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Beste bewoner/gebruiker van dit pand,

De afgelopen tijd zijn er veel zorgen geuit over de overschrijding van de norm voor benzeen door de
asfaltcentrale aan de Veemarktkade en de gevolgen daarvan in relatie tot uw gezondheid. Deze
zorgen gaan over twee punten:
1. de gevolgen van de uitstoot voor uw gezondheid en
2. de geuroverlast die uit de asfaltcentrale komt.

Ik begrijp uw zorgen. Met deze brief informeer ik u over onze aanpak.

Benzeen
Sinds 2018 is steeds meer bekend geworden over de uitstoot van benzeen bij het recyclen van asfalt.
Benzeen is nauwelijks te ruiken en afhankelijk van de blootstellingsduur en de concentratie een
kankerverwekkende stof. Er moet altijd naar worden gestreefd dat er zo min mogelijk van vrijkomt. De
norm is maximaal 1 milligram per kubieke meter (1 mg/m3), gemeten bij de schoorsteen. Omdat
meerdere asfaltcentrales in Nederland niet aan deze norm voldoen, wordt landelijk onderzoek gedaan.
De resultaten worden deze zomer verwacht.

Maximale norm
Bij de asfaltcentrale aan de Veemarktkade wordt ook niet voldaan aan de norm. Een rapportage van
de asfaltcentrale ontvangen in februari 2021 laat zien dat bij de schoorsteen een concentratie van 2,1
mg/m3 en 2,9 mg/m3 benzeen is gemeten. De schoorsteen is 41 meter hoog. Dat betekent dat de
hoeveelheid benzeen op straatniveau veel lager zal zijn. Dat moet ook, want de norm op straatniveau
is veel strenger. Uit onderzoek blijkt dat met een overschrijding van de benzeennorm bij de
schoorsteen, op straatniveau wél ruim wordt voldaan aan de norm voor benzeen.

Onderzoek
De gemeente heeft een onafhankelijke gecertificeerde deskundige opdracht gegeven onderzoek te
doen naar de uitstoot van benzeen uit de schoorsteen. Op 24 april is een meting uitgevoerd. De
resultaten worden over 2 á 3 weken verwacht.
De concentratie van benzeen op straatniveau is berekend. Daaruit blijkt dat de concentratie benzeen
op straatniveau ruim binnen de norm blijft. Toch gaan we ook de werkelijke concentratie benzeen in
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de omgeving van de asfaltcentrale meten. Dit om een extra controle te hebben op de concentratie
benzeen in de lucht op straatniveau. Deze metingen doen we aan de hand van een meetplan van een
onafhankelijke gecertificeerde deskundige. Dit meetplan zal met de bewoners en de betrokken
wijkraden worden besproken. We gaan op verschillende plekken in de wijk meten.
Daarnaast hebben we geurmonsters genomen bij de schoorsteen, die worden getoetst aan de
milieuvergunning. We beoordelen dan of aan de milieuvergunning wordt voldaan. De
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) doet ook dagelijks geurwaarnemingen in de woonwijk om
vast te stellen waar en wanneer de geur waarneembaar is. Deze waarnemingen worden
samengevoegd met de geurklachten die we vanuit de omgeving ontvangen. Dit om een goed beeld te
krijgen van de geur rondom de asfaltcentrale.

Uw gezondheid
Uit berekeningen blijkt dat door de asfaltcentrale de norm voor benzeen bij de woningen of bedrijven
in de omgeving niet wordt overschreden. De GGD is van mening dat als de concentratie benzeen bij
de woningen en bedrijven voldoet aan de norm, er een verwaarloosbaar gezondheidsrisico is. Wel is
het wenselijk de concentratie zo laag mogelijk te houden. De gemeente heeft een onafhankelijke
deskundige opdracht gegeven de concentratie benzeen bij de woningen en bedrijven te gaan meten.

Maatregelen door het bedrijf
Omdat we nu weten dat de asfaltcentrale de benzeennorm bij hun schoorsteen op 41 meter hoogte
overschrijdt en we dit niet goed vinden, hebben we het bedrijf aangeschreven. Het bedrijf moet vóór 1
augustus 2021 een plan van aanpak maken. In dit plan staat welke maatregelen door het bedrijf
worden getroffen om ook bij de uitmonding van de schoorsteen onder de benzeennorm te blijven. Ook
onderzoeken zij waar geurklachten vandaan komen en of extra maatregelen mogelijk zijn.

Benzeen heeft nauwelijks geur
Bij de productie van asfalt komt helaas altijd geur vrij. Bij een ongunstige windrichting is dat nog beter
te merken. Belangrijk is te melden dat de geur die u misschien ruikt, geen benzeen is. Benzeen is
nauwelijks te ruiken. De ODBN doet wel onderzoek naar de geur en hield op 1 en 5 april de laatste
controles. Daarbij vonden zij geen overtredingen. De asfaltcentrale voldeed aan de maatregelen om
geuroverlast te voorkomen, maar onderzoekt wat zij nog meer kunnen doen.

www.s-hertogenbosch.nl/asfaltcentrale
We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de onderzoeken en maatregelen. Alle actuele
informatie over dit onderwerp kunt u vanaf 1 mei vinden op www.s-hertogenbosch.nl/asfaltcentrale.
We delen hier de resultaten van de onderzoeken en de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. In een
beperkte omvang heeft op 28 april 2021 een online-informatiebijeenkomst met enkele bewoners uit de
wijk plaatsgevonden. Enkele bewoners, de wijkraad, ODBN, GGD en gemeente waren hierbij
aanwezig. In deze bijeenkomst hebben de bewoners nogmaals de zorg uitgesproken over de uitstoot
van benzeen en de geuroverlast. Een verslag van deze bijeenkomst zal op de hierboven genoemde
website worden geplaatst.
We plannen nog een avond waarin we in gesprek gaan met meerdere inwoners. Tijdstip en vorm
(online of fysiek) is mede afhankelijk van het moment dat meetresultaten beschikbaar zijn en de
mogelijkheden binnen de dan geldende coronamaatregelen.

Wordt de asfaltcentrale verplaatst?
De gemeente is met Heijmans in gesprek over een eventuele verplaatsing van de asfaltcentrale van
de Veemarktkade naar De Brand II. Belangrijkste vraag daarbij is of deze verplaatsing mogelijk is en
onder welke condities deze kan plaatsvinden. Daartoe verrichten wij op dit moment gezamenlijk een
haalbaarheidsonderzoek. We hopen dit onderzoek spoedig af te ronden. Het gaat dan om de bouw
van een nieuwe asfaltcentrale die voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving.
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Contact
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de gemeente per
telefoonnummer 073-6155703 of per e-mail via asfaltcentrale@s-hertogenbosch.nl. Gaat het om een
melding van geuroverlast, dan kunt u bellen met de Milieuklachtencentrale op telefoonnummer 073-
6812821 of ga naar www.milieuklachtencentrale.nl.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
hoofd afdeling VTH Omgevingswet,

mr. P.M. Muselaers
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