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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 januari 2018
Hierbij ontvangt u mijn reactie op de recente voorvallen op het industrieterrein Chemelot, zoals door de vaste commissie voor Infrastructuur en
Waterstaat tijdens de procedurevergadering van 6 december jl. gevraagd.
Het bevoegd gezag voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s
zware ongevallen (Brzo2015) ligt bij de provincie. Met betrekking tot de
recente voorvallen op Chemelot (de storing in de watervoorziening op
29 november jl. en de lekkage van ammoniak op 6 december jl.) heb ik
informatie verkregen van de provincie Limburg en de RUD Zuid-Limburg.
De provincie Limburg is het Wabo1-bevoegd gezag voor de bedrijven op
Chemelot. Vergunningverlening, toezicht en handhaving worden in
opdracht van de provincie Limburg uitgevoerd door de RUD
Zuid-Limburg.
Op 29 november zijn 45 bedrijven, die zijn gekoppeld aan de centrale
stoomfaciliteit op Chemelot, tijdelijk stilgelegd door de uitval van de
demi-watervoorziening (defecte klep in het watersysteem). De watervoorziening is onmisbaar voor de levering van proceswater en water voor de
stoomproductie (energiedrager). Proceswater en/of stoom is bij die
bedrijven noodzakelijk ten behoeve van het productieproces. De
stillegging is gecontroleerd gebeurd volgens een voor uitval opgesteld
protocol. De stillegging gaf geen gevaar voor de omgeving. Er moest
echter wel gefakkeld worden, waardoor enige overlast in de omgeving,
vooral geluidsoverlast, kon worden ervaren.
Het tweede voorval betrof een lekkage van ammoniak vanuit de
HSO-fabriek op 6 december. In dit geval is het betreffende bedrijf op
grond van de Wet milieubeheer verplicht onderzoek te doen naar de
oorzaak van het incident en op basis daarvan passende maatregelen te
nemen om herhaling te voorkomen. De resultaten van het onderzoek en
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de voorgestelde maatregelen worden aan het bevoegd gezag voorgelegd.
Het bevoegd gezag ziet erop toe dat maatregelen worden genomen om
herhaling te voorkomen en kan zo nodig de omgevingsvergunning
wijzigen.
Ik ben verantwoordelijk voor het stelsel van vergunningverlening, toezicht
en handhaving, waarbinnen het bevoegd gezag zijn eigen uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft. Samen met het bevoegd gezag en met de
industrie blijf ik werken aan verbetering van de leefomgeving en
versterking van de veiligheid, zoals binnen het programma Duurzame
Veiligheid 2030 en met de Safety Deals.
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer
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