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Praktische participatie bij industrie 
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1994

Loket Chemelot Site Permit
&

Manager BU Environmental Permitting bijChemische Technologie

Even voorstellen
Denise Bakker
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Chemelot

60 fabrieken > 150 organisaties

8000 medewerkers > 80 nationaliteiten 

Stap in de wereld van Chemelot



09-05-19

3

Producten op Chemelot
SABIC: plastics  
voor de verpakkings- & 
automotive industrie

Fibrant & AnQore: technische 
plastics, nylon, legoblokken

OCI Nitrogen: 
ammoniak en kunstmest

Borealis: 
kunstmatige turf 
plastic folie, kurk

OCI Nitrogen: melamine
laminaat, bankbiljetten

DSM Stanyl:
tubes, plates, ademende 
film

Arlanxeo:
synthetisch rubber 
automotive

Sekisui: veiligheidsglas voor 
auto’s, treinen, touringcars en 
vliegtuigen. 
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Historie in succesvolle transities

Omgeving Chemelot

8

Gemeente Sittard-Geleen
(ca. 93000 inw.):
Brightlands Campus & Industrial 
Park

Gemeente Stein 
(ca. 25000 inw.):
Haven en Afvalwaterzuivering

gemeente Beek 
(ca. 16000 inw): 
Buurgemeente 

Bevoegd Gezag: Provincie 
Limburg
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Chemelot: Koepelvergunning

I

>100 bedrijven

met 1 vergunning en 
3 bestemmingsplannen

Energietransitie Innovatiekracht

Veiligheid Omgeving Interactie met de Omgeving

Koepel-vergunning maakt dit mogelijk Omgevings
wet moet 
helpen 
deze 
doelen te 
realiseren

BRZO

Wat zijn de uitdagingen voor Chemelot?
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Onder participatie verstaat de Omgevingswet:

‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden […] bij 
het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. 

Onder belanghebbenden wordt verstaan: 
• burgers, 
• vertegenwoordigers van bedrijven, 
• professionals van maatschappelijke organisatie(s),
• en bestuurders van overheden. 

Participatie en de Omgevingswet

11

Tabel met overzicht van de regels voor participatie per instrument
Instrument Regels Wie is verantwoordelijk voor het naleven van de 

participatieregels?
Waar staat het?

Omgevingsvisie Motiveringsplicht: het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken 
bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.

Bevoegd gezag Omgevingsbesluit (art. 10.7)

Programma Motiveringsplicht: het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken 
bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.

Bevoegd gezag Omgevingsbesluit (art. 10.8)

Omgevingsplan Het bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving van het voornemen om een 
omgevingsplan vast te stellen aan hoe het de participatie vormgeeft. Het 
bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de 
voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.

Bevoegd gezag (is B&W gemeente) Omgevingsbesluit (art. 10.2, 
eerste lid)
Omgevingsbesluit (art. 10.2, 
tweede lid)

Projectbesluit Het bevoegd gezag doet uiterlijk bij de start van de verkenning voor het 
projectbesluit een ‘kennisgeving participatie’. In deze kennisgeving staat:
•wie worden betrokken, waarover en wanneer
•wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer
•waar meer informatie beschikbaar komt
Bij de verkenning mag iedereen mogelijke oplossingen aandragen voor de 
beschreven opgave. Degene die dit doet, kan het bevoegd gezag vragen 
daarover advies te vragen aan een onafhankelijk deskundige. Zowel voor de 
voorkeursbeslissing als voor het projectbesluit geldt een motiveringsplicht. 
Het bevoegd gezag geeft hierbij aan hoe derden zijn betrokken, wat de 
resultaten zijn van de verkenning en gaat in op de aangedragen oplossingen en 
de uitgebrachte adviezen daarover.

Bevoegd gezag
Als een ander dan het bevoegd gezag 
initiatiefnemer is, kan het participatietraject wel 
een gezamenlijke actie zijn.
Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bepalen 
samen de rolverdeling, waarbij het bevoegd 
gezag uiteindelijk beslist.
Het bevoegd gezag geeft in de kennisgeving 
participatie aan wat de rollen zijn van het 
bevoegd gezag en de initiatiefnemer.

