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Tweede nieuwsbrief wijkcommissie Noordgeest in 2021, 
met update over de benzeenproblematiek bij de A.P.M.  

april 2021.     
 
 
 
 

 
 

wijkcommissie Noordgeest, 
website: www.noordgeest.nl 
e-mail: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl 
 

Wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk stellen vragen over de te hoge 

uitstoot van het kankerverwekkende benzeen door de asfaltfabriek APM in 

Bergen op Zoom.  

    

 

Handhaving gemeente. 

 In 2018 en 2019 werden er door de 

afdeling metingen en onderzoek van de 

omgevingsdienst van Midden en West-

Brabant te hoge uitstoot-waarden voor 

benzeen vastgesteld. Nadat de te hoge 

waarden met het bedrijf waren besproken 

zette de gemeente een repressief 

handhavingstraject in met als doel  

de APM te bewegen het productieproces 

zodanig aan te passen, dat de emissie 

weer onder de veilige norm zou geraken. 

     De APM heeft in 2020 het handhavend 

optreden van de gemeente vergeefs bij de  

rechter aangevochten. Binnenkort praten 

APM en gemeente weer met elkaar praten 

over de maatregelen, die het bedrijf gaat 

nemen of reeds genomen  heeft om binnen 

de norm te geraken.  

 

Landelijk probleem.  

Uit een publicatie van dagblad Trouw van 

2 februari jl. blijkt inmiddels, dat het om 

een landelijk probleem gaat. Ofschoon de 

asfaltfabrieken van de overheid twee jaar 

de tijd hebben gehad iets te doen aan het 
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probleem  stoot een deel van de 

vijfendertig asfaltfabrieken nog steeds te 

veel benzeen uit.  

 

Wat zijn de gevaren van benzeen? 
De wereldgezondheidszorg organisatie 

zegt hier het volgende over: “Menselijke 

blootstelling aan benzeen wordt in 

verband gebracht met een reeks ziekten, 

die zowel acuut als op lange termijn een 

(zeer) nadelig effect hebben op de 

gezondheid, zoals bijvoorbeeld kanker of 

bloedarmoede Aangezien de 

volksgezondheid hierbij op het spel staat 

zijn er maatregelen nodig om blootstelling 

van benzeen aan zowel de werknemers als 

de algemene bevolking te beperken.” 

De gezondheidsraad heeft al in 2014 een 

nieuwe lagere grenswaarde geadviseerd 

voor benzeen. Deze is in 2017 door de 

overheid als geldende norm in de wet 

opgenomen.  

Deze grenswaarde wordt nu door de 

gemeente als uitgangspunt gehanteerd bij 

het handhavend optreden.  

 

Waardoor komt benzeen vrij bij de 

asfaltproductie? 

Bij de recirculatie van oud asfalt komt bij 

het drogen en verhitten  benzeen vrij.  

Momenteel worden door asfaltbedrijven 

in samenwerking met de landelijke 

overheid een onderzoek ingesteld naar de 

factoren, die van invloed zijn op de hoogte 

van de benzeenuitstoot.  

Sommige asfaltfabrieken lopen al vooruit 

op een mogelijke negatieve uitslag van dit 

onderzoek en vragen een ontheffing aan 

voor een verhoging van de grenswaarde 

naar het vijfvoudige niveau.  

Dit zou een niet noemenswaardig risico 

opleveren voor de gezondheid van 

omwonenden.  

Het is niet bij voorbaat uit te sluiten, dat 

de rijksoverheid de grenswaarde voor 

benzeen gaat verhogen, als de 

asfaltfabrieken niets kunnen doen aan de 

hoge benzeenuitstoot.  

Inzet wijkcommissie.      
De wijkcommissie heeft waardering voor 
de gemeente, omdat de grenswaarde voor 
benzeen onverkort wordt vastgehouden 
en het handhavingstraject wordt 
voortgezet. 
Dat neemt niet weg, dat het bestuur van 
de wijkcommissie bezorgd is. 
Als bewoners van Noordgeest en Tuinwijk 
zijn we nagenoeg buren van de APM en 
kunnen we de fabriek dikwijls ruiken.  
De belangrijkste informatie, die we met 
een beroep op de wet openbaarheid van 
bestuur hebben opgevraagd bij de 
gemeente zijn: 
 

 een overzicht van alle 
meetresultaten voor 
benzeengehaltes in de omgeving 
van de fabriek met aanduiding van 
plaats en tijdstip, alsmede een 
berekend jaargemiddelde. 

