. Cat 3/4.  

Er wordt gezocht naar oplossingen voor het langdurig parkeren van vrachtwagens in de 

omgeving. Dit is ook onderdeel van de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek. De 

resultaten daarvan zullen worden afgestemd met de gebiedsvisie. 

 DPGH, Aandacht voor de NAFTA-leiding wordt gemist. Ligging en mogelijke consequenties zijn 

voor veel mensen onbekend. De gevolgen zijn vaak groot. Cat 1/2 

De NAFTA-leiding wordt momenteel verlegd naar een nieuw tracé naast de A2. Dit wordt als 

‘bestaande situatie’ aangenomen in de gebiedsvisie. 

 CHMLT, Verbinding tussen haven en Chemelot staat niet voldoende duidelijk/robuust genoeg 

weergegeven op de kaart. Ook het fijnmazige netwerk is niet volledig. Cat 3  

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 BEEK, Duiden van de toegangen/poorten site. Hier ligt juist de fysieke verbinding met de 

omgeving dus geef deze ook duidelijk aan op de kaart. Cat 1 

De gates zijn in de gebiedsvisie aangeduid op kaart. 

 



 

 

 

 BEEK, Groene randen worden meer en meer gebruikt voor parkeren, tijdelijke opslag. Hierover 

zijn uitspraken gedaan (Masterplan Chemelot) waarmee rekening gehouden moet worden.  

Cat 3 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 SG, Belangrijk is aandacht voor ondergrondse verbindingen. Leidingen voor Waterstof en 

brandende gassen. Goed planologisch verankeren. Wat betekenen de (circulaire) ambities voor 

de ruimtevraag van ondergrondse leidingenstroken. Werk met werk had gemaakt kunnen 

worden door ruimte te reserveren bij de verbreding van de A2. Aandacht voor TIKI Rapport van 

Wiebes hierbij betrekken (stroken van 80 m.) Cat 1/3  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-taskforce-

infrastructuur-klimaatakkoord-industrie  

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

5. Cultuurhistorie en identiteit 

 CHMLT, Cultuurhistorische relicten roepen vragen op. Wat is de bedoeling hiermee. De site 

moet geen openbaar gebied worden met toeristische attracties. Er staat niet voor niets een 

hekwerk omheen. Cat 4 en 5 

Dit is nader uitgewerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

6. Duurzaamheid en energie 

 LLTB, Zet in op meervoudig ruimtegebruik voor de energie opgave. Dus eerst de bebouwde 

omgeving voorzien van zonnepanelen, voordat de makkelijke weg gekozen wordt om de kost- 

en vruchtbare landbouwgrond hiervoor te bestemmen. Cat 1  

De gebiedsvisie volgt hier het proces van de RES Zuid-Limburg, waarin ook de voorkeur uitgaat 

meervoudig ruimtegebruik. Hierin zijn eveneens de landbouwgronden in Beek en Stein en die 

in de stadlandzone in Sittard-Geleen aangeduid als zoekgebied. 

 WPL, Mensen maken zich zorgen om te ontwikkelen circulaire-sites. Mede omdat er weinig 

bekend is. Cat 3  

In de concept-gebiedsvisie is nader aangegeven hoe de ontwikkeling van circulaire sites binnen 

een straal van 60 km (dat wil zeggen buiten het aandachtsgebied van deze visie) beoogd is. 

Overige aandachtspunten Ruimtelijk Raamwerk 

-  Plangebied aan de zuidzijde uitbreiden. 

-  Vooral aandacht voor ondergronds netwerk. TIKI rapport Wiebes. 

- Laag met veiligheidsknelpunten wordt gemist. Aandacht voor de NAFTA-leiding. 

-  Ecologische donkergroene verbinding ontbreekt op de kaart. 

-   Wegen vanuit de haven staan er niet goed op. In het algemeen meer aandacht schenken aan 

Infra en aanverwante zaken. 

-  Verbinding tussen haven en Chemelot staat niet voldoende duidelijk/robuust genoeg 

weergegeven op de kaart.  

-  Industrieel erfgoed staat op de kaart maar wat gaan we er in de gebiedsvisie mee doen. Een 

mogelijkheid waar aan gedacht wordt is om het verhaal op een positieve manier uit te dragen. 

-  Masterplan Chemelot in relatie tot gebiedsvisie goed afstemmen. 

Bovengenoemde punten zijn opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-taskforce-infrastructuur-klimaatakkoord-industrie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-taskforce-infrastructuur-klimaatakkoord-industrie


 

 

 

Notulen dialoogsessie Gebiedsvisie omgeving Chemelot 

Locatie Sittard 

15.06.2020 

Deelnemers 

Cas Denissen gemeente Sittard-Geleen  

Karel Jacobi DP Einighausen (DPE)  

Sjra Geurts DP Guttecoven (DPG)  

Math Habets WP Krawinkel (WPK)  

Bart Cobben Natuur en Milieufederatie (NeM)  

Huub Diederen bewoners/pachters Lexhy (HD)  

Judy Op t Veld Chemelot  

Edwin Bakker Chemelot Campus (CC)  

Martijn van Bussel Mr Stir  

Afwezig:  

Bas Robberts gemeente Stein 
 

 

Algemeen 

 DPG; Maak de gebiedsbegrenzing inzichtelijk. Louter alleen kijken naar Chemelot is te beperkt. 
Ontwikkelingen zoals de A2-verbreding, Grensmaas en Nedcar hebben ook invloed op het 
gebied. Een brede integrale aanpak is essentieel.  
Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 DPE; Het gebied tussen Kerensheide en Roosteren is vol met bedrijvigheid, er kan niet meer bij. 
Het gaat niet alleen over bedrijvigheid van Chemelot maar ook over andere bedrijven, er is in 
de regio geen extra ruimte meer. Meer bedrijvigheid en meer vervoersbewegingen past niet 
meer. Het gebied is vol en er is geen plaats meer voor uitbreiding met het oog op de 
leefbaarheid en leefomgeving. De gezondheid van de bevolking in Zuid-Limburg is reeds lager 
dan het landelijk gemiddelde zoals ook in de concept-speerpuntennotitie vermeld staat.  
Deze elementen zijn verwerkt in de concept-gebiedsvisie. Het open karakter en het versterken 
van natuur en landschapstructuren, in het gebied tussen Sittard en Maasdal (als onderdeel van 
het gebied tussen Kerensheide en Roosteren), vormt een belangrijk uitgangspunt voor de 
gebiedsvisie. 

 NeM; Boven alle bouwstenen zou het uitgangspunt moeten staan om zuinig om te gaan met 
ruimte. Ben bewust dat de ruimte schaars is en ga daar zorgvuldig mee om.  
Dit uitgangspunt is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie (zuinig ruimtegebruik). 

 WKP; Dat we op deze manier kunnen meepraten is mooi.  
Hier is kennis van genomen. 

 WPK; Gemeente Beek wordt gemist in het ontwerpteam  
Gemeente Beek heeft er voor gekozen om niet actief mee te werken aan de strategische 
gebiedsvisie, door deelname aan het ontwerpteam, maar is wel (via ambtelijk overleg en de 
dialoogsessies) betrokken. 



 

 

 

 

 WPK; Kijk over de grenzen heen en stem goed af met de ontwikkelingen daar (bv Gardenz)  
Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 NeM; Zorg voor een goede afstemming met de Omgevingsvisie van de Provincie.  
Deze afstemming heeft (voor zover dat in dit stadium mogelijk was) plaatsgevonden en zal ook 
in de toekomst gebeuren. 

 DPE; Er is voornamelijk aandacht voor de steden en weinig aandacht voor de dorpen.  
Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie (meer aandacht voor de dorpen). 

 WPK; Ontwikkeling van recreatie in het gebied wordt gemist tijdens de opsomming.  
Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 
 

1. Leefbaarheid 

 DPE; Er is teveel aandacht voor het stedelijk gebied en te weinig over dorpen. Gemist worden 
speerpunten om de leefbaarheid in de dorpen in de omgeving van Chemelot te handhaven dan 
wel te verbeteren zoals onder meer passende (levensloopbestendige) huisvesting in de dorpen, 
behoud van noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen, behoud en borging van de 
bestaande cultuur. voorzieningen en culturele activiteiten.  
In de concept-gebiedsvisie is meer aandacht besteed aan de dorpen.  

 NeM; Vergroening van het stedelijk gebied zou toegevoegd moeten worden t.b.v. tegengaan 
hittestress, bevorderen gezondheid, biodiversiteit en aantrekken kenniswerkers.  
Dit is als uitgangspunt opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 WPK; De veiligheid en de risicobeperking in de woonomgeving vraagt extra aandacht  
De relatie met de veiligheidsvisie en –criteria zal worden opgenomen/verwerkt in gebiedsvisie. 

 

2 Landschap en natuur 

- HD; Gebied functioneert nu vooral voor het ommetje van mensen uit het gebied, dit is slechts 
een klein groepje mensen. Het is niet geschikt voor grootschalige vrijetijdseconomie, kijk vooral 
naar opwaardering van de bestaande paden en groenelementen. 
Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

- HD; Geen of minimale ontbossing in het gebied 
Zoveel mogelijk behoud en versterking van het landschap en natuurwaarden is uitgangspunt 
voor de concept-gebiedsvisie. 

- NeM; In principe geen nieuwe bebouwing in het buitengebied. Bij krimpende bevolking is geen 
nieuwe bebouwing in het buitengebied nodig. 
Dit is voor een belangrijk deel opgenomen/verwerkt in concept-gebiedsvisie. Het open karakter 
en het versterken van natuur en landschapstructuren, in het gebied tussen Sittard en Maasdal, 
vormt een belangrijk uitgangspunt voor de gebiedsvisie. Daar waar toch sprake is van stedelijke 
ontwikkelingen (Bramert Noord, Lexhy) dient dit met respect voor natuurwaarden en 
landschappelijke kwaliteiten te gebeuren.. 

- NeM; Natuurgebieden verbinden ikv biodiversiteit is positief. Ecologische verbinding 
Limbrichter bos met Maasdal hierbij graag specifiek benoemen. Ook relatie tot verbinding naar 
oostkant leggen. Opgave om bij Op de Vos naar het oosten te komen. 
Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. De opgave bij Op de Vos is onderdeel 
van het aangrenzende gebied PIO Swentibold. 