Omgevingswet (art. 5.47, 5.48 en 
5.51) en Omgevingsbesluit (art. 
5.3 en 5.5)

Omgevingsvergunning In de omgevingsregeling wordt een aanvraagvereiste participatie opgenomen. 
De initiatiefnemer moet aangeven of en zo ja hoe hij aan participatie heeft 
gedaan.
Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de integrale belangenafweging.

Initiatiefnemer Omgevingswet (art. 16.55) Het 
aanvraag-vereiste wordt 
uitgewerkt in de 
Omgevingsregeling.
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Participatie: onderdeel van de belangenafweging

Om te stimuleren dat een initiatiefnemer omwonenden vroegtijdig betrekt bij de plannen, zijn regels 
opgenomen voor initiatiefnemers. De initiatiefnemer moet in de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
aangeven of, en hoe, er overleg is geweest met belanghebbenden. 

Dit staat in artikel 16.55, zesde lid van de Omgevingswet en wordt nog verder uitgewerkt in de 
Omgevingsregeling. 

Voor de overheid is het dan bij de aanvraag meteen duidelijk of belanghebbenden echt vroegtijdig betrokken 
zijn bij een initiatief. De overheid moet de informatie die bij de participatie is gekregen, betrekken bij de 
belangenafweging.

Initiatiefnemer moet participatie zelf vormgeven
Omgevingsvergunningen verschillen van elkaar. Daarom is niet vastgelegd hoe participatie moet 
plaatsvinden. 
De vergunning aanvrager moet daar zelf vorm aan geven en is natuurlijk afhankelijk van de 
soort activiteit. 

Vorm hangt af van de maatschappelijke belangen en belangen van derden. 
Op deze manier wordt voorkomen dat het participatietraject een afvinklijstje wordt.

Vanuit het perspectief initiatiefnemer

• CCO = Contact Commissie Overheden

• Een maandelijkse vergadering van initiatiefnemer + belanghebbenden 
bij de start van relevante Wm/Wabo vergunningen

• 292 CCO vergaderingen hebben reeds plaatsgevonden!

Overleg bij Chemelot: CCO

https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/omgevingsregeling
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>100 bedrijven

14.00 – 14.15 uur Ontvangst met koffie Door

14.15 – 14.30 uur Stand van zaken “hoofdstuk 1”  koepelvergunning xx

14.30 – 14.40 uur Startpresentatie Vooroverleg tbv Revisievergunning  Ammoniakfabrieken xx

14.40 – 14.55 uur Nieuwe pilot plantinstallatie bij BCC xx

14.55 – 15.10 uur Toelichting op de Pilot Omgevingswet Chemelot xx

15.10 – 15.20 uur Notulen xxxe CCO-vergadering dd. Xxx (zie bijlage 1) xx

15.20 – 15.30 uur Stand van zaken van de Chemelot Wabo-procedures (zie bijlage 2) xx

15.30 – 15.45 uur Stand van zaken van de Chemelot projecten, die nog niet tot een aanvraag hebben 

geleid (zie bijlage 3)

xx

15.45 – 16.00 uur Gegevens drijvers en werkgevers KvK Site Chemelot (zie bijlage 4) xx

Een typische agenda
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En de burger?
Omwonenden communicatie!

- Klankbordgroep ontwikkeling Chemelot (visie 2025) met 
speciale thema’s voor ontwikkelingen rondom Chemelot 

(E.g. Nieuwe Spooraansluiting) 

- Informatie avonden ontwikkelingen op Chemelot

- Omwonendenbijeenkomst Samen Bewust Veilig 

- Website;
- Nieuws 
- Achtergrond Chemelot 
- Veiligheid
- Duurzaamheid 

- Informatie website bijzondere voorvallen 
- Digitale nieuwsbrief 800 abonnees 
- Inzet social media volgens contentkalender
- Flyer ‘wat te doen als de sirene gaat’
- Samenwerking VRZL risicocommunicatie
- ……..

Communicatiemiddelen 

- Milieuklachtenlijn
- Omwonendenbijeenkomst 
- Klankbordgroep 
- Dag van de chemie / open dag
- Bedrijfsbezoek bijv. bij een TA 
- Nieuwsbrief
- Media 
- Brief / advertentie wanneer TA
- Website 
- Social media 
- …….
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Uitingen social media 
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Vragen?