 

 Een analyse –zo die verricht is in 
samenspraak met de GG en GD- 
over de risico’s voor de gezondheid 
van omwonenden en hoe deze 
analyse zich verhoudt tot het met 
wetenschappelijke argumenten 
onderbouwde advies van de 
gezondheidsraad 

 

 informatie over het gesprek tussen 
de gemeente en/of Omgevings-
dienst Midden en West-Brabant 
met de verantwoordelijk 
bestuurder van het bedrijf APM, 
met name over de afspraken, die 
hier gemaakt zijn. 
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 Welke waren de beweegredenen 
om omwonenden niet eerder te 
informeren over de te hoge 
benzeenuitstoot. 
De APM in Bergen op Zoom heeft 
ook van ons de nodige vragen 
gekregen. Ook van dit bedrijf wil 
de wijkcommissie graag weten of 
ze uit oogpunt van goed nabuur- 
schap niet eerder informatie 
hadden behoren te geven over dit 
benzeenprobleem.  
 

Verkregen informatie 

De wijkcommissies van Noordgeest en 
Tuinwijk hebben inmiddels op 23 maart jl. 
van de gemeente de informatie gekregen, 
die  was gevraagd. 
De bedrijven A.P.M. en het moederbedrijf 
AsfaltNu hebben goed meegewerkt aan 
het ter beschikking stellen van deze 
informatie.  
De belangrijkste punten hieruit zijn de 
volgende: 
In 2018 en 2019 werden door de 
Omgevingsdienst Midden en West-
Brabant metingen aan de schoorsteen 
verricht. Deze metingen leverden 
benzeenconcentraties op, die boven de 
vastgestelde norm waren. Op basis van 
deze metingen heeft de gemeente 
vervolgens het handhavingstraject ingezet. 
Op 10 januari 2020 besloot het college van 
Burgemeester en Wethouders de A.P.M.  
een last onder bestuursdwang op te 
leggen. Dit betekent, dat de A.P.M. bij 
nieuwe overtredingen het risico loopt een 
dwangsom te moeten betalen. 
Dit besluit hield later in 2020 stand bij de 
onafhankelijke rechter. 
Tevens besloot het college van B&W een 
verzoek van de A.P.M. om een 
maatwerkvoorziening vast te stellen niet 
in behandeling te nemen. Was deze 
voorziening door de gemeente wel 
vastgesteld, dan zou de grenswaarde voor 
de benzeenconcentratie aan de 

schoorsteen met een factor vijf verhoogd 
zijn.  
 

Metingen op leefniveau in de wijk 
In de periode april tot en met november 
2020 werden door de afdeling metingen 
van de Omgevingsdienst Midden en West 
Brabant metingen verricht van de 
benzeenconcentraties tijdens periodes dat 
de A.P.M. actief in productie was. Het 
meetstation voor deze metingen was 
opgesteld nabij de kruising van 
Pomonalaan en de Halsterseweg. Deze 
metingen vormden de basis voor het 
berekenen van een jaargemiddelde. Dit 
jaargemiddelde bleek een factor vijf lager 
te liggen dan de grenswaarde, waardoor 
de “luchtkwaliteitseis” voor de 
benzeenconcentraties ruimschoots wordt 
gehaald. Deze norm verschilt overigens 
van de norm voor de 
benzeenconcentratie, gemeten aan de 
schoorsteen.  
Overigens bleken de gemeten 
concentraties benzeen in de leefomgeving 
wel hoger te zijn dan de voorzienbare 
achtergrondconcentratie.  
Op basis van deze meetresultaten 
behoefde dan ook geen overleg gepleegd 
te worden met de plaatselijke GG & GD 
over de risico’s voor de gezondheid van de 
bewoners in de meest nabije woonwijken.  
Zie hiervoor ook de brief van het college 
van B&W van 23 maart jl. Deze brief bevat 
een overzicht van de vragen, gesteld door 
de wijkcommissies Noordgeest en 
Tuinwijk en de antwoorden van het 
college van B&W.  
 

