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Besluit van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op grond van de Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg, strekkende tot het verlenen van ontheffing ten behoeve
van het verrichten van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor een als vitaal aangemerkt
bedrijfsproces op het Chemelotterrein te Geleen;

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg:

Overwegende:


dat zich in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak manifesteert van het coronavirus (COVID19), behorende tot de groep A van de infectieziektes, en dat ter bescherming van de veiligheid en de
gezondheid van de bevolking maatregelen worden genomen om verspreiding hiervan tegen te gaan;



dat aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s door de minister voor Medische Zorg en Sport, mede
namens de minister van Justitie en Veiligheid, in dit kader aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van
maatregelen welke voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg laatstelijk hebben geresulteerd in vaststelling
van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 juni 2020, welke verordening
geraadpleegd kan worden via haar website www.vrzl.nl;



dat het bedrijf Chemelot Site Permit BV te Sittard-Geleen op 5 juni 2020 een aanvraag heeft ingediend
ten behoeve van het verrichten van onderhoudswerkzaamheden voor een bedrijfsproces van Sabic
Olefins 4 Naftakraker op het Chemelotterrein te Geleen;



dat het betreffende bedrijfsproces is aangemerkt als zijnde van vitaal belang;



dat voor de betreffende onderhoudswerkzaamheden geen uitstel mogelijk en/of wenselijk is;



dat de onderhoudswerkzaamheden op grond van het bepaalde in artikel 2.1., eerste en derde lid van
genoemde noodverordening niet zijn toegestaan omdat hierbij de inzet van meer dan honderd
personen nodig is;



dat de aanvraag van Chemelot Site Permit BV is vergezeld van een plan van aanpak, waarin een voor
de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen veilige uitvoering inclusief
bijbehorende flankerende maatregelen wordt gepresenteerd;



dat bedoeld plan van aanpak door de Brandweer Zuid-Limburg nadrukkelijk hierop is getoetst alsmede
op het voorkomen van de risico’s voor zware ongevallen;



dat de Brandweer Zuid-Limburg positief adviseert met betrekking tot het plan van aanpak;



dat gelet op het vorenstaande de ingediende aanvraag om ontheffing voor verlening in aanmerking
komt;

BESLUIT:
Gelet op het vorenstaande heb ik als volgt besloten:
Verlening ontheffing
Aan het bedrijf Chemelot Site Permit BV te Sittard-Geleen wordt ontheffing zoals bedoeld in artikel 3.1 van
de noodverordening verleend van het bepaalde in artikel 2.1 eerste lid juncto derde lid van de
noodverordening, zulks ten behoeve van het verrichten van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
voor een als vitaal aangemerkt bedrijfsproces van Sabic Olefins 4 Naftakraker op het Chemelotterrein te
Geleen;
Nadere voorwaarden

1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen maatregelen te zijn getroffen waardoor
aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
2. Afwijking van de onder 1 genoemde afstand is alleen toegestaan in de situaties en met
inachtneming van de maatregelen zoals vermeld in de bijlagen 1 tot en met 4, bijgevoegd bij uw
brief van 5 juni 2020, met kenmerk CSP 20-163.

Duur
De ontheffing geldt voor de periode 17 juni 2020 tot en met 24 juli 2020.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan Chemelot Site Permit BV (aanvrager).

Maastricht, 11 juni 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Mevrouw mr. J.M. Penn-te Strake

Bezwaar
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift dient te worden ingediend bij de Voorzitter van
de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Prins Bisschopsingel 53, 6212 AB Maastricht onder vermelding van
‘bezwaarschrift’. Het verdient aanbeveling een afschrift van dit besluit bij te voegen.