- DPE; Gemeente Sittard-Geleen zou meer moeten doen om kwaliteit van andere gebieden in de 
omgeving te promoten en op te waarderen. Het gebied zelf werkt goed voor de mensen zelf, 
en met kleine ingrepen (kleinschaliger) kan dit worden opgewaardeerd voor de eigen directe 
omgeving. De landschapsverkenning geeft de ambitie heel mooi weer. 
Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 
 



 

 

 

 
 

- WPK; Fietssnelwegen moeten geen barrières gaan vormen. 
Dit  is onderdeel van de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek. De resultaten 
daarvan zullen worden afgestemd met de gebiedsvisie. Het is uiteraard niet de bedoeling dat 
de snelfietsroutes barrières gaan vormen. 

- DPE; Natuurcompensatie in het buitengebied wordt niet benoemd. Daar waar natuur verloren 
gaat dat in de buurt ook terugbrengen. 
Dit is als uitgangspunt opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

- NeM; Kijk naar het bundelen van compensatie tbv verschillende ontwikkelingen. 
Dit zal zoveel mogelijk gedaan worden. 

- NeM; Landbouwgronden hebben we hard nodig om natuurinclusief en biologische te kunnen 
boeren, dit betekent juist meer grondgebruik voor landbouw. 
Hier is kennis van genomen. 

3. Economie 

 DPE; Voor de ontwikkeling van een of meerdere ‘externe circulaire sites’, is binnen het 
focusgebied van de gebiedsvisie geen ruimte. Het gebied is vol. 
In de concept-gebiedsvisie is nader aangegeven hoe de ontwikkeling van circulaire sites binnen 

een straal van 60 km (dat wil zeggen buiten het aandachtsgebied van deze visie) beoogd is. 

 HD; Lexhy mag niet betrokken worden bij de uitbreiding van de Chemelot Campus. 
In de concept-gebiedsvisie is de Lexhy als locatie voor de doorgoei van de campus opgenomen. 
Het is voor het functioneren van de campus belangrijk dat deze zich als één samenhangend 
(eco)systeem kan ontwikkelen. De komende jaren zal op basis van de ontwikkeling van de 
huidige campus en de uitbreiding daarvan op de site, moeten blijken óf, op welk moment en in 
welke mate er behoefte is aan een uitbreiding van de campus op de Lexhy. Uitbreiding binnen 
Chemelot zelf en met enkel die elementen die behoren bij het zogenaamde campus 
ecosysteem staat hierbij voorop. 

 NeM; De ambitie is prachtig maar de vraag is in hoeverre deze realistisch is. Kloppen de cijfers 
wel? 
In de concept-gebiedsvisie zijn cijfers en aantallen opgenomen, die zijn gebaseerd op het 

Masterplan Chemelot 2030 en Chemelot Strategie 2050.  

 NeM; Is er voldoende ruimte om de ambitie waar te maken? Ga uit van de beperkingen van de 
omgeving. 
Dit uitgangspunt is opgenomen in de concept-gebiedsvisie (zorgvuldig ruimtegebruik). 

 NeM; Duurzame ambitie wordt toegejuicht, richt daar je inspanning op. Ga niet andere extra 
industriële activiteiten aantrekken. 
In de gebiedsvisie vormen de ambities van de Chemelot Circulaire Hub een belangrijk 
uitgangspunt. 

 WPK; Gaan de economische doelen wel samen met de andere doelen? Dit lijkt lastig te zijn. 
In de gebiedsvisie wordt uitgegaan van het principe van meervoudige waarde-creatie, waarbij 
verschillende doelen en belangen zo goed mogelijke met elkaar in balans zijn gebracht.  

 CC; De Campus heeft de ambitie om te groeien maar wel op een goed ingepaste manier. Hierbij 
is bereikbaarheid erg belangrijk in het hele gebied. Openbaar vervoer is nu niet goed, de 
ambitie is om dit te verbeteren en ook te kijken naar alternatieven. 
Dit  is onderdeel van de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek. De resultaten 
daarvan zullen worden afgestemd met de gebiedsvisie. 

 WPK; Kan de bemensing en bevoorrading van de site niet beter gespreid worden zodat er 
minder overlast is?  
Dit  is onderdeel van de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek. De resultaten 
daarvan zullen worden afgestemd met de gebiedsvisie. 

 



 

 

 

 

4. Mobiliteit en logistiek 

 WPK; Het is niet duidelijk of gezocht wordt naar andere mogelijkheden van vervoer dan 
standaardtransport over de weg. Dit is wel belangrijk. 
In de gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek zijn alle modaliteiten betrokken (weg, 

water, spoor, (buis)leidingen). De resultaten daarvan zullen worden afgestemd met de 

gebiedsvisie. 

 CC; Er wordt continu gekeken naar welke manier van vervoer van materialen en in wat voor 
vorm (vloeibaar, vast) het beste werkt. Dit kan via weg, water, leiding, spoor etc.  
Zie boven. 

5. Cultuurhistorie en identiteit 

 DPE;  Richt een industrieel historisch museum op. Hier worden alle mooie en minder fraaie 
herinneringen aan het industriële cultuurlandschap getoond. De Lexhy wordt weleens 
beschreven als een van de meest verschrikkelijke plekken ooit om te werken. Nu is het een 
unieke gelegenheid om het verleden vast te leggen en te tonen.  
Zorgvuldig omgaan met en het beter beleefbaar maken van de cultuurhistorie en identiteit van 

het gebied is voor de gebiedsvisie een belangrijk thema.  

6. Duurzaamheid en energie 

 DPE; Deze tekst is wel heel algemeen, het zegt nog niet veel. 
In de concept-gebiedsvisie zijn veel zaken concreter gemaakt. 

 DPE; Waarom wordt alleen wind als energieopwekker genoemd en geen alternatieven zoals 
mijnwater of waterstof. Chemelot zou zich hiervoor in moeten zetten. 
In de concept-gebiedsvisie komen naast zon en wind ook andere duurzame energiebronnen 
aan bod, zoals het gebruik van restwarmte. Ook waterstof kan in de toekomst een belangrijke 
rol gaan spelen bij de verduurzaming van Chemelot. 

 HD; Zonnepanelen moeten niet aangelegd worden op landschappelijke en agrarische percelen 
maar binnen de grenzen van de Chemelot site. 
Waar er mogelijkheden zijn voor zonnepanelen binnen de Chemelot site zullen deze zoveel 
mogelijk worden benut. Een voorbeeld daarvan is het zonneveld ter plaatse van de 
Louisegroeve en het voornemen om parkeerplaatsen te overdekken met zonnepanelen. 

 NeM; Zijn er niet voldoende mogelijkheden op de site zelf? Hier zijn legio verschillende 
mogelijkheden voor met zonnepanelen (op gebouwen), windmolens etc. 
Waar mogelijkheden zijn voor zonnepanelen binnen de Chemelot site zullen deze zoveel 
mogelijk worden benut (zie boven). Windturbines zijn op Chemelot niet mogelijk vanwege 
allerlei beperkingen (o.a. veiligheid en luchtverkeer). 

 NeM; Is al eens onderzocht of windmolens mogelijk zijn op het Chemelot-terrein?  
Zie boven. 

 Chemelot; Dit is nooit concreet onderzocht en daarom nu wel opgenomen. 
Zie boven. 

 NeM; Zet in op besparing, dan hoef je minder op te wekken. 
Het zoveel mogelijk inzetten op besparing is inderdaad de eerste, belangrijke stap op weg naar 
duurzaam energiegebruik. 

 WPK; Kijk naar nieuwe alternatieve energiebronnen zoals waterstof. 
Dit wordt meegenomen als onderdeel van de ambities t.a.v. de Chemelot Circulaire Hub. 

 

 



 

 

 

 

Aandachtspunten Raamwerk 

Landschap 

- Kleinschalige landschapselementen zijn niet opgenomen in de kaart en worden gemist. Zo zijn 
de open beleefbare ruimtes zijn te leeg weergegeven. HD; Teggerweg in Einighausen 
toevoegen aan de kaart als mooi en te behouden landschapselement. 

- Aandacht voor de waterstromen van het zuiden naar het noorden zoals onder meer de beken 
- De inpassing van de A2 Parkway is minder groen dan verbeeld. Dit geeft een vertekend beeld. 
- Het is nu niet goed zichtbaar waar de landbouwgronden zijn gelegen. 
- Het stikstof-beleid kan gebruikt worden als aanleiding voor een bomenplan langs de A2. 

Cultuurhistorie 

- De oude romeinse handelsroutes kunnen een betekenis hebben in de cultuurlaag 
- Is Kasteel Grasbroek opgenomen? 
- Limbricht en met name de omgeving van het kasteel uitbouwen tot een recreatiecentrum voor 

de gehele regio. 

Energie 

- Zijn er nog beperkingen vanuit kabels/leidingen/veiligheidszones? Deze opnemen in de kaart. 
Mobiliteit 

- Er gaat veel sluipverkeer door de dorpen omdat er weinig alternatieven zijn. 
 

Bovengenoemde punten zullen (waar mogelijk) worden opgenomen/verwerkt in de gebiedsvisie. 
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1. Bespreking Speerpunten Notitie 

Bouwsteen 0: algemeen 

DOP Stein: In het algemeen is de speerpuntennotitie leesbaar en een goed stuk. Cat1 

Hier is kennis van genomen. 

DSM: Er ligt een goede basis die op een goede manier is opgezet. Vanuit de bedrijven kijkt men wel 

kritisch naar de punten die zijn opgenomen. Bij de scenario’s komen straks specifieke zaken aan de 

orde. Gevraagd wordt naar de afbakening van het plangebied. Het lijkt vooral te gaan over de 

noordkant van Chemelot. Cat 2 

HC: geeft aan dat het plangebied het gebied tussen de woonkernen en de site betreft. De belangen van 

alle partijen worden meegenomen in de afweging. Het proces zal wel uitwijzen wat het focusgebied 

wordt. Cat 2 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 
Provincie: Partijen zijn al 2 jaar bezig met ontwikkelingen rondom de site en met ruimte voor de 

toekomst. De gebiedsvisie blijft een dynamisch document dat steun moet geven aan beslissingen. In 

die zin vormt het een afwegingkader. Het proces en daarmee het uiteindelijke resultaat wordt versterkt 

door mensen uit de omgeving mee te nemen in het proces. Cat 2 

Dit is opgenomen/verwerkt als onderdeel van (de totstandkoming van) de concept-gebiedsvisie. 
De DOP Stein heeft 30 mensen geraadpleegd voor hun brief (zie bijlage) waardoor de standpunten van 

DOP Stein breed gedragen zijn. 

Hier is kennis van genomen. 

