
 
Onderstaande tekst is opgenomen in het raadsinformatiebulletin van 25 november 2021 met 
betrekking tot handhaving asfaltcentrale Veemarktkade 
 
-- 
 
Last onder dwangsom na recente overschrijdingen 
Zoals uit recente metingen blijkt, stoot de asfaltcentrale aan de Veemarktkade nog steeds meer 
schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. Hierbij brengen we u op de hoogte van de volgende 
stap die wij hebben gezet in de handhaving conform de Landelijke Handhavingsstrategie. Wij hebben 
AsfaltNu een last onder dwangsom opgelegd om de asfaltcentrale zo snel als mogelijk aan de norm te 
laten voldoen.  
 
Afgelopen week ontvingen wij de rapporten naar aanleiding van de emissiemetingen die op 17 
september 2021 in opdracht van ons en door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties zijn 
uitgevoerd. Hierin werd duidelijk dat tijdens deze metingen een concentratie is vastgesteld van 
respectievelijk 7,0 mg/Nm3 benzeen en 2,7 mg/Nm3 PAK. De emissiegrenswaarden in het 
Activiteitenbesluit zijn vastgesteld op respectievelijk 1,0 mg/Nm3 en 0,05 mg/Nm3. Er is dus een forse 
overschrijding geconstateerd. De lange periode tussen meting en resultaat zijn te verklaren doordat er 
grote capaciteitsdruk op deze specialistische organisaties staat in verband met de grote landelijke 
vraag en dat de waardebepaling van de PAK-concentratie in een specialistisch laboratorium moet 
worden uitgevoerd. 
 
Plan van aanpak AsfaltNu en zienswijze 
AsfaltNu heeft op ons verzoek op 15 juli 2021 een plan van aanpak overlegd. In dit plan heeft AsfaltNu 
het voornemen gemeld om de centrale te voorzien van een nabehandelingsinstallatie. Alle gassen die 
de centrale via de schoorsteen verlaten worden door deze installatie geleid. Hierdoor is de 
verwachting dat 90% benzeen, 95% PAK en 95% geur wordt afgevangen.  
  
De plannen om tot deze innovatieve aangepaste installatie te komen zijn (en worden) uitgewerkt. De 
nabehandelingsinstallatie is ontworpen en op dit ontwerp is inmiddels de vergunningaanvraag 
ingediend. In het plan van aanpak is aangegeven dat de aanpassingen (met name het aanbrengen 
van een filterinstallatie) tijdens de winterrevisieperiode tussen december 2021 en maart 2022 worden 
doorgevoerd. In deze periode is de centrale niet in bedrijf. 
 
In het voornemen last onder dwangsom van 22 juli 2021 is de datum waarop AsfaltNu aan de norm 
moet voldoen gesteld op 24 december 2021. Door AsfaltNu is in de zienswijze onderbouwd 
aangegeven dat zij voor wat betreft deze datum verzoeken rekening te houden met een inregelperiode 
van twee maanden om met de aangepaste installatie aan de norm te kunnen voldoen. De reden is 
tweeledig. Het betreft zowel de noviteit van de door haar aan te passen installatie voor nabehandeling 
van de emissie bij asfaltcentrales, als dat na plaatsing tijdens het productieproces nog afstelling-, test- 
en inregelactiviteiten nodig zijn. Daarom hebben zij gevraagd de datum waarop aan de norm voldaan 
moet worden aan te passen naar 1 mei 2022. De verwachting is dat de aangepaste installatie 1 maart 
2022 in gebruik wordt genomen en dat de inregelperiode tussen die datum en 1 mei 2022 zal 
plaatsvinden. 
 
Reactie zienswijze met betrekking tot begunstigingstermijn 
Gelet op de belangen van de omwonenden en de maatschappelijke onrust, het belang van de 
bescherming van het milieu en het feit dat wij de asfaltcentrale lang de tijd hebben gegeven om te 
voldoen aan de normen, houden wij vast aan de in het voornemen last onder dwangsom genoemde 
datum van 24 december 2021. Wij hebben daarbij de belangen van de asfaltcentrale meegenomen.  
 
Vooruitblik periode na 24 december 2021 



In lijn met de last onder dwangsom zal na de winterrevisie en opstart van de asfaltcentrale in 2022 zo 
snel mogelijk, en minimaal maandelijks, een controlemeting in opdracht van ons worden uitgevoerd op 
benzeen en PAKs. Indien er een overschrijding op de emissiegrenswaarden wordt geconstateerd, 
wordt een dwangsom verbeurd van € 20.000,- per overtreding. Tevens zal op dat moment ook een 
nieuwe controlemeting worden ingepland. 
 
Alle informatie rondom de asfaltcentrale is terug te vinden op de projectwebsite  
[www.s-hertogenbosch.nl/asfaltcentrale]. 
 


