Albemarle inspraak tijdens de vergadering van de Tijdelijke Algemene
Raadscommisie van 29 juni j.l. naar aanleiding van haar zienswijze op het
ontwerp bestemmingsplan Draka
Inspreker: A. Quist, Managing Director Albemarle Catalysts Company b.v.
Geachte commissieleden,
Albemarle is een BRZO bedrijf dat mondiaal actief is in de productie van katalysatoren. Een
veilige en hindervrije woonomgeving is in het belang van onze buren en onszelf.
Het Drakaterrein ligt op ca. 450 m van ons bedrijf en daarmee binnen ons invloedsgebied. In
onze zienswijze vragen wij ondermeer aandacht voor industriegeluid en omgevingsrisicos. De
nota van beantwoording laat zien dat de gemeente terecht verdergaande geluidsmaatregelen
neemt.
Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van het Hamerkwartier. In tegendeel, wij maken ons evenwel
zorgen over de onzorgvuldigheden in het MER, in het bijzonder voor de plannen op de
Hamerkop, waarbij bebouwing op slechts 100 m van ons chemiebedrijf komt. Het kavel is hoog
milieubelast (ondermeer geluid). Op de Hamerkop is desondanks het hoogste bouwvolume
voorzien. Wij hebben de vorige raad opgeroepen om pas op de plaats te maken met de
Hamerkop totdat aanvullend onderzoek is uitgevoerd. Onze verduurzamingsplannen komen in
het geding met deze ontwikkeling van de Hamerkop.
Echter, met de goedkeuring van de Hamerkwartier plannen – inclusief de Hamerkop – hebben wij
beroep moeten instellen tegen het bestemmingsplan Exclusiva met het MER om de knelpunten
bij de Hamerkop op tafel te krijgen bij de rechter. Het toegezegde, aanvullend onderzoek zal niet
tijdig afgerond kunnen zijn.
Wij wilden echter in overleg over een deel en niet in de rechtszaal in bezwaar tegen het geheel.
Wij zien een toekomst in Amsterdam-Noord voor wonen én werken met een oplossing die nieuwe
bewoners minder belast. Een oplossing die ook ten goede komt aan biodiversiteit, groen in de
wijk en de beleving van toekomstige bewoners.
Wij nodigen u graag uit bij ons op locatie en om mee te denken in een mogelijke
oplossingsrichting. Alleen met uw medewerking komt er een duurzame én snellere oplossing.
Vragen beantwoorden wij graag nu of later.