DSM: de besluitvorming moet bewust, open en helder zijn. Een voorbeeld is dat recentelijk met 

bewoners van Speelhoven gekeken is naar het tracé van de dedicated weg. Cat 3/5 

DOP Berg: Transparantie en de wil om samen iets te bereiken is van belang bij het proces. 

Dit is ook het streven in het proces van de gebiedsvisie. 

 

 



 

 

 

DOP Berg: Oude Postbaan opwaarderen met een fietspad. Cultuurhistorie is ook van belang. Cat 1/4/5 

De wens om een fietspad langs de Oude Postbaan te realiseren, wordt meegenomen in de 

Gebiedsverkenning mobiliteit Westelijke Mijnstreek. Zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorie en 

identiteit van het gebied is voor de gebiedsvisie een belangrijk thema. 

DOP Berg: ‘Communicatie’ moet worden toegevoegd als speerpunt, het proces moet transparant 

blijven ook bij de scenario’s.  Cat 1 

Dit is ook het streven in het proces van de gebiedsvisie. 

Provincie: Er zijn veel verschillende plannen die momenteel lopen. Met de 3 verschillende partijen 

(gemeente Stein, gemeente Sittard-Geleen en provincie Limburg) wordt gewerkt om de samenhang der 

delen duidelijker te maken. Met de omgeving worden sessies georganiseerd om de informatie beter 

bereikbaar te maken. Aanwezigen worden uitgenodigd om mee te denken, ook over het verdere 

proces Het is een complexproces en het is moeilijk om de samenhang te overzien. Hopelijk helpt de 

speerpuntennotitie daarbij. Cat 1 

Zie boven. 

DSM: Welke status en welke rechten of verplichtingen kan je opleggen aan partijen in de gebiedsvisie? 

Cat 2 

Het proces gaat er van uit dat de gebiedsvisie zal worden vastgesteld door de Stuurgroep Chemelot 

2025, waarin de betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Daarbij wordt gedacht aan het sluiten van 

een convenant of bestuursakkoord waarin afspraken worden gemaakt op welke wijze partijen (ieder 

voor zich, maar ook gezamenlijk) kunnen bijdragen aan de realisatie van (onderdelen van) de 

gebiedsvisie. 

DSM: De scenario’s gaan over keuzes maken en zaken combineren. Cat 5 

Het combineren van zaken en keuzes maken gebeurt in de concept-gebiedsvisie. 
DSM: Om de samenhang duidelijk te maken: gebruik dezelfde termen als van de stukken die in de GOVI 

en POVI staan. Cat 3 

De afstemming met de Omgevingsvisie Limburg (POVI) en met de gemeentelijke omgevingsvisies 
(GOVI) heeft, voor zover dat mogelijk was, plaatsgevonden en dit zal ook in de toekomst gebeuren. 
DSM: Zit de Gemeente Beek aan tafel? Een vertegenwoordiger van de gemeente Beek is aanwezig bij 

de dialoogsessie maar niet aangesloten in het ontwerpteam. Cat 2 

Gemeente Beek heeft er voor gekozen om niet actief mee te werken aan de strategische gebiedsvisie 
door deelname aan het ontwerpteam, maar is hierin wel (via ambtelijk overleg en de dialoogsessies) 
betrokken. 
DSM: De legenda’s ontbreken op een groot deel van de kaarten. Graag toevoegen. Een groot deel van 

de kaarten zijn niet goed te lezen zonder legenda. Cat 1 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

Bouwsteen 1: Leefbaarheid en Leefomgeving 

DOP Stein: Kan zich met de bouwstenen verenigen. DOP Stein/Urmond willen nader betrokken worden 

bij de Haven/IAZI/Verbindingsweg. Cat 2/3  

Dit gebeurt via een uitwerking in het kader van het Masterplan Chemelot 2030. 

DOP Stein: De IAZI wordt uitgebreid.  De opslag voor de circulaire site ligt buiten de site, naar 

verwachting op de haven. De omwonenden hebben de ervaring dat dat tot hinder leidt b.v. van de 

buitenopslag van plastic. Dit zijn de belangrijkste punten voor de omgeving. Er is te weinig geluidruimte 

in de haven, laat het geluid niet toenemen. Cat 2/3 

Ontwikkeling van haven en IAZI is onderwerp van studie in het kader van het Masterplan Chemelot 

2030. Het beperken van de invloed op de leefomgeving is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. 

Buitenopslag van afvalplastic is hier niet aan de orde. 

 



 

 

 

DOP Stein: Ontwikkelingen op de haven en IAZI moeten worden beschouwd in samenhang met de 

omgeving. Cat 2/3  

Zie boven. 

DSM: De haven en IAZI zijn van levensbelang voor Chemelot, ze opereren binnen de geluidsnormen. Er 

zijn plannen genoeg ook met het oog op het verbeteren van de leefkwaliteit. Eén daarvan is het slib van 

de IAZI niet langer door de kern Stein te transporteren maar via de haven. Met L’Ortye wordt hierover 

overleg gevoerd samen met de gemeente. Cat 3 

Zie boven. 

DOP Urmond: Het waarborgen van leefbaarheid en leefomgeving, geen toename van de belasting plus 

stepping stones in de natuur zijn belangrijke speerpunten. Cat 1 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

Bouwsteen 2: Landschap en Natuur  

Natuurmonumenten: Wil 2 punten inbrengen: Ecologische verbindingszones zijn in dit gebied onder 

druk gezet. Aanleiding hiervoor zijn ontwikkelingen in de randen van natuurgebieden en veel 

fietspaden. Er is te weinig rust in de natuurgebieden om goed te functioneren. Er is behoefte aan 

robuuste functionerende verbindingszones. Dit punt moet toegevoegd worden aan de 

speerpuntennotitie. Cat 1 

Het robuuster maken van ecologische verbindingen is onderdeel van de concept-gebiedsvisie. 

Natuurmonumenten: Het tweede punt is dat het gebied erg vol is. Cat 4 

Het open karakter en het versterken van natuur en landschapstructuren, in het gebied tussen Sittard 

en Maasdal, vormt een belangrijk uitgangspunt voor de gebiedsvisie. 

Ecologische verbindingszone. Pagina 9 van de presentatie. Cat 1  

De ecologische verbindingszone is onderdeel van de gebiedsvsie. 

Waterschap Limburg: het Waterschap is bevoegd gezag en een overheid Cat 1  

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

Waterschap Limburg: Compliment voor de opmaak. In de notitie mist het waterschap het woordje 

‘water’, dit thema is onvoldoende belicht. Cat 1 

Het thema water heeft meer aandacht gekregen in de concept-gebiedsvisie. 

DOP Stein: het Lexhy bos is natuur en hiervan moet worden afgebleven Cat. 4/5 

DSM: De Lexhy wordt gebruikt voor het uitbreiden van de Campus Cat. 4/5 

In de concept-gebiedsvisie is opgenomen dat bij uitbreiding van de Campus op de Lexhy, dit met  

respect  voor de aanwezige natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten dient te gebeuren. 

Provincie: Indien een deel van het Lexhy bos moet verdwijnen, moet dit gecompenseerd worden.  

Waar de compensatie terugkomt moet besproken worden. Compensatie moet op een goede manier 

worden uitgevoerd. Cat 5 

Dit is als uitgangspunt opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

Waterschap Limburg: water zoals een watergang kan gebruikt worden als drager voor 

natuurverbindingen/verbindingszones. Cat 1 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie: “Blauwe landschapselementen/structuren zijn 

er in de vorm van beken  (o.a. de Geleenbeek, Honds-Venkenbeek, Kingbeek, Limbrichterbeek, 

Keutelbeek, Ur) en in de vorm van kwelgebieden, sloten en greppels. Ambitie is om dit groen-blauw 

raamwerk van landschapselementen te versterken en zo van meer natuur- en recreatieve waarde te 

voorzien.” 

 

Bouwsteen 4: Mobiliteit en logistiek 

DOP Stein: De haven Stein speelt een belangrijk rol voor vervoer en vervoersbewegingen en brengt 

mogelijke hinder voor Urmond en Stein. In het Masterplan Chemelot staat een sterke toename van 



 

 

 

vrachtbewegingen. Is het niet mogelijk om de spoorlijn tussen de haven en de site meer in te zetten, 

net als niet openbare wegen en buisleidingen. Cat 3. 

DSM: M.b.t de relatie tussen de site en de haven; het bestaande spoor is moeilijk in te zetten omdat er 

20 verschillende punten zijn op de site van waar de producten en grondstoffen worden vervoerd van 

en naar de haven. Ondergrondse infrastructuur met betrekking tot buisleidingen is ook van belang.  

Cat 1/5. 

Ontwikkeling van haven en de verbinding met de Chemelot site is onderwerp van studie in het kader 

van het Masterplan Chemelot 2030. Alle modaliteiten worden daarin meegenomen 

DSM: Buisleidingen en energie. Aan de noordkant van Chemelot liggen allerlei tracés deze moeten 

worden ingepast. Dit betekent ook ruimte reserveren en zorgdragen dat tracés elkaar niet verhinderen 

en zoveel mogelijk parallel lopen. Recentelijk is besloten om een buisleiding van PPS te verleggen 

parallel aan de A2. Cat 1/5. 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

Bouwsteen 3: Economie  

DSM: Van belang is het goed combineren van functies voor in de volgende fase van de gebiedsvisie 

(scenario’s). Cat 1. 

Dit is opgenomen/verwerkt in concept-gebiedsvisie (principe van meervoudige waarde creatie). 

Waterschap: Naast buisleidingen moeten andere ondergrondse ontwikkelingen worden meegenomen, 

waaronder: Warmte Koude opslag, infiltratie, zoekgebieden, 380 KV leiding en ondergrondse 

mogelijkheden van CO2-opslag. Cat 1.  

Voor zover deze ontwikkelingen bekend zijn, is dit opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

 

Bouwsteen 6: Duurzaamheid en Energie 

Provincie: Samen met o.a. Tennet en Enexis wordt een systeemstudie uitgevoerd m.b.t. energie voor 

de hele provincie. Rond de zomer is dit onderzoek ambtelijk beschikbaar. De Provinciale 

Omgevingsvisie (POVI) loopt daarop vooruit. Cat 3. 

De concept-gebiedsvisie is afgestemd met de systeemstudie en de Omgevingsvisie Limburg. 

Waterschap: In het kader van duurzaamheid en energie, kijk ook naar een nul-lozing en een gesloten 

bodemsysteem. Cat 3. 

Deze elementen worden betrokken in het kader van het Masterplan Chemelot 2030.  

