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Reactie op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Chemie in 
Samenwerking 

Excellentie, 

Op 21 juni 2018 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport "Chemie in samenwerking, 
veiligheid op het Industriecomplex Chemeror gepubliceerd. Met deze brief geven wij invulling aan de 
verplichting op grond van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aan ons gerichte 
aanbevelingen uit het rapport. 

De aanbeveling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg luidt: 

"Formuleer in samenwerking met de omliggende gemeenten een ambitieuze en uitgewerkte visie om de 
veiligheid op Chemelot en voor de omgeving te bevorderen. Deze visie moet ook als leidraad dienen voor 
de uitvoering van de ruimtelijke ordening door de omliggende gemeenten. Als uitgangspunt hierbij geldt 
het streven naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau dat verder gaal dan de wettelijke normen voor 
veiligheid. Zorg ervoor dat de geformuleerde veiligheidsambities leidend zijn in alle rollen die de provincie 
vervult ten aanzien van Chemelot. Besteed in de visie in ieder geval specifiek aandacht aan: 

Het aantoonbaar maken door de Brzo-bedrijven dat zij de gezamenlijke veiligheidsrisico's van de 
chemische procesinstallaties beheersen. Zowel de individuele bedrijven op Chemelot als CSP 
moelen hierop kunnen worden aangesproken. 
De criteria voor veiligheid die worden gehanteerd om te toetsen welke (niet industriële) 
activiteiten worden toegestaan zowel op Chemelot (met name op de Chemelol Campus) als in de 
directe omgeving. Streef hierbij naar om de aanwezigheid van mensen zoveel mogelijk te 
beperken en maak de verdere ontwikkeling van Chemelot afhankelijk van de male waarin aan de 
verhoogde veiligheidsambities inhoud wordt gegeven." 
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