
 

 

  

Motie 

Datum raadsvergadering 17 februari 2022 

Ingekomen onder nummer 175 

Status Status 

Onderwerp Motie van de leden Naoum Néhmé en Boomsma inzake aanpassen 

ontwerp Hamerkop 

Onderwerp 

Aanpassen ontwerp Hamerkop 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:  

 

De Raad, 

 

Gehoord de discussie over Investeringsbesluit Hamerkwartier: vaststellen van de Investeringsnota 

Hamerkwartier, het Beeldkwaliteitsplan Hamerkwartier en het beschikbaar stellen van een uitvoe-

ringskrediet 

 

Overwegende dat, 

- De wethouder tijdens de Commissievergadering van 9 februari 2022 heeft bevestigd dat 

bestaande bedrijven moeten kunnen blijven functioneren en dat zij ook niet mogen wor-

den belemmerd in hun duurzaamheidsambities; 

- De bestaande VNG-richtafstand van 700 meter voor woningen naast een BRZO-

chemiebedrijf anorganische chemie (Albemarle) is gebaseerd op een evaluatie van de mo-

gelijke impact van externe veiligheid, geluid, geur, emissies op de woon- en leefomgeving 

van omwonenden, evenals de beleving van genoemde aspecten bij toekomstig omwonen-

den. 

- De gemeente voornemens is om circa 900 woningen in hoge woontorens op 150 meter 

afstand van een chemische fabriek planologisch mogelijk te maken; 

- Het vastgestelde MER met zijn onderzoeken, dat ten grondslag ligt aan de voorgenomen 

inrichting van de Hamerkop, zoals vastgelegd in de Investeringsnota, volgens Albemarle 

en de gemeente aanvulling behoeft voor de Hamerkop. 

- Het vastgestelde MER en de daarop te baseren ruimtelijke plannen voor de voorgenomen 

inrichting van de Hamerkop de bestaande en/of toekomstige bedrijfsvoering van Albe-

marle, inclusief de duurzaamheidsambities bemoeilijkt, dan wel onmogelijk maakt; 
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- Het niet verstandig is dat de raad een ruimtelijk plan vaststelt voor de bebouwing op de 

Hamerkop zonder dat verzekerd is dat dit leidt tot een aanvaardbaar woon- en leefkli-

maat.  

- De onzekerheid rondom de woningen op de Hamerkop noopt tot een aanvullend onder-

zoek, gericht op alle aspecten die volgens de VNG-richtlijn relevant zijn bij het vaststellen 

van een acceptabele afstand van bebouwing tot Albemarle, zowel voor de huidige als toe-

komstige (redelijkerwijs te voorziene) bedrijfsvoering, met inachtneming van de beleving 

en mogelijke gezondheidseffecten daarvan voor toekomstig omwonenden op de Hamer-

kop.  

- De onzekerheid rondom de woningen op de Hamerkop belanghebbenden zeer waar-

schijnlijk zal nopen juridische gevechten aan te gaan, hetgeen een tijd- en geldverspilling 

is en mogelijk alle woningen in het Hamerkwartier kan vertragen (zo niet tegenhouden). 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders 

Het ontwerp ruimtelijk plan Hamerkop (bestemmingsplan of aangepast omgevingsplan) aan te 

passen en aan de raad voor te leggen nadat met Albemarle overeenstemming is bereikt dat uit het 

eerdergenoemde onderzoek is gebleken dat circa 900 woningen binnen de VNG-richtafstand van 

een chemische fabriek, gelet op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van Albemarle, inclu-

sief de duurzaamheidsambities van Albemarle, een aanvaardbaar woon- en leefklimaat met zich 

brengt voor de toekomstige bewoners. 

Indieners 

H. Naoum Néhmé 

D.T. Boomsma 

 