Waterschap: Mogelijk is er behoefte om het waterbergend vermogen op de site te vergroten aan de 

hand van een risico benadering. 2015/2016 was een heel nat jaar. Kijk naar de functies van de bekkens 

rondom Chemelot. Wat je doet met het water bij een noodscenario. Cat 3. 

Dit is onderdeel van het Masterplan Chemelot 2030. 

DSM: Er is een deltaplan van de site. In het verleden is veel wateroverlast geweest bij de Campus. In dit 

kader is nadrukkelijk gekeken naar mogelijke wateroverlast. Cat 3. 

DSM: Binnen het gebied moeten keuzes gemaakt worden. Windparken zullen bijv. niet gerealiseerd 

worden, zonnepanelen wel. Cat 4/5. 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie 

 

  



 

 

 

 

2. Ruimtelijk raamwerk 

Natuurmonumenten: In het ruimtelijk raamwerk zijn dikke pijlen getekend voor ecologische 

verbindingen die een vertekend beeld geven van de werkgelijkheid. Cat 1 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

DSM: Van belang is om aan te geven wat het verschil is tussen de bestaande en toekomstige situatie. 

Maak de huidige situatie niet mooier dan het is. Cat 1 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie. 

DOP Stein: Geeft aan dat de peilen uit de Structuurvisie van de gemeente Stein overeen komen met de 

tekening m.b.t ecologische verbindingen. Cat 1 

Hier is kennis van genomen. 

DSM: Groen is niet per se natuur. Het is wenselijk om een onderscheid te maken in groen en natuur. 

Cat 1.  

Dat onderscheid is inderdaad relevant, maar op het niveau van de strategische gebiedsvisie niet altijd 

weergegeven. 

DOP Urmond: De Oude Postbaan, zoals nu is aangegeven, is niet helemaal verhard. Het zuidelijk deel is 

wel verhard, het noordelijke deel niet. Cat 1.  

Van Urmonderbaan tot de kern Graetheide is de Oude Postbaan verhard.  

HC: geeft aan dat Infrastructuur (A2, kanaal, Urmonderbaan) een ruimtelijke snijder vormt. 

Infrastructuur moet een verbinder worden. Daarom zijn de laanbeplanting en parkway opgenomen in 

de landschapverkenning. Langs het kanaal zijn bomen opgenomen.  

Waterschap: De bomen langs het kanaal moet worden afgestemd met RWS. Wellicht dat er een conflict 

is met het beheer van dijken. Cat 5 

Dit zal gebeuren. 

DOP Stein: Fijnmazig routenetwerk: voor Stein liggen de wegen waar ze zijn verbeeld. Cat 1. 

Hier is kennis van genomen. 

 

Tekening Leefbaarheid:  

DOP Stein: Alle bouwplannen van de gemeente Stein opnemen, zoals Bramert Noord. Hiervoor is een 

bestemmingsplan vastgesteld. Dat is wel de bestaand situatie. Cat 1 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie 

DSM: Duurzaamheid: 150 kV is opgenomen in een tracébesluit. De ligging van de geplande 380 kV 

leiding staat hier niet op en moet worden toegevoegd. Het tracé ligt echter nog niet vast. Wel dient 

hiervoor naar het noorden toe ruimte te worden gereserveerd. Cat 5. 

Dit is opgenomen/verwerkt in de concept-gebiedsvisie 

  



 

 

 

Bijlagen: ontvangen schriftelijke reacties 

- DOP Berg en Nattenhoven 

- Waterschap Limburg 

- Graetheidecomité 

- DOP Einikoeze 

- LLTB 

- DOP Guttecoven 

- DOP Stein 

- DOP Urmond 

  



 

 

 

Aan de provincie Limburg 

T.a.v. ontwerpteam gebiedsvisie omgeving Chemelot 

T.a.v. dhr. M. Wilbers 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 

 

In cc: dhr. D. Hendrix, wethouder gemeente Stein 

 

Betreft: input dialoogsessie gebiedsvisie omgeving Chemelot 

 

Geachte heer Wilbers, 

 

Het bestuur van Dop Berg en Nattenhoven hecht eraan om, naast fysieke deelname aan de 

dialoogsessie op 15 juni, ook schriftelijk input te leveren voor de dialoogsessie gebiedsvisie omgeving 

Chemelot. Een gebiedsvisie die ons, en de ons omringende dorpen, qua ruimtelijke impact op onze 

leefomgeving zeer zal raken. 

Dop Berg en Nattenhoven zet zich actief in voor het behoud van het dorpse karakter van ons dorp en 

haar landelijke omgeving. Vanuit dit perspectief geven wij u graag ons gewenste beeld van de 

ruimtelijke ontwikkelingen in onze omgeving voor de komende jaren mee. Wij volgen hierbij de 

aandachtsgebieden uit de speerpuntennotitie. 

Leefbaarheid en leefomgeving; 

Wij ervaren dat de leefbaarheid en onze leefomgeving in deze sterk geindustrialiseerde regio onder 

druk staan. U geeft dit ook aan in uw speerpunten notitie. Wij hebben waardering voor deze erkenning. 

Wij streven naar verbetering van onze leefomgeving en willen dan ook geen toename van belasting van 

deze leefomgeving door uitbreiding van industriële activiteiten en infrastructuur in onze regio.  

Wij staan open voor creatieve oplossingen en zijn dan ook zeer benieuwd naar uw toekomstige 

voorstellen in deze. Hierbij blijft voor ons de harde randvoorwaarde van geen toename van belasting 

van onze leefomgeving. 

Landschap en natuur 

Wij zien een grotendeels agrarisch en economisch efficiënt ingericht cultuur landschap met weinig 

biodiversiteit.  Zelfs de wegbermen zijn door de boeren weggeploegd. De visuele belevingswaarde voor 

wandelaar en fietser is laag.  

De natuurwaarde is jammer genoeg beperkt tot een aantal “stepping stones” van bos die in het POL 

2014 zijn geduid als goudgroene natuur, waaronder De Lexhy. 

 



 

 

 

Wij achten het van belang om tot een goede bescherming van deze aanwezige natuurwaarden te 

komen en zien daarom graag dat deze goudgroene natuur in eigendom komt van het Limburgs 

Landschap of een van de andere tbo’s. 

Wij streven naar een verbetering van de balans tussen agrarisch gebruik en natuur/biodiversiteit in dit 

agrarisch gebied. Herstel van wegbermen, bloemrijke akkerranden, meer ruimte voor natuur en voor 

natuur inclusieve landbouw. In noord zuid richting verbinden van de eerder genoemde stepping stones 

tot een robuuste structuur. 

Wij streven naar recreatief medegebruik van deze stukken natuur en naar herstel van oude veldwegen 

voor de ontsluiting van dit gebied. 

Het landschap wordt in belangrijke mate vormgegeven door onze boeren. Afstemming met deze 

stakeholder groep moet dan ook plaatsvinden. In de gebiedsvisie zien wij dit graag nadrukkelijk 

vermeld. 

Economie 

Wij zien het belang van Chemelot voor de werkgelegenheid in Limburg.  

Wij zien echter ook de zware belasting van milieu en leefomgeving in onze regio door industrie en aan 

en afvoer van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten.  

Een verdere groei van Chemelot in onze regio, met o.a. het versoepelen van milieueisen (o.a. 

geluidsnorm bij de haven van Stein), achten wij niet haalbaar in relatie tot de gewenste 

kwaliteitsverbetering van onze milieu en leefomgeving. 

Wij zien dan eerder mogelijkheden voor (groei van) Chemelot op een 2e site in een andere regio, waar 

nog geen of veel minder sprake is van belasting.   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen willen wij graag als randvoorwaarde opgenomen zien in de 

gebiedsvisie. 

Mobiliteit en logistiek 

Een goede toegangsroute naar de A2, die niet midden door de dorpen loopt, is voor onze dorpen van 

groot belang.  

De Oude Postbaan vervult momenteel deze functie. Het opwaarderen van deze weg, met o.a. een 

fietspad, vinden wij noodzakelijk. Dit sluit goed aan bij de gedachtengang in de speerpuntennotitie mbt 

fietsbanen en andere vormen van mobiliteit. 

Cultuurhistorie en identiteit 

Het vasthouden van onze cultuurhistorie vinden wij een goed gegeven, dit bepaalt mede onze 

identiteit.  

Met betrekking tot het mijnverleden vinden wij het van belang dat er, naast de positieve impact, ook 

gepast aandacht is voor de schaduwkant van dit mijnverleden; de zware werkomstandigheden, de 

stoflongen, de rampen. 

Met betrekking tot de chemische sector is niet alleen het vasthouden van het verleden van belang 

maar ook bewustwording toekomstgericht. Zo heeft plastic ons leven veranderd maar kent plastic ook 

een schaduwkant door de onverantwoorde manier waarop dit in het milieu terecht komt.  Wij zien 

educatie graag toegevoegd aan dit aandachtsgebied. 



 

 

 

Duurzaamheid en energie 

Op dit aandachtsgebied staan wij, als maatschappij, voor een grote opgave. Een opgave die ruimte 

vraagt in een gebied waar maar beperkt ruimte is en de gronddruk hoog is.  

Het gebruiken van agrarische grond voor parken met zonnepanelen achten wij niet wenselijk. Wij 

geven de voorkeur aan het maximaal benutten van daken van huizen, loodsen e.d. voor het plaatsen 

van zonnepanelen. 

Binnen de contouren van het huidige Chemelot terrein is nog ruimte voor groei. Wij vinden het 

wenselijk dat deze ruimte niet wordt gebruikt voor groei van produktieprocessen maar voor het 

opwekken van energie, bijv. door het plaatsen van windmolens. 

Algemeen 

Tot slot willen wij naar voren brengen dat ons niet duidelijk is waar de gebiedsvisie nu over gaat. In de 

speerpuntennotitie en presentatie lezen wij enkele wensen/ambities van Chemelot die ruimtelijke 

consequenties hebben maar buiten “de scope van de gebiedsvisie” vallen. Betekent dit dat deze 

wensen/ambities via een seperaat traject gerealiseerd worden en op enig moment de gebiedsvisie 

overrulen?.  

 

Namens Dop Berg en Nattenhoven 

 

Antoine Schijen 

voorzitter 

  



 

 

 

Geachte mevrouw Macheels, 

 In aansluiting op het gisteravond gevoerde en als prettig – informatief – constructief ervaren  overleg 

over de gebiedsvisie omgeving Chemelot doe ik u hierbij de reactie van het Waterschap Limburg 

toekomen. Deze is gisteravond gedurende het overleg in aansluiting op punten die besproken zijn 

toegelicht. 

