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Geachte raadsleden, 

 

We willen dat de Asfaltcentrale aan de emissienormen voor PAKs en benzeen gaat voldoen, daarom 

hebben we de afgelopen periode druk gezet op de Asfaltcentrale om hun uitstoot van PAKs en 

benzeen te reduceren tot maximaal de emissienorm. We hebben een last onder dwangsom opgelegd 

en zijn continue in gesprek over maatregelen. Dit alles om  te zorgen voor een gezonde fysieke 

leefomgeving. De Asfaltcentrale heeft stevige maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de 

gestelde eisen. In deze brief kunt u meer lezen over de huidige stand van zaken en over de gevolgen 

van de last onder dwangsom.  

 

Achtergrond  

Uit metingen van de afgelopen jaren bleek dat de Asfaltcentrale niet aan de emissienormen voor 

benzeen en PAKs voldeed. In maart 2021 is een handhavingstraject gestart dat ertoe heeft geleid dat 

op 25 november 2021 een dwangsom is opgelegd. Hierin is opgenomen dat de Asfaltcentrale uiterlijk 

24 december 2021 aan de emissienormen voor benzeen en PAKs moet voldoen. Tegen het 

dwangsombesluit van 25 november 2021 heeft AsfaltNu bezwaar ingediend. Het bezwaar richt zich op 

de termijn waarna ze moeten voldoen aan de emissienormen. Dit heet de begunstigingstermijn. 

AsfaltNu vindt deze termijn te kort.  

 

De Asfaltcentrale heeft tijdelijk niet geproduceerd. In mei 2022 is gemeten of de uitstoot van de 

Asfaltcentrale voldeed aan de emissienormen. Er is toen een overschrijding van de emissienorm van 

benzeen geconstateerd. Aan de emissienorm van PAKs werd wel voldaan. De overschrijding wordt 

volgens AsfaltNu veroorzaakt door een incident op 19 april 2022. Sinds mei 2022 meten wij 

maandelijks de emissie van de Asfaltcentrale.  

 

Investeringen door Asfaltcentrale zorgen voor verbetering in situatie  

We zien dat het dwangsombesluit er in de afgelopen periode toe heeft geleid dat de Asfaltcentrale 

zich heeft ingespannen en versneld maatregelen heeft getroffen om de emissienormen onder de 

maximale normen te krijgen. Zo is de Asfaltcentrale verbouwd en er is een filterinstallatie geplaatst. 

De Asfaltcentrale in ’s-Hertogenbosch is de eerste centrale die een dergelijke installatie heeft.  
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Uit de eigen metingen en metingen in opdracht van AsfaltNu zien we een emissiereductie. Ook zijn er 

nauwelijks nog geurklachten. De nieuwe filterinstallatie lijkt derhalve effectief te zijn. Om hierover 

zekerheid te krijgen en te houden zijn er nieuwe emissiemetingen uitgevoerd én gepland. De 

resultaten van de nieuw uitgevoerde metingen zijn nog niet bekend. Gezien het verwachte resultaat 

hebben ook andere centrales inmiddels besloten in navolging van de centrale in ’s-Hertogenbosch 

een filterinstallatie te gaan plaatsen. 

 

Besluit over verbeuren last onder dwangsom 

Op 21 juni 2022 heeft de commissie van advies voor de bezwaarschriften uitspraak gedaan over het 

bezwaar van AsfatlNu. De commissie acht het bezwaar gegrond en vindt de termijn tussen 

dwangsombesluit en voldoen aan de normen te kort. AsfaltNu is volgens de commissie in die korte 

periode onvoldoende in staat de overtreding te beeindigen. 

 

Op 5 juli 2022 hebben wij besloten het advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften 

over te nemen en een nieuwe begunstigingstermijn vast te stellen. Deze begunstigingstermijn is nu 

gesteld op 6 juli 2022 (de dag na het besluit). Op 7 juli 2022 hebben we nieuwe metingen ingepland 

staan. Afhankelijk van de resultaten van die meting en latere metingen wordt de last onder dwangsom 

door AsfaltNu verbeurd.  

 

Ten gevolge van de uitspraak van de bezwaarschiftencommissie is voor de overschrijding van de 

emissienorm voor benzeen in mei 2022 de last onder dwangsom niet verbeurd.  

 

Tot slot 

Wij zijn positief gestemd over de stappen die genomen zijn door de Asfaltcentrale en zijn in afwachting 

van wat de metingen laten zien. Op zorgvuldige wijze betrekken en informeren wij de omwonenden 

van de Asfaltcentrale, zo ook over deze laatste ontwikkelingen. Voor de zomer is er een overleg 

gepland met de vertegenwoordigers uit de omgeving van de Asfaltcentrale. De omgeving wordt dan 

over de meetresultaten en de lopende juridische procedure met de Asfaltcentrale geïnformeerd. De 

resultaten van de metingen zijn ook voor iedereen te vinden op de website: Asfaltcentrale. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, meer actuele informatie ontvangt u in het 

raadsinformatiebulletin en is zichtbaar via de hiervoor genoemde website. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 
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