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Motie-vreemd: Directe aanpak uitstoot schadelijke stoffen asfaltcentrale 

 

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 18 mei 2021 bijeen: 

 

Overwegende dat: 

• Er overschrijding plaatsvindt van de uitstootnorm van het kankerverwekkende benzeen en de PAK’s 

(Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) door de Asfaltcentrale van AsfaltNu aan de 

Veemarktkade 10; 

• De uitstoot van benzeen de toegestane norm van 1mg/m3, meermaals of structureel  twee tot 

driemaal wordt/ is overschreden; 

• De uitstoot van PAK’s  (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) de toegestane norm van 0,05 

mg/m3, meermaals of structureel tot veertigmaal wordt/ is overschreden; 

• Er geen sprake is van permanente metingen door de Asfaltcentrale zelf. Nog van controle door de 

Omgevingsdienst Noordoost Brabant; 

• De Asfaltcentrale al jaren tekort schiet in het verstrekken van deze gegevens inzake de uitstoot aan 

de Omgevingsdienst en deze voor eerst weer zijn verstrekt na vragen aan het College van B&W d.d. 2 

februari 2021 door de CDA-fractie; 

• Er door de Omgevingsdienst noch door de gemeente metingen zijn verricht naar de uitstoot van 

benzeen of PAK’s in de (directe) omgeving van de asfaltcentrale; 

• Naast de uitstoot van benzeen en PAK’s er regelmatig klachten worden gemeld bij de 

Omgevingsdienst, vanuit de aangrenzende wijken (Boschveld, Veemarktkwartier en Concordialaan 

e.o.) van geuroverlast (teerachtige lucht) veroorzaakt door de Asfaltcentrale, welke lijden tot 

misselijkheid en hoofdpijnklachten bij bewoners; 

• Deze klachten door de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst, niet of onvoldoende zijn of 

worden opgevolgd of als “niet vastgesteld” worden afgedaan; 

• De Asfaltcentrale sterk verouderd is en op geen enkele manier meer voldoet aan de milieueisen die  

vandaag de dag aan zo’n centrale worden gesteld.  

 

Spreekt uit: 

• Dat de  overschrijding van de toegestane norm van de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen 

van 1 mg/m3 door de Asfaltcentrale volstrekt onacceptabel is; 

• Evenals het overschrijden van de uitstoot van PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) 

boven de toegestane norm van 0,05 mg/m3; 



• Ook geuroverlast afkomstig van de Asfaltcentrale en de gevolgen daarvan, zoals hoofdpijnklachten 

en misselijkheid, voor onze inwoners eveneens onacceptabel zijn; 

• Het niet of onvoldoende opvolgen van de klachten van inwoners door de Omgevingsdienst 

Noordoost-Brabant niet acceptabel is; 

• De gezondheid van de inwoners van ’s-Hertogenbosch altijd op de eerste plaats moet staan. 

 

 

Verzoekt het College: 

• Een onafhankelijk partij per direct de uitstoot van benzeen en PAK’s te laten meten in de wijken 

rondom de asfaltcentrale, op het bedrijventerrein De Rietvelden en het terrein van de Brabanthallen 

en De Gruyterfabriek; 

• Een onafhankelijke partij per direct de uitstoot van benzeen en PAK’s te laten meten bij de 

schoorsteen;  

• In contact te treden met de Omgevingsdienst over het niet of onvoldoende opvolgen van klachten 

inzake de geuroverlast en hierover een protocol op te stellen; 

• De asfaltcentrale te dwingen om vóór 1 juli 2021 de uitstoot van benzeen te reduceren tot de 

toegestane norm van 1 mg/m3 en van PAK’s tot 0,05 mg/m3; 

• Bij het niet voldoen aan deze normen binnen de gestelde termijn een dwangsom op te leggen; 

• Indien de asfaltcentrale aangeeft met de huidige centrale en productieprocessen binnen de gestelde 

termijn niet te kunnen voldoen aan deze norm over te gaan tot stillegging of sluiting; 

• Met de asfaltcentrale in overleg te treden over een spoedige verplaatsing naar een andere locatie; 

• De gemeenteraad te informeren over de voortgang en ontwikkelingen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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