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Chemie in Samenwerking 

Geachte heer Dijsselbloem, 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Op 21 juni 2018 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport 
Chemie in samenwerking, naar aanleiding van onderzoek naar incidenten in 2015 
en 2016 op het industrieterrein Chemelot. Ik heb mijn reactie op de aanbeveling 
die in het rapport aan het ministerie van IenW is gedaan op 20 december 2018 
aan uw voorganger gestuurd. 
In deze brief wil ik enerzijds ingaan op mijn inspanningen om de veiligheid binnen 
chemieclusters te vergroten en anderzijds op de recente brief van Gedeputeerde 
Staten van Limburg aan u over de acties die de provincie inmiddels heeft ingezet 
en de reactie van Chemelot op het rapport Chemie in samenwerking. 

Chemie in samenwerking 
In het rapport Chemie in samenwerking is in het bijzonder ingegaan op 
maatregelen op Chemelot. Met name het aspect van ruimtelijke ordening heeft 
daarbij aandacht gekregen, evenals het functioneren van de koepelvergunning 
waaronder Chemelot opereert. De Onderzoeksraad heeft daarbij benadrukt dat 
een chemiecluster als Chemelot, juist vanwege de cumulatie van risico's voor de 
omgeving en de eigen werknemers, en in het geval van Chemelot ook studenten, 
de plicht heeft om alles in het werk te stellen om de veiligheid voor zijn omgeving 
te verzekeren, ook als dat niet uit wettelijke verplichtingen volgt. Een 
gezamenlijke ambitie en strategie kan daarom van Chemelot verwacht worden. Ik 
onderschrijf deze stellingname van de Onderzoeksraad en ik ben van mening dat 
deze ook geldig is voor de andere chemieclusters In Nederland. Binnen het 
programma Duurzame Veiligheid 2030 wil ik hier invulling aan geven. Daarbij 
houd ik rekening met de grote verschillen tussen de clusters, waar het gaat om 
ontstaansgeschiedenis en organisatie. 

Duurzame veiligheid 
Zoals ik ook meldde in mijn brief van december vorig jaar en zoals ook is 
aangehaald in het rapport Chemie in samenwerking, zijn de zes chemieclusters in 
Nederland één van de onderwerpen In het programma Duurzame Veiligheid 2030. 
In dat kader is al in 2016 een inventarisatie gemaakt van collectieve maatregelen 
binnen chemieclusters om de veiligheid te vergroten. Deze maatregelen, of best 
practices, hebben gemeen dat zij in een of meer van de clusters worden 
uitgevoerd, maar geen van alle in alle clusters. De conclusie is tweeërlei: 
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