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Beste bewoner,

In april van dit jaar ontving u een brief van ons over de asfaltcentrale aan de Veemarktkade. Uit de
schoorsteen van de asfaltcentrale komt teveel benzeen. Benzeen is een zeer zorgwekkende stof.
Daarom heeft dit teveel uitstoten van benzeen onze volle aandacht.
De asfaltcentrale heeft maatregelen getroffen, maar onvoldoende want onze laatste metingen laten
weer zien dat er teveel benzeen uit de schoorsteen komt.

Naast benzeen hebben we ook polycyclische aromatische waterstoffen (PAKs) gemeten. Ook voor
deze PAKs geldt dat er meer uit de schoorsteen komt dan mag. PAKs zijn ook zeer zorgwekkende
stoffen. Wij hebben daarom vorige week besloten om de asfaltcentrale een boete op te leggen als er
na 24 december 2021 nog teveel benzeen of PAKs uit de schoorsteen komt.

Met deze brief willen we u informeren over de laatste stand van zaken. Meer informatie zoals
verslagen van bijeenkomsten en rapporten van metingen kunt u vinden op de website www.s-
hertogenbosch.nl/asfaltcentrale.

Plan van aanpak van AsfaltNu om te voldoen aan de wet
Eerder dit jaar hebben we AsfaltNu, de eigenaar van de asfaltcentrale, gevraagd zo snel als mogelijk
te stoppen met de uitstoot van teveel benzeen en PAKs. AsfaltNu heeft daarvoor op 15 juli 2021 een
plan van aanpak bij ons ingeleverd.

In dit plan geven zij aan hoe zij willen stoppen met het teveel uitstoten van benzeen en PAKs. Dit
willen zij doen door een vernieuwende installatie te bouwen die zo veel als mogelijk benzeen en PAKs
uit de lucht haalt voordat het uit de schoorsteen komt. AsfaltNu denkt dat ze daarmee ongeveer 90%
benzeen, 95% PAKs en 95% geur uit de lucht kunnen halen. AsfaltNu heeft voor het bouwen van
deze installatie een vergunning aangevraagd. De installatie willen ze van december tot maart gaan
bouwen. In deze periode ligt de asfaltcentrale stil.

Hoe gaat de controle verder?
Wij hebben vorige week besloten om in ieder geval de volgende stap te zetten door de asfaltcentrale
een boete op te leggen als zij na 24 december nog steeds teveel benzeen en PAKs uitstoot. Ondanks
dat de asfaltcentrale uitstel heeft gevraagd tot 1 mei 2022 houden wij vast aan deze datum omdat wij
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het belang van u en het milieu belangrijker vinden dan het belang van de asfaltcentrale. Wij vinden dat
de asfaltcentrale voldoende tijd heeft gehad om de uitstoot van benzeen en PAKs te verminderen. Wij
hebben het verzoek van AsfaltNu afgewezen.

Zodra de asfaltcentrale volgend jaar weer gaat draaien gaan wij zo snel als mogelijk een meting
uitvoeren. Als er dan nog steeds teveel benzeen en/of PAKs wordt uitgestoten dan kunnen we de
asfaltcentrale een boete à 20.000 euro per overtreding opleggen.

Benzeenmetingen in de omgeving
De GGD vindt dat als de hoeveelheid benzeen bij woningen en bedrijven in de omgeving niet hoger is
dan de wet bepaalt, er voor mensen een verwaarloosbaar gezondheidsrisico bestaat. We meten de
precieze hoeveelheid benzeen in de omgeving van de asfaltcentrale van 1 juli tot 31 december 2021.
De plekken van deze metingen zijn in overleg met bewoners en bedrijven in de omgeving vastgesteld.
Van 1 juli tot 31 oktober was er niet teveel benzeen in de lucht. De resultaten worden maandelijks
beoordeeld en op de website geplaatst.

Hoe blijft u op de hoogte?
Er is een website met alle informatie: www.s-hertogenbosch.nl/asfaltcentrale. Ook kunt u zich
onderaan deze webpagina aanmelden voor de nieuwsbrief.
De afgelopen maanden hebben wij een aantal informatiebijeenkomsten gehad met personen die
praten namens de inwoners en bedrijven in de omgeving. We hebben daarbij rekening gehouden met
de coronaregels. Als het kan en er voldoende interesse is, willen wij nog een bijeenkomst organiseren.
Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u dit voor 20 december laten weten via
asfaltcentrale@s-hertogenbosch.nl.

Contact
Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer
073-6155703 of per e-mail 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.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

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

B.J. Berendsen
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