
 

     
 

   
  

 
  

 
  

    

 
  

    

 
 

  

 
    

 
     

 

    
   

     

   
  

Raadsinformatiebulletin 
30 juni 2022 

Asfaltcentrale, stand van zaken 
Aan AsfaltNu is in 2021 een last onder dwangsom opgelegd om te voldoen aan de emissienorm voor 
benzeen en PAKs. Om deze emissies te verminderen en te voldoen aan de emissienormen heeft 
AsfaltNu afgelopen winter een filterinstallatie geïnstalleerd. 

Resultaat emissiemetingen 
In maart hebben wij u, via een informatiebulletin, gemeld dat de eerste controlemeting eind maart 
uitgevoerd zou worden. Vanwege de kleine productiehoeveelheden bij het opstarten en inregelen van 
de installatie bleek dit niet mogelijk. De eerste controlemeting is daardoor ingepland op 20 april. Door 
een smeulend filter op 19 april kon deze meting niet doorgaan. Uiteindelijk is op 11 mei de eerste 
controlemeting uitgevoerd. 

In de resultaten van deze meting is een overschrijding van de emissienorm van benzeen 
geconstateerd (gemeten is 3,2 mg/m3 en de norm is 1,0 mg/m3). Aan de emissienorm van PAKs werd 
wel voldaan (gemeten is 0,03 mg/m3 en de norm is 0,05 mg/m3). Het college beraadt zich hoe zij 
hiermee om wil gaan, mede in relatie tot het ingediende bezwaar tegen de last onder dwangsom. 
Hierover neemt zij binnenkort een besluit. 

Ondanks dat de uitstoot van benzeen bij AsfaltNu op 11 mei boven de norm is, constateren wij een 
emissiereductie na de aanpassingen in de asfaltcentrale. De overschrijding van 11 mei 2022 wordt 
volgens AsfaltNu veroorzaakt door het niet goed functioneren van het filter na het incident op 19 april. 
De installatie is hier inmiddels op aangepast. De nieuwe filterinstallatie lijkt effectief te zijn, om hierover 
zekerheid te krijgen blijven wij in de komende periode emissiemetingen uitvoeren. 

Inmiddels is op 7 juni een tweede controlemeting uitgevoerd naar zowel benzeen als PAKs. De 
resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Verder staat voor de zomervakantie nog één meting in de 
planning. En zijn we voornemens om na de zomer een controlemeting uit te voeren. 

Daarnaast heeft AsfaltNu zelf door een externe partij een controlemeting laten uitvoeren. Dat is op 1 
juni gebeurd. Uit die meting blijkt dat aan de emissienormen wordt voldaan. 

Accreditatie OMWB 
Eerder hebben wij u laten weten dat tijdens de meting op 11 mei alleen indicatief naar PAKs gemeten 
kon worden. De Omgevingsdienst midden-west Brabant (OMWB), die deze meting heeft uitgevoerd, 
heeft namelijk geen accreditatie voor het meten van PAKs. Op basis van voortschrijdend juridisch 
inzicht blijkt dat wanneer een overheidsinstantie, zoals de OMWB, zelf de meting uitvoert een 
accreditatie niet noodzakelijk is. 

Omgeving 
We vervolgen het overleg met vertegenwoordigers van de bewoners uit de omgeving. We willen dan 
tekst en uitleg geven over de metingen die zijn verricht en die er nog aan zitten te komen. En met 
name over de consequenties daarvan. Dit overleg zal naar verwachting nog voor de zomer 
plaatsvinden. 

De resultaten van de metingen zijn te vinden op de website: Asfaltcentrale. Daar staan ook de 
resultaten van de vorige metingen en is de nodige informatie en documentatie te vinden. 
Uiteraard houden we ook u op de hoogte van de resultaten van de vervolgmetingen. 

Over dit onderwerp zijn ook artikel 71 vragen gesteld. Die worden binnenkort beantwoord. 