Aanpassingen bij de A.P.M.  
Inmiddels heeft de A.P.M. aanpassingen 
aangebracht in het productieproces van 
asfalt met als doel de benzeenuitstoot te 
verminderen. In het gesprek, dat de 
A.P.M. in februari met de 
Omgevingsdienst Midden en West-
Brabant voerde werden deze 
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aanpassingen besproken. U heeft over de 
aanpassingen bij A.P.M. ook kunnen lezen 
in het Brabants Nieuwsblad.  
De omgevingsdienst zal door blijven gaan 
met metingen en de gemeente zet het 
handhavingstraject voort.  
 

Toekomst 
De wijkcommissies Tuinwijk en 
Noordgeest hebben de indruk, dat de 
gemeente en de omgevingsdienst op een 
serieuze wijze bezig zijn met het 
handhavingstraject.  
De ontwikkelingen in het 
handhavingstraject zullen te volgen zijn op 
de website van de gemeente, link: 
https://www.bergenopzoom.nl/handhavingstr
aject-apm-van-konijnenburgweg-54-in-
bergen-op-zoom | Gemeente Bergen op Zoom 

en de website van de wijkcommissie 
Noord-geest, www.noordgeest.nl .  
De wijkcommissies zullen hoe dan ook de 
bewoners blijven informeren. 
 
Op landelijk niveau is het van belang te 
blijven volgen wat de resultaten zijn van 
het onderzoek, dat door de in VBW 
(vakgroep bitumineuze werken, een 
brancheorganisatie van de asfalt 
producerende bedrijven) in samenwerking 
met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en lokale overheden wordt 
ingesteld naar de factoren, die van invloed 
zijn op de hoogte van de benzeenuitstoot 
bij het productieproces. Inmiddels is bij 
het ministerie van I. en W. op basis van 
een W.o.b.-verzoek informatie 
opgevraagd over dit lopende onderzoek. 
Van belang bij de beoordeling van dit 
onderzoek zijn de volgende 
aandachtspunten: onderzoeksopzet, 
financiering van het onderzoek; 
toetsingscriteria op basis waarvan de 
overheid het onderzoek gaat beoordelen 
en mogelijk tot de conclusie gaat komen, 
dat de norm voor benzeen weer verhoogd 
kan worden.  

Verder is van belang of de mogelijkheid 
om schadelijke gassen af te zuigen voordat 
ze uitgestoten worden ook meegenomen 
is in het onderzoek.  
Naar verwachting komen de uitslagen van 
dit onderzoek in juni van dit jaar ter 
beschikking.  
Inmiddels is de beslistermijn over het 
hierboven genoemde W.o.b.-verzoek met 
vier weken verdaagd. Er wordt hierover nu 
uiterlijk 12 mei a.s. een besluit genomen.  
 
De wijkcommissies Noordgeest en 
Tuinwijk hebben ook een tweetal brieven 
geschreven zowel  aan de A.P.M. in 
Bergen op Zoom als aan het moederbedrijf 
Asfalt Nu in Culemborg. Als resultaat 
hiervan hebben we een uitnodiging gehad 
van de A.P.M. in Bergen op Zoom op 18 
mei a.s. om in gesprek te gaan over de 
problematiek en de door A.P.M. 
gerealiseerde aanpassingen in het 
productieproces.   
 
Wordt vervolgd.  
 

Jaarverslag 2020. 
De wijkcommissie hoopt binnenkort het 
jaarverslag op de website te plaatsen.  
In dit jaarverslag willen we toch aan de 
bewoners kenbaar maken hoe we in dat 
moeilijke jaar met de vele beperkingen 
toch gepoogd hebben er het beste van te 
maken. 
Vanwege de Coronacrisis konden we geen 
algemene vergaderingen bijeen roepen.  
We hebben daardoor de bewoners en 
raadsleden, die onze algemene 
vergaderingen bijwoonden node gemist.  
 

Wisselingen in het bestuur. 
Marleen Uijtdewillegen moest zich 
vanwege drukke werkzaamheden terug 
trekken uit de bestuursvergaderingen. Zij 
blijft wel actief als samensteller en 
vormgever van ons wijkblad. Lucas Jansen 
en Pieter Kwaadgras bleven aan in hun 
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functies van respectievelijk voorzitter en 
secretaris.  
We mochten John Gunneweg verwel- 
komen als bestuurslid algemeen met een 
bijzondere opdracht voor het werven van 
fondsen.  
Peter Zagers is inmiddels in functie als 
penningmeester en opvolger van Jac 
Mouwen. Veel dank gaat uit naar Jac 
Mouwen voor zijn inzet voor de 
wijkcommissie Noordgeest.  