 Graag wil ik u hierbij verzoeken  deze reactie toe te voegen aan de van andere stakeholders 

ingekomen reacties en deze aan de gesprekleider van gisteravond de heer Ramon Copier en de 

woordvoerder van de digitale groep mevrouw Eve Philips te doen toekomen. 

 DIALOOGSESSIE GEBIEDSVISIE OMGEVING CHEMELOT 15-6-2020 VANUIT PERSPECTIEF 

WATERSCHAPLIMBURG. 

 1. OVERHEDEN 

Waterschappen zijn de oudste vorm van overheden in Nederland. Het is dan ook zeer ten onrechte dat 

het waterschap Limburg bij de typering van de Omgeving in de presentatie als Belangengroep wordt 

geduid. Voor de rivier de Maas alsook het Julianakanaal (waaruit Chemelot water onttrekt voor 

productie doeleinden) is Rijkswaterstaat de aangewezen overheid. Ook deze wordt in het overzicht van 

overheden gemist. 

Correctie: Waterschap Limburg is overheid. 

 2. WATER ALS WATERGANG 

Waterschap Limburg staat onder andere voor het beheer van alle watergangen in de provincie Limburg 

(met uitzondering van Maas en kanalen). In het gebied waar de visie zich op richt komen diverse beken 

en riviertjes voor.  Deze vervullen nu reeds een belangrijke rol  in het kader van ruimtelijke kwaliteit 

voor leefbaarheid en ecologie en kunnen zeker tegen de achtergrond van  natuurlijke verbindingszones 

en de klimaatverandering een nog explicietere rol gaan vervullen. 

Aanvulling: Op kaartmateriaal beken en riviertjes aangeven en deze in de afwegingen (zeker als kans) 

meenemen. 

 3. WATER ALS LOZING 

Waterschap Limburg is de overheid in Limburg die gaat over het lozen van afvalwater. Ook vanaf het 

Chemelot terrein wordt afvalwater geloosd (op de Zijtak Ur). In het proces om te komen tot een 

nieuwe lozingsvergunning voor het Chemelot terrein is ruime aandacht geweest voor waterkwaliteit 

van afvalwater en daarnaast een nul lozing als stip op de horizon gezet. In de duurzaamheidstransitie 

richting circulaire economie wordt gewag gemaakt van diverse onderwerpen en milieu 

compartimenten met uitzondering van water.  

Aanvulling: In de duurzaamheidstransitie het aspect water (als issue) expliciet benoemen en nader 

uitwerken. 

 4. ONDERGROND. 

Niet alleen de bovengrond waarop we leven is van belang; de ondergrond (zie de geschiedenis van 

Geleen en omgeving) is van een even groot belang. Er wordt nauwelijks tot geen aandacht besteed aan 

de (toekomstige) ondergrondse ruimtevraag in de regio voor bv koude/warmteopslag en 

berging/infiltratiemogelijkheden van neerslag in de bodem. De ondergrond lijkt een beetje 

ondergeschoven in deze visie 



 

 

 

Advies: Geef in het komen tot een Strategische gebiedsvisie ook aandacht aan de ondergrond. 

 5. PREVENTIEVE EN REPRESSIEVE MAATREGELEN IKV RUIMTEGRBUIK 

Chemelot is een grote en diverse chemische inrichting waar diverse processen met een veeltal van 

chemische stoffen plaats vinden. Het verleden in Nederland (het Chemelot terrein niet uitgezonderd) 

heeft aangetoond dat processen aanleiding geven tot calamiteiten waarbij grond, grondwater en ook 

oppervlakte water verontreinigd worden. Het is zaak risico’s in beeld te hebben, daar preventieve 

maatregelen op te treffen en bij verder escalatie een plan te hebben om negatieve gevolgen te kunnen 

indammen. Deze maatregelen kunnen een kwalitatief (aard van de inrichting van gebieden) en 

kwantitatief (oppervlakte van gebieden)  ruimtelijk beslag behoeven.  

Aanvulling:  Maak in de gebiedsvisie duidelijk welke maatregelen tot welke consequenties leiden in het 

kader van ruimtegebruik en inrichting. 

 6. BELANGHEBBENDEN 

Het Limburgse drinkwaterbedrijf WML is in het veilig stelling van grond- en oppervlaktewater, ook in 

het gebied rondom Chemelot, een belanghebbende. 

Advies: De lijst van belanghebbenden nog eens herbezien op aanvullende deelnemers.  

  

Met vriendelijke groet, 
 
Henny Sonnemans 
Strategisch adviseur 
+31 634935805 

 
 

 
 

 
  

                          

 

  

https://www.waterschaplimburg.nl/
https://www.waterschaplimburg.nl/
https://facebook.com/waterschaplimburg
https://twitter.com/wlomgeving
http://instagram.com/waterschaplimburg
https://www.linkedin.com/company-beta/17912608/
https://www.youtube.com/channel/UCwLI3Vtp510CfPHaWIPtOPg
https://www.waterschaplimburg.nl/email


 

 

 

Opmerkingen over de Speerpuntennotitie voor de gebiedsvisie Omgeving 

Chemelot 

Elke goede visie begint met dromen en ambitie, zo wordt in de inleiding opgemerkt. Echter, die 

dromen en ambities moeten realistisch zijn en uitgaan van de mogelijkheden, wenselijkheden 

en beperkingen van het betrokken gebied. Een gebied dat nu al veel meer bebouwd is dan het 

gemiddelde in Nederland (35 % versus 11 %). Om dezelfde bebouwingsdichtheid te realiseren 

als het Nederlands gemiddelde zou 2/3 van de huidige bebouwing weg moeten. Het is niet in 

te zien waarom bij een krimpend bevolkingsaantal meer buitengebied bebouwd zou moeten 

worden. Een algemeen uitgangspunt voor de gebiedsvisie zou dan ook moeten zijn dat 

verdere bebouwing in het buitengebied, maar ook in de stad-landzone, niet toegestaan is. 

Verder zou een uitgangspunt moeten zijn dat verbetering van natuur en  leefomgeving de 

hoogste prioriteit heeft. Hier moet een achterstand van 50 jaar ingehaald worden als we het 

vergelijken met bv. het Geleenbeekdal. In dit kader zou het goed zijn de reeds lang geplande 

ecologische verbindingszone tussen het Maasdal en het Limbrichterbos bij de speerpunten te 

noemen.  

De geformuleerde ambities op economisch gebied baren ons grote zorgen. Er wordt uitgegaan 

van een groei van 5000 arbeidsplaatsen bij Chemelot in de komende 10 jaar. Ook wordt een 

groei van de Campus met 4000 - 6000 arbeidsplaatsen genoemd. En dan nog vele indirecte 

banen als gevolg hiervan. Niet duidelijk is waar deze cijfers op gebaseerd zijn. In Provinciale 

Staten werd nog in maart jl. uitgegaan van een groei van de Campus met 1800 mensen in de 

komende 10-20-jaar. Naar de mening van het Graetheidecomité is de voorgestelde groei in dit 

gebied zeer onwenselijk. Naar ons idee moet uitgegaan worden van het Masterplan van DSM 

dat stelt dat alleen bedrijven met een duidelijke toegevoegde waarde voor het realiseren van 

de duurzaamheidsambitie van Chemelot worden toegelaten. Het realiseren van die 

duurzaamheidsambitie moet voor de hele regio prioriteit hebben boven andere industriële 

ontwikkelingen. De transitie naar een klimaatneutrale circulaire economie bij Chemelot zal 

onoverkomelijk leiden tot meer bedrijvigheid en overlast (meer verkeer).  De regio nog verder 

belasten met activiteiten die niet bijdragen aan het overleven van de huidige bedrijven op 

Chemelot is niet wenselijk. 

In dit kader is het ook van belang dat gezien de bevolkingskrimp in West-Europa veel nieuwe 

medewerkers van elders (China, India, Oostblok) moeten worden aangetrokken. Om in de 

regio activiteiten op te zetten waarvoor het overgrote deel van de werknemers uit het verre 

buitenland moet komen is onwenselijk. Als deze activiteiten beter over de wereld gespreid 

worden is dat voor iedereen van voordeel. Dat geldt met name voor research en 

ontwikkelingsactiviteiten die niet in het kader staan van verduurzaming van het huidige 

Chemelot. Die kunnen veel beter elders plaatsvinden. Het Graetheidecomité zou graag zien 

dat bij de economische visie uitgegaan wordt van het Masterplan van Chemelot en van de 

beperkingen aan ruimte in de regio.  

Tenslotte moeten we nog opmerken dat er in de notitie veel wollig en opgeblazen taalgebruik 

gehanteerd wordt. Te pas en te onpas worden woorden als excellent, uniek, innovatief, 

uithangbord enz. gebruikt. Een voorbeeld is de zin over “snelle, comfortabele, innovatieve en 

duurzame fietsverbindingen”. De bewoners van Graetheide zouden al tevreden zijn met een 

gewoon ouderwets fietspad langs de Oude Postbaan. 

 

Hub Slangen – Graetheidecomité 

  



 

 

 

Aan de Provincie Limburg 

t.a.v. Ontwerpteam Gebiedsvisie omgeving Chemelot 

t.a.v de heer M. Wilbers 

Postbus 5700 

6200 MA Maastricht 

 

Einighausen, 17 juni 2020 

 

Betr.: dialoogsessie Gebiedsvisie omgeving Chemelot 

 

Geachte heer Wilbers,  

Op 15 juni j.l hebben wij, als Dorpsplatform Einekoeze, deelgenomen aan de dialoogsessie ten einde te 

reageren op de concept-speerpuntennotitie en het concept-ruimtelijk raamwerk. Het betreft twee 

stukken die richtinggevend zijn voor de later dit jaar tot stand te brengen Strategische gebiedsvisie 

omgeving Chemelot, een visie die zeer belangrijk is voor met name de leefbaarheid en leefomgeving 

van Einighausen gelegen aan de noordelijke rand van Chemelot.  

 

Tijdens de dialoogsessie zijn wij voldoende in de gelegenheid gesteld om onze reactie op beide 

concepten te geven waarvoor onze dank. Wij achten het van belang om ons commentaar schriftelijk 

weer te geven en doen dit in het onderstaande. Wij starten allereerst met de concept-

speerpuntennotitie en sluiten af met het concept-ruimtelijk raamwerk. 

