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e-mail secretariaat: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl 

tussentijds nieuws januari 2022 

Uitstoot zorgwekkende stoffen door asfaltcentrales, laatste nieuws. 

 
Foto boven: Rookpluim APM Bergen op Zoom, dit keer richting bewonersgebied Halsteren-Zuid.  

 

Nieuws (of het ontbreken hiervan) over de APM in Bergen op Zoom 

De wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk wachten nog steeds met smart op de uitslag 

van het gehalte aan polycyclische koolwaterstoffen, zoals deze aan de schoorsteen gemeten 

kunnen worden. Bij asfaltcentrales in Nijmegen, ’s Hertogen Bosch en Stein (Limburg) waren 

deze uitslagen vele malen hoger dan  de grenswaarde. De laatste meting bij de APM in 

Bergen op Zoom dateert van 2018 (destijds binnen de norm). Tijdens de 

voorlichtingsbijeenkomst van de APM van 9 november 2021 meldde het bedrijf dat de eigen 

bedrijfsmetingen te hoog waren, maar wilde het bedrijf hier geen cijfers over noemen.  

Wel hebben we van de gemeente een toezegging gekregen, dat een externe partij de 

opdracht heeft gekregen een meting te doen aan de schoorsteen. Het gaat om een partij, die 

voor deze metingen ook gecertificeerd is.  
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De gemeente beschikt (nog) niet over de vijfjaarlijkse rapportage van de APM, die 

wettelijk is voorgeschreven (artikel 2.4 lid 3 en artikel 2.20 Activiteitenbesluit). 

Volgens dit artikel had de APM per 1-1-2021 informatieplicht aan bevoegde gezagen (in dit 

geval de gemeente Bergen op Zoom) om te rapporteren over vermijdings- en 

reductieprogramma’s om de uitstoot van zeer zorgwikkende stoffen (benzeen en 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK’s verder te beperken. Dit is kennelijk niet 

gebeurd, want een door een advocatenbureau uit Nijmegen gedaan WOB-verzoek om dit 

rapport toegestuurd te krijgen leverde een negatief resultaat op. Zie hiervoor ook de 

website van de gemeente. 

 Het kan zijn, dat het in juni 2021 door de brancheorganisatie VBW ter beschikking gestelde 
rapport hiervoor alsnog in stelling wordt gebracht. Dit laat echter onverlet, dat mogelijk niet 
tijdig is voldoen aan een wettelijk voorschrift. Het is tot dusver nog niet duidelijk hoe de 
gemeente Bergen op Zoom dit beoordeelt en waarom destijds niet gereageerd is op het 
achterwege blijven van deze rapportage.  
 
Nog geen reactie op een nieuw handhavingsverzoek gedaan door een advocatenkantoor in 
Nijmegen. 
Een advocatenkantoor in Nijmegen heeft een nieuw handhavingsverzoek gedaan ten 
aanzien van de APM in Bergen op Zoom. Er is hierover door de gemeente nog geen besluit 
genomen.  
Inmiddels heeft de wijkcommissie Noordgeest de gemeenteraadsleden gevraagd toe te zien 
op de effectiviteit van de voortgang van het huidige handhavingstraject. Weliswaar zal 
volgens plan aan het eind van dit jaar een filter geplaats worden bij de centrale, maar het 
moet nog blijken of deze voorziening het gewenste resultaat oplevert.  
 
Landelijke ontwikkelingen 
Brief staatssecretaris aan een aantal gemeentes 
Op 15 december 2021 heeft de toenmalige staatssecretaris, de heer S.P.R.A. van Weyenberg 
er bij een aantal gemeentes op aan gedrongen de te hoge uitstoot van giftige stoffen door 
de asfaltcentrale in hun gemeente aan te pakken en hun omgevingsdiensten hiervoor in te 
zetten, althans voor zover dat nog niet gebeurd is.  
In deze brief wordt ook duidelijk dat het tot dusver erkende toelatingscriterium voor oud 
asfalt (BRL 9320) niet geschikt is om te voorkomen dat er later bij de uitstoot geen 
ontoelaatbaar hoge gehaltes aan polycyclische koolwaterstoffen ontstaan. Inmiddels is dit 
ook gebleken in Den Bosch, Nijmegen en Stein (Limburg).  Zie voor de genoemde brief van 
de staatssecretaris de website van de gemeente.  
Zoeken op de term “APM”.  
 
AsfaltNu legt asfaltcentrale in Zwijndrecht voor langere tijd stil 
AsfaltNu (moederbedrijf van de APM in Bergen op Zoom) heeft inmiddels besloten de 
productie van asfalt in de asfaltcentrale in Zwijndrecht voor langere tijd te stoppen. De 
directie heeft dit besluit genomen op basis van strategische gronden (overcapaciteit). De 
omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid waarschuwde de centrale eerder een last onder 
dwangsom (5000 euro per overtreding) op te zullen leggen. Het gaat hierbij om een boete 
voor een te hoge uitstoot van giftige  en zeer zorgwekkende stoffen, zoals deze aan de 
schoorsteen kunnen worden gemeten.  
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Verder heeft Rijkswaterstaat aangekondigd zelf een emissievrije centrale te gaan bouwen, 
die ook duurzamer kan produceren (minder CO2 -uitstoot).  
 
Nijmegen legt het aantal te verrichten metingen naar giftige stoffen vast! 
In Nijmegen heeft de gemeente aldaar een ontwerpbesluit gemaakt om het aantal jaarlijkse 
metingen vast te leggen naar de zeer zorgwekkende stoffen die de asfaltcentrales aldaar 
uitstoot. Dit is opgenomen in een ontwerp-maatwerkvoorschrift. Het gaat om zes metingen 
per jaar. Vergelijk: In Duitsland wordt vrijwel continu gemeten. 
 
Deze zogenaamde “maatwerkvoorschriften” dienden tot voor kort vrijwel uitsluitende de 
belangen van de industrie, waardoor bedrijven toestemming kregen nog een aantal jaren 
door te gaan met een te hoge uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Dit ontwerpbesluit 
lijkt te wijzen op een keer ten goede in het beleid, zodat er wat meer evenwicht is in de 
belangen van bedrijven enerzijds en omwonenden anderzijds. Een bemoedigende 
ontwikkeling. Nu Bergen op Zoom nog! 
 

 

 


