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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Onderzoek gevolgen voor omgeving van nieuwe 
kunstmestfabriek in Amsterdam 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om goed onderzoek te 

doen naar mogelijke gevolgen voor de omgeving van een nieuwe kunstmestfa-

briek in Amsterdam. Beschrijf ook de locatiekeuze van de fabriek van  

ICL Fertilizers. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vroeg, namens de 

provincie Noord-Holland, de Commissie om advies over de inhoud van het op te 

stellen milieueffectrapport. 

 

Om meer kunstmest te produceren en dit op een schonere manier te doen wil  

ICL Fertilizers een moderne kunstmestfabriek bouwen. De huidige fabriek staat al 100 

jaar in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Voor de nieuwe fabriek is een an-

dere locatie, op het voormalig OBA-terrein, gekozen. Voordat de provincie  

Noord-Holland en Rijkswaterstaat besluiten over de bouw van de fabriek, worden eerst 

de gevolgen voor de omgeving onderzocht. 

 

Beschrijf in het milieurapport hoe tot de nieuwe locatie is gekomen en welke milieuef-

fecten bij deze locatiekeuze een rol speelden, zegt de Commissie. Ze adviseert verder 

om de productieprocessen te beschrijven en meerdere inrichtingsvarianten met elkaar 

te vergelijken. Ook moeten de gevolgen voor de omgeving goed in kaart worden ge-

bracht. Bijzondere aandacht is nodig voor de mogelijke risico’s op de gezondheid van 

omwonenden en voor gevolgen voor klimaat, water, bodem en natuur. 

 

Ten slotte is het advies van de Commissie om een goed monitorings- en evaluatieplan 

op te stellen om in de toekomst op tijd bij te kunnen sturen. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3575
http://www.commissiemer.nl/