In algemene zin merken wij inzake de speerpuntennotitie op dat de opstellers van het concept de 

indruk uitstralen dat de reeds vele decennia ingezette weg van meer bedrijvigheid en meer belasting 

van de omgeving onverdroten voortgezet kan worden. Ontegenzeggelijk heeft Chemelot een grote 

impact op de economie en werkgelegenheid in Limburg doch de omgeving van Chemelot en met name 

de daarin wonende mensen gaan steeds meer gebukt onder de last die de sterk geïndustrialiseerde 

omgeving met Chemelot als middelpunt en de sterk toegenomen urbanisatie met zich meebrengen. 

Op het smalste stuk van Nederland zijn grote industriecomplexen (onder meer Chemelot en Nedcar) 

ontstaan doorsneden door een autoweg, spoorlijnen, een kanaal met diverse havens, vele aan- en 

afvoerwegen, een vliegveld, een sterk toenemend aantal warehouses en vele toeleveranciers. 

Daarnaast zijn vele woonwijken ontstaan en zijn de steden en dorpen in de omgeving naar elkaar 

toegegroeid.  

Als dorpsplatform van Einighausen zijn wij de mening toegedaan dat met de voorgenomen uitbreiding 

van de Brightland Campus op het landgoed De Lexhy een grens is bereikt aan de omvang van Chemelot 

alsook aan de bedrijvigheid die direct en indirect hieraan verbonden is.  

Het gebied is vol en er is geen plaats meer voor uitbreiding met het oog op de leefbaarheid en 

leefomgeving. De gezondheid van de bevolking in Zuid-Limburg is reeds lager dan het landelijk 

gemiddelde zoals ook in de concept-speerpuntennotitie vermeld staat. 

In dat verband is grote bezorgdheid ontstaan toen Chemelot begin dit jaar aankondigde om een of 

meerdere circulaire sites in de omgeving van Chemelot aan te leggen waar plastics, rubber, mest en 

andere gebruiksstoffen omgezet zullen worden tot energie die in plaats van aardgas en aardolie 

gebruikt zullen worden om hiervan nieuwe produkten te maken c.q. als brandstof te dienen. Met de 

aanvoer en afvoer van deze stoffen respectievelijk met de verwerking hiervan zullen vele 



 

 

 

vervoersbewegingen gemoeid zijn, zullen landbouwgronden en/of natuurgebieden gebruikt worden 

om de betreffende bedrijven te vestigen en mag de nodige overlast in de vorm van stank, lawaai, 

fijnstof etc. verwacht worden. In de concept-speerpuntennotitie wordt in dit verband op meerdere 

plaatsen melding gemaakt van een of meerdere externe circulaire sites die gelegen zijn buiten de 

scoop van deze gebiedsvisie.  

Wij zijn bijzonder verheugd en opgelucht dat wij in de dialoogsessie van 15 juni hebben vernomen dat 

met deze formulering bedoeld wordt dat in de omgeving van Chemelot (waaronder het gebied ten 

noorden van Chemelot tot Born en Nieuwstadt) geen circulaire sites gevestigd gaan worden.   

Wij verzoeken u de tekst van de speerpuntennotitie zodanig aan te passen dat deze bedoeling 

duidelijker tot uitdrukking komt.  

Verder is ons opgevallen dat in de speerpuntennotitie op meerdere plaatsen gesproken wordt over het 

stedelijk gebied en speerpunten/beleid (bijv. meer stadsparken) om de situatie aldaar te verbeteren. 

Gemist worden speerpunten om de leefbaarheid in de dorpen in de omgeving van Chemelot te 

handhaven dan wel te verbeteren zoals onder meer passende (levensloopbestendige) huisvesting in de 

dorpen, behoud van noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen, behoud en borging van de 

bestaande cultuur.  

Ook wordt node gemist als speerpunt de compensatie voor de forse teloorgang van natuur, toename 

van stof en lawaai etc. door de uitbreiding van de campus naar het landgoed De Lexhy en de 

verbreding van de A2 door bestaande bossen in de omgeving te vergroten, met elkaar te verbinden en 

waar mogelijk in overleg met de landbouwers landbouwgronden om te zetten in bosgronden of 

natuurgronden. 

Wij betreuren de voorzichtige formuleringen die gebruikt zijn in de paragraaf over duurzaamheid en 

energie en meer in het bijzonder onder punt 3.  

Wij wensen geen opwekking van duurzame elektriciteit in het buitengebied,  

dus geen landbouwgrond of natuurgrond gebruiken voor zonnepanelenparken  

en/of  windmolens. Wij missen als speerpunt dat Chemelot zich maximaal inzet  

om op haar eigen terrein duurzame energie op te wekken door aanleg van zonnepanelen, windmolens, 

gebruik van mijnwater etc. Zo zouden de voormalige afvalberg, koeltorens en de afscheidingen en 

bermen tussen de autowegen en Chemelot gebruikt kunnen worden om zonnepanelen te plaatsen. 

Verder zou sterker ingezet kunnen worden op het terugbrengen van de benodigde energie om 

produkten te maken. 

De huidige Corona -crisis lijkt gevolgen te hebben voor de mobiliteit. De aanwezigheid van 

medewerkers op werkplekken en studenten op scholen is niet persé noodzakelijk,  

getuige de vele mensen die momenteel thuis werken en studeren.  Het openbaar vervoer kampt met 

een sterk teruggelopen aantal personen die hiervan gebruik maken. Het verdient aanbeveling om met 

deze ontwikkelingen rekening te houden.  

Tenslotte pleiten wij voor een industrieel of historisch museum waar bezoekers kennis kunnen nemen 

van de ontwikkeling van het afgraven van de bruinkool op het landgoed De Lexhy en de aanleg  

van de staatsmijn Maurits tot het huidige industriecomplex en de economische en sociale betekenis 

hiervan voor de omgeving. Besteed daarbij voldoende aandacht aan de vele positieve kanten hiervan 

doch ook aan de negatieve kanten. 

Voor wat betreft het ruimtelijk netwerk kunnen wij kort zijn: 

- aandacht voor het vele sluipverkeer door en tussen de dorpen ten noorden van Chemelot; 



 

 

 

- aandacht voor de waterstromen van het zuiden naar het noorden zoals onder meer de beken 
richting kasten Wolfrath nabij Holtum; 

- aandacht voor de oude Romeinse wegen van oost naar west; 
- Limbricht en met name de omgeving van het kasteel uitbouwen tot een recreatiecentrum voor de gehele 

regio. 
 

Wij zijn desgewenst bereid het bovenstaande nog nader toe te lichten en zien de herziene concepten met 

belangstelling tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet 

 

Mr. K.J.M. Jacobi, secretaris Dorpsplatform Einekoeze 

 

p/a  Brandstraat 8 

6142 AR Einighausen 

  



 

 

 

Van: Marion Wouters - LLTB [mailto:mwouters@lltb.nl]  

Verzonden: woensdag 17 juni 2020 10:10 

Aan: Macheels, Cindy 

CC: Jos J. Brands; George GWJM. Salden; Bert Vergoossen 
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Geachte heer Wilbers,  

 

Namens de LLTB regio Zuid heeft de heer G. Salden de dialoogsessie gebiedsvisie 

omgeving Chemolet bijgewoond op 15 juni jl. in het gemeentehuis van Stein.  

Namens de LLTB Regio Zuid doen wij u hierbij schriftelijk de op- en aanmerkingen 

toekomen ten aanzien van de concept-speerpuntennotitie (versie 28 mei 2020), welke ter 

voorbereiding van de dialoogsessie is aangereikt.  

1. Leefbaarheid en leefomgeving, ad punt 3 

Door de ligging is er sprake van een korte woon-werkafstand en hierdoor wordt een 

positieve bijdrage geleverd aan de duurzame mobiliteit.  

Dit heeft ook een keerzijde. De ligging bij een goede ontsluiting (A2) zorgt er in de praktijk 

ook voor dat inwoners makkelijker grotere werkafstanden afleggen. 

2. Landschap en Natuur, ad punt 2 

Het is wenselijk dat hoogwaardige (groene) landschapselementen worden gerealiseerd.  

Aanleggen is één, maar duurzaam onderhouden is iets anders én noodzakelijk. In de 

huidige situatie hebben overheden/bedrijven voor onderhoud structureel onvoldoende 

financiële middelen beschikbaar. Wie betaalt dit op de lange termijn?  

De LLTB is er voorstander van dat er kwalitatieve aanpassingen aan bestaande elementen 

worden gedaan, die op de lange termijn gegarandeerd worden beheerd en wenst geen 

kwantitatieve oplossingen, zoals het toevoegen van nieuwe elementen. 

Uit overleg met dorpsvertegenwoordigingen als ook bij de bijeenkomst ‘voorbereiding 

gebiedsvisie ten noorden van Chemolet’ bij de gemeente Sittard-Geleen (d.d. september 

2019) is naar voren gekomen:  

 Er hoef niet altijd meer groen te worden aangelegd. Het buitengebied, de rust en 

vergezichten geven ook een meerwaarde in de beleving; 

 Er is behoefte aan veilige ommetjes, dichtbij de kernen (niet door het gehele 

landelijke gebied); 

 De stad-landzones verdienen veel aandacht. Als voorbeeld: de entree van Sittard is 

niet landschappelijk ingepast.  

Deze aanbevelingen zijn nog steeds van toepassing en dringend gewenst.  

Ook dient er ‘slim te worden omgegaan’ met de kwalitatieve aanpassing/inpassing. 

Inwoners, waaronder ook onze LLTB leden, wensen dat bedrijven of wegen (bijv. A2) die 

hinder veroorzaken (o.a. geluid/visueel) goed worden ingepast. Dit komt de acceptatie van 

de omgeving ten goede.  

Agrarische ondernemers uit de directe omgeving kunnen op vrijwillige basis het 

groenonderhoud of een deel hiervan voor hun rekening nemen, mits hier een redelijke 

vergoeding tegenover staat. 
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Verder willen wij u er op attenderen dat bij de uitwerking van de plannen de 

landbouwpercelen wel goed ontsloten moeten blijven en wegen niet dienen te worden 

versmald.  

3. Economie en 6. Duurzaamheid en energie 

Ad 3 De circulaire transitie gaat veel ruimte en logistiek vragen en in deze gebiedsvisie 

houdt men hier geen rekening mee.  

Ad 6 De voorbewerking van afvalstoffen krijgt de ruimte buiten de site door de 

ontwikkeling van een of meerdere externe circulaire sites die gelegen zijn buiten de scoop 

van de gebiedsvisies.  

