
BELOFTELIJST ASML AAN OMWONENDEN
ASML is een prominent, snelgroeiend bedrijf en haar gebouwen komen dichterbij omwonenden. ASML 
heeft het afgelopen jaar 2022 veel gesprekken gevoerd met talloze buurtbewoners en geleerd van de 
interactie. ASML wil voor hen bereikbaar, betrouwbaar en transparant zijn. Daarom doet ASML de 
volgende toezeggingen aan de omwonenden van haar campus:

GELUID Z LICHT

^ ASML houdt zich aan wettelijke regels en normen en belooft om geluid (inclusief tonaal geluid) 
en lichtuitstraling zoveel mogelijk te beperken.

• ASML zal regelmatig meten op de diverse punten van de geluidzone en voor de geluidwal aan de 
Kempenbaan en de resultaten hiervan delen met de gemeente en omwonenden.

GROEN

• In overleg met de gemeente en omwonenden worden bestaande bomen in de groenzone aan de 
Kempenbaan vervangen door groenblijvende bomen en worden in de (bestaande en nieuwe) 
groenstrook aan beide zijden van de Kempenbaan volwassen groenblijvende bomen geplant.

BOUWPLANNEN

^ ASML zal over bouwplannen in het noordelijke plandeel voor de aanvraag van de bouwvergunning 
de omwonenden Dreefbuurt betrekken. ASML zal de omwonenden tijdig informeren en 
voorgestelde keuzes motiveren. Omwonenden krijgen de gelegenheid om over bouwplannen en 
met name de uitstraling van de gebouwen en de inrichting van het onbebouwde gebied aan de 
Kempenbaan mee te denken. ASML zal hun ingebrachte ideeën zo veel mogelijk opnemen in de 
aanvraag van de vergunning.

^ ASML zorgt voor een meldpunt mocht er sprake zijn van overlast tijdens de bouw.

PARTICIPATIE en COMMUNICATIE ALGEMEEN

^ ASML zal samen met de gemeente komen tot een vorm van gestructureerd constructief overleg 
met de omwonenden, waarin de voor de buurt relevante thema's rondom de campus, de 
planvorming, bouwwerkzaamheden, en de effecten van de uitbreiding zullen worden besproken.

^ ASML zorgt ervoor dat het de buurt periodiek zal informeren over de vordering van de 
werkzaamheden en andere relevante ontwikkelingen op de campus.

^ ASML spant zich in voor een relatie met de buurt die zich kenmerkt door korte lijnen en makkelijk 
contact. Het e-mail adres run7000@asml.com wordt beheerd door Marjolein de Hooge en haar 
team.

^ Klachten, ideeën, wensen en zorgen zijn welkom op dit e-mailadres en worden snel beantwoord 
en waar nodig verder onderzocht, waarbij de afzender wordt betrokken en geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Lucas van Grinsven
Vice President Communications ä Community Engagement
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