
Heeft het College kennis genomen van de Kamerbrief? Zo ja, komen deze gegevens
overeen met het beeld dat het College had? Zo nee, waarom niet? 

Deelt het College de opvatting van D66 dat gelet op de posities die op deze lijsten
worden ingenomen door Chemelot Site Permit B.V., Sittard-Geleen een prominente
en stevige ambitie moet hebben met betrekking tot het beperken van de uitstoot en
bij de versterking van natuur in onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

Gezien de innovatieve en unieke kenniseconomie die zich bevindt op de Chemelot
Site BV, is het College voornemens om samen met de relevante stakeholders op de
Chemelot Industrial Site en de Brightlands Chemelot Campus, samen met de
buurgemeenten en de Provincie Limburg in gesprek te gaan om te bekijken welke rol 

Gemeente Sittard-Geleen 
t.a.v. het College van Burgemeester & Wethouders 
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Betreft: Vragen ex. Artikel 43 inzake uitstoot Stikstof en Ammoniak Gemeente Sittard-
Geleen.

Geacht College,

Op 5 april jl. heeft onze D66-fractie kennisgenomen van de top-100 lijsten van stikstof-
en ammoniakbronnen in Nederland. Deze zijn gepubliceerd door de Minister voor
Natuur en Stikstof in bijlage op de beantwoording van Kamervragen. Binnen de
nationale lijst van de stikstofoxiden-bronnen staat de Chemelot Site Permit BV te
Geleen op nummer vier met een emissie (kg) van 2123026,00. Betreffende de uitstoot
van ammoniak krijgt het industrieterrein een derde plek toegekend op de landelijke
top-100 lijst met een emissie (kg) van 113794,00. Beide chemische stoffen worden als
schadelijk gekenmerkt voor natuur, lucht, bodem en water. Uiteindelijk resulteert dit
ook in schade aan de biodiversiteit. 

Op basis van bovenstaande constateringen stelt de fractie van D66 de volgende vragen
aan het College van B&W: 
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zij kunnen spelen – eventueel in samenwerking met de Gemeente Sittard-Geleen –
om een versnelde emissievermindering van ammoniak en stikstof te realiseren? Zo ja
op welke termijn en met welke stakeholders wil het College spreken? Zo nee,
waarom niet?

Heeft het College in beeld of de stikstofuitstoot past binnen de vergunning? En
hoeveel ruimte laat de vergunning dan nog? Hoe kijkt het College aan tegen die
ruimte? 

Zijn er gezien de landelijke regelgeving omtrent het stikstofbeleid projecten binnen
de gemeente Sittard-Geleen die stil liggen hierdoor? Zo ja, is het College voornemens
te kijken naar oplossingen hiervoor?

Met kennisname van de zojuist genoemde emissiecijfers, is het College voornemens
om de aansluiting van Sittard-Geleen bij het Schone Lucht Akkoord (SLA), zoals
recentelijk gevraagd door D66, hierom te versnellen – aangezien het College dit jaar
hierover een besluit gaat nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, wat is er al bekend
over het proces m.b.t. de aansluiting van Sittard-Geleen bij het Schone Lucht
Akkoord? 

Is het College het met de D66-fractie eens dat het noodzakelijk is om de
(stikstofgevoelige) natuur in Sittard-Geleen te versterken en ziet het College
mogelijkheden om, met kennis van deze cijfers, te onderzoeken hoe Sittard-Geleen
haar natuur kan versterken en/of vergroten, bijvoorbeeld d.m.v. de aanleg van tiny
forests, geveltuinen en/of groene gevels in de openbare ruimte? Zo ja, hoe en op
welke termijn wil het College hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet? 

Heeft het College zicht op welke subsidies de gemeente Sittard-Geleen kan aanvragen
om de uitstoot te verminderen en (stikstofgevoelige) natuur binnen de gemeente te
versterken? Zo ja, welke zijn dit en maakt het College hier al gebruik van? Zo nee, is
het College van plan dit nader in kaart te brengen om in de toekomst hiervan gebruik
te maken en op welke termijn dan? 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen binnen de hiervoor gestelde
termijn.

Hoogachtend, namens de D66-fractie,

Pepijn Pi Van de Venne 
Fractievoorzitter D66 Sittard-Geleen
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c.c. Pers
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