Voor de toekomstplanning van onze landbouwbedrijven is het belangrijk dat wordt 

aangegeven waar en hoeveel extra ruimte nodig is. Dit zullen wij kritisch volgen. Primair 

moet zuinig met het ruimtegebruik worden omgegaan.  

3. Economie, ad punt 5  

De agrarische sector is ontwikkeld tot een duurzame, circulaire en vraaggerichte landbouw.  

Wat bedoelt men met vraaggericht? Als er geen vraag of afnemer is, wordt er op termijn 

ook niet geproduceerd. Of bedoelt men dat alleen voor de markt in de omgeving wordt 

geproduceerd? Zoals bekend is de landbouw in Nederland per saldo exporterend en dit zal 

vooralsnog zo blijven. 

4. Mobiliteit en logistiek 

Geen opmerkingen 

5. Cultuurhistorie en identiteit 

Ad punt 3. De innovatiekracht van Chemolet wordt gekoppeld aan de omgeving / levert 

een bijdrage aan de leefkwaliteit in de omgeving. Wat bedoelt men hiermee? Het zou mooi 

zijn als de inwoners rondom Chemolet naast ‘werk/banen’ ook kunnen meeprofiteren van 

de innovaties van Chemelot. Is hier een goede koppeling te maken? Bijv. koppeling 

energiesystemen van Chemolet met de omgeving (zie 6. Duurzaamheid en energie onder 

punt 4). 

Industriële parels bewaren voor het nageslacht is lovenswaardig, maar combineer dit met 

een andere functie (bijv. bezoekersruimte), anders kunnen deze cultuurhistorische zaken 

op den duur niet in stand worden gehouden.  

6. Duurzaamheid en energie 

Meervoudig ruimtegebruik is goed verwoord in de concept speerpuntennotitie en dit geldt 

ook voor het feit dat zonne-energie opwekken in de industrie, wonen en parkeren (in 

combinatie) vóór zonneparken in landbouwbouwgebieden gaat.  

Ad Punt 4 Voor de warmtevraag zal een ondergrondse infrastructuur worden aangelegd.  

Ook hiervoor geldt dat moet worden ingezet op meervoudig ruimtegebruik.  

 

Algemene opmerkingen 

In de concept speerpuntennotitie legt men de kernwaarden van een bouwsteen uit alsof 

het doel al bereikt is.  

Bijv. 1. Leefbaarheid en leefomgeving - De woon- en leefomgeving is aantrekkelijk voor 

bestaande en nieuwe inwoners. 



 

 

 

Dit klopt ons inziens niet geheel en is afhankelijk vanuit welke optiek je het bekijkt. Vanuit 

het voorzieningenniveau is de omgeving aantrekkelijk, maar vanuit het landschap gezien 

kun je dit absoluut niet stellen.  

Deze aanpak heeft men bij de volgende bouwstenen ook toegepast en schept verwarring.  

In de concept speerpuntennotitie zijn alleen einddoelen benoemd. Niet duidelijk is hoe men 

dit concreet wil invullen. Uiteraard is hiervoor de dialoog nodig, maar uit het opgestelde 

document moeten wij herleiden dat de ontwikkeling van Chemolet voor alles gaat. 

Werkgelegenheid is uiteraard heel belangrijk, maar tegen welke prijs? Er zijn meer 

ondernemingen/initiatieven dan de bedrijven op Chemolet die zich duurzaam willen 

ontwikkelen en hiervoor moet ook ruimte worden geboden. Verder gaat men er vanuit dat 

de werknemers die op het terrein van Chemolet werken/gaan werken ook in de directe 

omgeving (gaan) wonen. Dit is maar zeer ten dele waar. 

In het document is geen aandacht besteed aan de omgeving van Chemolet op Beeks 

grondgebied.  

Mogen wij u verzoeken bovenstaande opmerkingen in de verdere uitwerking mee te 

nemen.  

Als er vragen/opmerkingen zijn, dan vernemen wij deze graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marion Wouters 

 

LLTB Belangenbehartiging 

 
Steegstraat 5, 6041 EA Roermond | Postbus 960, 6040 AZ Roermond 

T +31 475 381777 | F +31 475 333243| M +31 6 53247831 | E MWouters@lltb.nl | I www.lltb.nl 

IBAN NL56RABO0144103605 | BTW NL815455616B01 | KVK 12045362 
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REACTIE SPEERPUNTENNOTITIE 

Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot 

 

 

 
Bedankt voor de uitnodiging om deel te nemen aan de dialoogsessies. 

 

Het is lovenswaardig dat jullie in dialoog gaan met alle partijen in de omgeving van Chemelot om te komen 

tot een gedragen toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot. 

 

Graag willen wij meedenken in de discussie om de ruimtelijke ontwikkelingen van Chemelot en de 

omgeving daarvan in balans met elkaar te brengen. 

 

Leefbaarheid en leefomgeving 
 

Wij zijn het met de constatering eens dat een gezonde en veilige woon- en leefomgeving centraal 

moet staan. De gezondheid van inwoners in Zuid-Limburg is al door diverse omstandigheden 

lager dan het landelijk gemiddelde. 

In de speerpuntennota wordt erkend dat dit onder meer kan worden beïnvloed door een lage(ere) milieu-

impact van industrie en infrastructuur op de omgeving (met name bodem, water, geluid en lichtkwaliteit). 
 

Volgens het Masterplan Chemelot 2030 vinden de meeste ontwikkelingen plaats in vier 

deelgebieden. Een daarvan is Haven Stein en de verbinding met de Chemelot site. 

Deze ontwikkelingen dreigen een sterke negatieve invloed te kunnen hebben op de woon- en 

leefomgeving van Urmond en Stein. 

Onzes inziens wordt hieraan in de speerpuntennotitie te weinig aandacht besteed. 

 

We hebben het over: 

 

1. Aanpassingen en vooral uitbreiding activiteiten in Haven Stein. 

• Met een sterke toename van vervoersbewegingen per spoor en de mogelijke aanleg van een niet-

openbare weg tussen Haven Stein en Chemelot site. (Langs de bestaande spoorlijn) 

• Met een toename van de geluidshinder. De geluidruimte rond industrieterrein Haven Stein is 

beperkt, met name in de nachtperiode. 

In het Masterplan Chemelot 2030 wordt hiervoor opgemerkt dat te overwegen is om gebruik te 

gaan maken van de wettelijke mogelijkheid tot een (beperkte) verhoging van de geluidnormen 

voor het industrieterrein Haven Stein. 

• Toename van de behoefte aan buisleidingcorridors. 

2. Aanpassing en uitbreiding van de IAZI: 
Door de komst van nieuwe type activiteiten met circulaire recycling processen. 

3. Buisleidingen: 
Naast de behoefte aan buisleidingcorridors wordt gesproken over een buisleiding naar 

Antwerpen die zelfs door het grondgebied van de gemeente Stein aangelegd dient te worden. 



 

 

 

 

 

 

4. Verder wordt gewezen op de gevolgen van circulaire grondstoffen. 
 

Circulaire grondstoffen zijn vaak niet transporteerbaar per buisleiding, hetgeen betekent: 

Þ Een sterke groei van transport. 

Þ Veel ruimte voor opslag van materialen; 

Þ Opslag kan leiden tot hinder zoals stank en vliegen en veiligheidsproblemen als brand wanneer niet 

de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen. 

 

Deze onbewerkte reststoffen zal slechts in beperkte hoeveelheden worden toegelaten op Chemelot 

(Haventerrein?) en alleen in een voorbewerkte compacte vorm die geen hinder veroorzaakt. Dit betreft 

voor werkvoorraden voor drie tot vijf dagen. Externe ‘Circulaire Sites’ in de directe omgeving en/of 

verder weg moeten worden ontwikkeld. 

 

Dit betekent dat op de Chemelot-terrein w.o. Haven waarschijnlijk altijd (zij het telkens tijdelijk voor 

drie tot vijf dagen) opslag zal plaatsvinden en hinder niet altijd te voorkomen is. Verder vragen wij 

ons af waar deze externe “circulaire sites” worden ontwikkeld, met name die in de directe omgeving 

zullen komen. Enige helderheid hierover is noodzakelijk, mede gelet op de woon- en leefomgeving. 

 

Onzes inziens wordt aan deze ontwikkelingen in en rond de Haven van Stein en mogelijke gevolgen voor 
het woon- en leefomgeving in de speerpuntennota te weinig aandacht geschonken. Wij zijn van mening 

dat hier nadrukkelijk afspraken dienen te worden gemaakt hoe in overleg met de gemeente Stein en zeker 

ook met de bewoners gekeken kan worden om de mogelijk extra milieubelasting te voorkomen. 

Met name zal de huidige milieubelasting (w.o. geluid, veiligheid) niet overschreden mogen worden. 

 

Landschap en natuur 
 

De kwaliteiten van het huidige (historische) cultuurlandschap worden zoveel mogelijk behouden en als 

basis genomen bij de versterking van het landschap. 

Het is inderdaad goed maximaal in te zetten op de ecologische verbindingen van de 
verschillende kernen met Rivierpark Maasvallei 

 

Onder economie is echter het volgende opgenomen: 

Voor de (mogelijke) doorgroei van de campus in de toekomst is, als er onvoldoende ruimte 

beschikbaar is binnen de site, ook de locatie van de Lexhy in beeld. 

 

Uitgangspunt moet zijn dat aantasting van dit natuurgebied niet aan de orde zal zijn. 

 

Economie 
 

Mee eens met de opmerking dat de kracht van Chemelot de unieke samenwerking tussen de industriële 

site en de Brightlands Chemelot Campus is. Hierdoor is ze een van de belangrijkste dragende sectoren 

van de economie van Zuid-Limburg en fungeert ook in de toekomst als economische motor van de regio. 

 

Chemelot draagt sterk bij aan de welvaart en werkgelegenheid. 



 

 

 

 

In het voorgaande is reeds een opmerking gemaakt over de gevolgen van de circulaire 

grondstoffen en de Lexhy. 

 
 

Mobiliteit en logistiek 
 

Voor alle goederenvervoer van en naar Chemelot en aanverwante economie is het essentieel om goed 

aangehaakt te zijn op zowel nationale als internationale (infrastructuur)netwerken (als schakel in een 

corridor naar Midden-, Oost- en Zuid Europa) en de grensoverschrijdende energienetwerken. 

 

In het voorgaande is reeds een opmerking gemaakt over de verbinding Haven Chemelot site. 
 

 

Cultuurhistorie en identiteit 
 

Het vasthouden van onze cultuurhistorie vinden wij een goed gegeven, dit bepaalt mede onze 

identiteit. 

