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E-mail: wijkcommissie: 

wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl 

 

Tussentijds nieuws februari 2022    

 

Uitstoot zorgwekkende stoffen door asfaltcentrales, laatste nieuws.  
APM verzuimt tijdig een rapportage in te dienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

• Er zijn nog geen uitslagen bekend van metingen naar de 

zogenaamde PAK’s (gifige stoffen), die voor het laatst in 2018 

zijn gemeten! De wijkcommissie heeft aangedrongen op deze 

metingen. 

• Er is door de gemeente een afwijzend besluit genomen over het 

handhavingsverzoek van het advocatenkantoot in Nijmegen.  

Zie de site van de gemeente, zoekterm APM.  

Positief is wel dat er in maart van dit jaar een meting aan de 

schoorsteen zal worden verricht naar PAK’s.  
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Hoe de omgevingsdienst zal reageren op een te hoge uitslag is 

onduidelijk, omdat de omgevingsdienst Midden West-Brabant 

vooralsnog blijft vasthouden aan het toetsingskader 

asfaltgranulaar BRL 9320, terwijl deze methodiek ondeugdelijk 

is gebleken, hetgeen zowel door de staatssecretaris als de KIWA 

is bevestigd. Deze methodiek diende tot dusver als vrijwaring 

om op de PAK-concentratie aan de schoorsteen gecontroleerd 

en zo nodig gehandhaafd te worden.  Bij juridische toetsing bij 

een onafhankelijke rechter kan deze vrijstellingsregeling  

mogelijk geen stand houden, omdat deze methodiek 

ondeugdelijk is en geen voorspellende waarde heeft.  

Vooralsnog lijkt de OMWD hierin een andere koers te varen dan 

andere gemeentes, zoals Nijmegen waar een asfaltcentrale wel 

degelijk op een overschrijding van het PAK-gehalte wordt 

aangesproken en er een aankondiging is gedaan, dat het 

asfaltbedrijf aldaar op termijn een meetprogramma opgelegd 

krijgt.  

Hoe de OMWD kan stellen, dat er op dit moment geen sprake is 

van overschrijding van het gehalte aan PAK’s is niet duidelijk. De 

laatste meting aan de schoorsteen is in 2018 gedaan (toen 

binnen de norm), terwijl het bedrijf op 9 november 2021 tijdens 

een openbare bijeenkomst heeft toegegeven, dat de 

bedrijfsmetingen van later tijdstip wezen op te hoge 

concentraties. Deze bedrijfsmetingen konden niet vrij gegeven 

worden. De omgevingsdienst was ook aanwezig op deze 

vergadering.  De enige juiste conclusie is dan ook: “Het actuele 

PAK-gehalte aan de schoorsteen is nog niet bekend.” 

 

• Het handhavingsverzoek zag ook op het verzuim van de APM 

tijdig een rapportage in te dienen om helder te maken wat ze 

hadden gedaan in het kader van de zogenaamde 

minimalisatieverplichting. De omgevingsdienst Midden- en 

West Brabant heeft inmiddels een waarschuwingsbrief uit laten 



3 
 

gaan naar de APM met een termijn van vier maanden. Deze is 

gedateerd 19 november 2021. De APM had de rapportage 

uiterlijk 1 januari 2021 al moeten indienen. De brief van het 

advovatenkantoot was gedateerd op 19 november 2021. 
 

 

• Landelijke ontwikkelingen:  

De toenmalige staatssecretaris voor infrastructuur en water-   

staat heeft er bij een aantal gemeentes, waaronder ook Bergen 

op Zoom op 15-12-’21 op aangedrongen actie te ondernemen 

om er voor te zorgen, dat er een einde komt aan het 

overschrijden van de grenswaarden voor zeer schadelijke 

stoffen. 

 

In Nijmegen is men doende vast te leggen, dat er bij de 

asfaltcentrale aldaar zes keer per jaar gemeten wordt. 

Vergelijk Bergen op Zoom: De laatste meting naar PAK’s is 

in 2018 gedaan (toen binnen de norm). Zie ook onze website 

en de website van de gemeente.  

     


