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Geachte heer Joustra, 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Hierbij doe ik u mijn standpunt toekomen met betrekking tot de aanbeveling die u 
aan mij doet, in het rapport Chemie in samenwerking - Veiligheid op het 
industriecomplex Chemelot, door u gepubliceerd op 21 juni 2018. 
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Ik verwelkom het rapport van de Onderzoeksraad. Naast Chemelot kent Nederland 
meer chemieclusters, die een concentratie van risico's voor mens en milieu betekenen 
maar tevens, door de onderlinge nabijheid van risicovolle bedrijven, ook de 
mogelijkheid bieden dat de bedrijven gezamenlijk in de beheersing van risico's 
investeren. Daarnaast hebben deze clusters te maken met een dynamische omgeving, 
waarin onder meer maatschappelijke opgaven voor woningbouw en de energietransitie 
mede een claim leggen op de schaarse ruimte. Ook voor deze clusters is het rapport 
van de Onderzoeksraad van belang en kan het worden uitgelegd als een oproep om 
binnen de clusters In samenwerking de veiligheid te versterken. 

De Raad heeft geconstateerd dat de toepassing van het instrumentarium, 
waaronder het toetsen van de inpasbaarheid en het opleggen van normen, zich 
beperkt tot hetgeen de verschillende wetten voorschrijven. Ook constateert de 
Raad dat verschillende wettelijke Instrumenten door de constructie van een 
overkoepelende omgevingsvergunning niet van toepassing zijn. Als gevolg hiervan 
is de Raad van oordeel dat het niet mogelijk is te sturen op het beperken van met 
name de onderlinge risico's van activiteiten op het terrein. 

Op grond daarvan luidt uw aanbeveling aan mij: 

Zorg voor instrumentarium om via vergunningverlening, toezicht en handhaving te 
sturen op het beperken van onderlinge risico's bij activiteiten binnen multi-user 
industriecomplexen zoals Chemelot. Het gaat daarbij in ieder geval om: 

• De beheersing van risico's op domino-effecten tussen bedrijven op een vergelijkbare
wijze als tussen individuele Brzo-bedrijven.

• Het beperken van activiteiten binnen multi-user industriecomplexen, die niet
noodzakelijkerwijs daar hoeven plaats te vinden.
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