Chemelot is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de Westelijk Mijnstreek en zal dit in de 
toekomst ook kunnen en moeten tonen. 

 

 

Duurzaamheid en energie 
 

Een goede aansluiting op duurzame (inter)nationale energienetwerken is hierbij cruciaal voor de 

concurrentiepositie van Chemelot. 

 

Þ De samenwerking om industriële restwarmte van SABIC en de biomassacentrale BES te gebruiken 

voor warmte van nagenoeg 30.000 huishoudens en 80 kantoren is een belangrijke stap. Hopelijk kan 
voor een hele lange termijn deze restwarmte voor deze doeleinden worden gebruikt. 

Þ Zie opmerkingen over externe circulaire sites. 

Þ Opwekken van zonne-energie op daken en niet op landbouwgebieden dient uitgangspunt te zijn. 

Þ Er wordt opgemerkt dat op grootschalige bedrijventerreinen duurzame energie kan worden opgewekt 

door wind. Betekent dit ook op terrein Chemelot. 

Þ Verder zou in het kader van klimaatadaptatie ingezet moeten worden op regenwateropvang en 

infiltratie op het Chemelot terrein, evenals voor de gebouwen. 

 
 

Tenslotte het volgende: 

Ten gevolge van de coronacrisis zal de manier waarop we werken blijvend veranderen, Uit 

onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat een kwart van de 

mensen die meer zijn gaan thuiswerken, denkt dat in de toekomst te blijven doen. Is deze 

kentering tevens van invloed op de planning en toekomstvisie DSM. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Provincie Limburg. 

Ter attentie van dhr. M. Wilbers. 

Ontwerpteam gebiedsvisie omgeving Chemelot. 

Postbus 5700.  6202MA Maastricht. 

Betreft: reactie door DOP Urmond aangaande ontvangen gebiedsvisie omgeving Chemelot. 

Kopie naar:  DOP Urmond J. Busing;  Wethouder gem. Stein D. Hendrix;  dhr. K. Blankers 

 

Urmond, 3 juli 2020 

 

Geachte heer Wilbers, 

  

Het bestuur van DOP Urmond reageert met dit schrijven op ontvangen gebiedsvisie. 

 

Algemeen, 

Bewoners van Oud-Urmond (tussen Maas en Julianakanaal) en Nieuw-Urmond (tussen Julianakanaal 

en te verbreden A2) geven op alle momenten aan een goede leefbaarheid in hun                                                   

woonkernen prioriteit één. Deze priorisering gebaseerd op niet alleen milieu, maar ook vrijheid van 

uitloop naar/in een gezonde omgeving. 

Bewoners wensen niet in een toekomst te geraken zoals actueel diverse woonkernen (Rhoon, Pernis, 

Spijkenisse) in het Rotterdamse havengebied, naast talloze verdere vergelijkbare situaties in 

Nederland. 

De huidige situatie (insluiting door, middel- tot zware-industrie) voor geheel Urmond gaat volgens de 

windroos actueel van Zuid-Zuid-West tot Oost-Noord-Oost. Een verdere uitbreiding in nabije en 

verdere liggende toekomst, zoals vast te stellen in ontvangen gebiedsvisie, zal prioriteit één, 

leefbaarheid sterk aantasten dan wel geheel teniet doen. 

Opmerkingen betreffende de 6 bouwstenen uit de speerpunt notitie. 

1. Leefbaarheid en leefomgeving. 

Milieu impact van industrie en infrastructuur. 

Milieu impact. Hier mist het DOP Urmond, lichtvervuiling en trillingsverschijnselen, naast 

actuele grondwater kwaliteit.                                                                                                                              

Infrastructuur. Van gemotoriseerd verkeer gescheiden fietspaden. (twee richtingen)  

 

2. Landschap en Natuur. 

Punten 1 tot en met 6 zijn dermate vrijblijvend voor economisch, industrieel dan wel 

infrastructureel gebruik dat zowel uitloop gebieden, dorpsommetjes, en historisch 

cultuurlandschap zwaar onder druk zullen staan ter overleving zodra industrie (externe sites), 

woningbouw, en infrastructuur meer ruimte zullen opeisen. 

 



 

 

 

3. Economie. 

1. Voldoende milieu ruimte.                                                                                                            

Voor Urmond Oost zijn momenteel meerdere woningen en bedrijven gelegen binnen de 

Chemelot (500 meter) veiligheidszone. Wat betekent een en ander met toekomstige 

nieuwe bedrijven/processen en deze Chemelot (500 meter) veiligheidszone?      

Bebouwbare oppervlakte blijft binnen gestelde grenzen? Externe circulaire sites in regio 

Zuid Limburg? Of buiten regio Zuid Limburg? 

 

2. Circulaire transitie neemt veel ruimte en extra logistiek voor grondstoffen in beslag. 

Melding recent media, aansluiting zuid railvervoer op economische gronden vervallen, 

actualiseringsberekeningen voor bijkomend zwaar verkeer en verlading haven Stein, met 

daaraan gekoppeld overig regionaal verkeer. Prognose tot en met 2030? 

Optie, blijft de huidige railverbinding haven Stein – Chemelot gehandhaafd? Dan wel een 

hernieuwde aanvraag voor een weg naast bestaande railverbinding? Zie Mobiliteit 4. 

Oprekken van de geluidscontour voor haven Stein is voor beide woonkernen Urmond 

een “no fly zone” (onbespreekbaar naast oprekken A2 GPP’s) . Urmond en Stein krijgen  

van meerdere zijden geluidsdruk aangeleverd, vanuit de  A2, de A76, de haven van Stein, 

de IAZI en Gemeente Stein waterzuivering. 

Scheepsbelading in de haven van Stein veroorzaakt afhankelijk van de verlaadmethode 

stof, welke door de meest frequente wind richting de aanpalende Urmond bebouwing 

bereikt.   

 

3. Indien de “Lexhy” in beeld komt voor expansie Campus Noord is een renovatie van de 

Oude Postbaan te integreren, niet noodzakelijk op de huidige positie, met inachtneming 

van nieuwe actualiseringsberekeningen. Een renovatie Oude Postbaan aan oostzijde A2 

geeft Chemelot dan tevens de mogelijkheid Campus toe- en afritten naar behoefte te 

positioneren. 

Verplaatsing Oude Postbaan naar de westzijde A2 is voor de woonkern Urmond Oost 

NIET bespreekbaar. Aantal verkeersbewegingen huidige Oude Postbaan situatie 

3500/etmaal. (bewoners opinie huidige Oude Postbaan: levens gevaarlijk!!) 

Eventuele Campus Noord hoogbouw dient voorzien te worden van geluidsabsorberende 

gevelbekleding.                                                                                                                                        

Pilot plant’s dienen een geluidwerende bouwwijze te integreren. 

 

4. Economische spinn-off van Chemelot expansie zal ook merkbaar zijn door veel 

intensiever vracht- en personenverkeer, als eerder benoemd de Oude Postbaan dient 

dan vanaf Urmonderbaan tot en met de aansluiting Bergerweg geheel aangepast te 

worden aan de dan geactualiseerde verkeersintensiteit tot en met 2030. Daarmee zal 

sluipverkeer door de kern Urmond vanuit Obbicht en aanpalende omgeving worden 

voorkomen. 

Verdere economische spinn-off in omliggende centra en op bedrijven terreinen in het 

bestaande stedelijk gebied dient te voldoen aan milieu eisen met name gericht op het 

voorkomen van overlast door vliegend en kruipend ongedierte. 

 

5. De agrarische sector enz.                                                                                                                        

Graag verdere gedetailleerde informatie. 

 



 

 

 

6. Groei vrijetijdseconomie.                                                                                                                  

Gezien eerdere informatie en daarop gegeven reactie, waar ruimte in het gebied groei 

voor vrijetijdseconomie dan mogelijk is, en waaruit die benoemde groei dan zou moeten 

bestaan.  

 

4. Mobiliteit en Logistiek.  

1. De invloed van seizoengebonden weersomstandigheden zal bepaalde reismethoden 

duidelijk wijzigen (fiets en E-bike), welke zijn de eventuele vervoersalternatieven cq. 

mogelijkheden, per tijdsindicatie? 

Idem voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten.  

Het optimaliseren van Barge Terminal Born; welke invloed ondervindt het aan- en afvoer 

vrachtverkeer richting Chemelot hier aanvullend van? Actualiseringsberekening verkeer 

en bijhorende geluidsbelasting? 

 

5. Cultuurhistorie en identiteit. 

 

Algemeen.                                                                                                                                                 

De Brightlands Chemelot Campus functie als regionaal visitekaartje kan door middel van de 

hiervoor beschreven speerpunt informatie inderdaad een aantrekkelijke uitstraling krijgen, 

vooropgesteld dat de geluidweringsystemen aan de west zijde van de A2, (tussen de te 

verbreden A2 en aanpalende bebouwing Urmond Oost) ook eenzelfde aantrekkelijke 

uitstraling krijgen door middel van gebruik passende materialen en bijbehorende 

architectuur. Grijze betonnen geluidweringen tot vier meter hoogte of roze dan wel rode 

hellend geplaatste geluidweringen zullen het, door de maatschappij, gewenste visitekaartje 

niet ondersteunen. 

 

6. Duurzaamheid en energie. 

 

Algemeen.                                                                                                                                                

De hiervoor aangegeven tijdspanne maakt een inhoudelijke reactie geven lastig naast het feit 

dat noodzakelijke infrastructuur (CO2, H2, 380kV, leidingstraten, infrastructuur als 

snelwegen en secundair wegennet ) met de nodige (toekomst) visie voor te bereiden is.  

Voorgaand is dan ook van toepassing op genoemde circulaire grondstoffen welke in 

voorbewerkte compacte vorm naar Chemelot komen per zwaar vrachtverkeer?  Vanaf 

externe circulaire sites gelegen buiten de scoop van deze gebiedsvisie! Zie voorgaande 

opmerkingen in relatie hieromtrent.                                                                                                                                                          

Energie opwekking door middel van PV installaties neemt actueel in onze regio de gewenste 

proporties aan.  

Betreffende de regio warmtevraag is het onderdeel restwarmte geleverd vanuit Chemelot 

een optie welke de nodige vragen en moeilijkheden dient te overwinnen (onder andere 

continuïteit warmte levering), dit gezien de problemen welke vergelijkbare systemen elders 

in Nederland tot op heden kennen. (Media informatie) 

  

 

Namens DOP Urmond A.A.M.M. (Ad) Van Gils             


