
Laatste nieuws over asfaltcentrale APM en landelijke platform onwonenden. 
 
•    Omwonenden, bewoners van Noord- 
      geest en Tuinwijk,  zijn uitgenodigd 
      door de APM voor een voorlichtings- 
      bijeenkomst in de Raayberg op  
      dinsdagmiddag 9 november a.s. om  
      14:30 uur in de Raayberg. Er wordt dan  
      informatie verstrekt over een landelijk  
      onderzoek. De resultaten van  
      een proef met een nabehandelingsin- 
      stallatie zullen gepresenteerd worden.  
      De voorgenomen aanpassingen aan de  
      installatie komen ook aan de orde. 
      Naast de wijkcommissies van Tuinwijk 
      en Noordgeest zijn ook mensen 
      van de gemeente Bergen op Zoom, de 
      omgevingsdienst OMWB en de  
      bedrijvenvereniging TNP uitgenodigd.  
      Door Corona is aanmelding nodig:  
      via e-mail:  secretariaat@asfaltnu.nl 
       
 

• Op 18 september jl. zijn bij de APM nieuwe metingen verricht. Het benzeengehalte  
aan de schoorsteen bleek drie keer over de kop te zijn. Er is dus alle aanleiding op  
om naar de bijeenkomst te gaan en kritische vragen te stellen. Uw aanwezigheid is 
voor ons een steun om door te kunnen gaan met het kritisch volgen van het 
handhavingstraject.  
 

• De wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk hebben aanvullende vragen aan de 
gemeente gesteld over de gehaltes aan schadelijke stoffen op leefniveau en aan de 
schoorsteen. Op leefniveau gaat het om: polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen en fijnstof (asfaltcentrales leveren hier ook een bijdrage aan. 
Aan de schoorsteen hebben we bij de laatste meting (nog) geen uitsplitsing gezien 
naar verschillende stoffen uit de groep polycyclische koolwaterstoffen.  
 

• Op landelijk niveau is er nu een collectief omwonenden asfaltcentrales actief. 
Doel is uitwisseling van kennis en ervaringen. Daarnaast zijn er gezamenlijke 
belangen, die we kenbaar gaan maken naar de landelijke politiek. 
De uitstoot van schadelijke stoffen heeft te maken met het hergebruik van oud 
asfalt (asfaltafval). Dat levert voor de afnemers van asfalt (rijk, provincies en 
gemeentes) een lagere kostprijs op en maakt het verwerken van afvalstromen ook 
gemakkelijker. Er worden contracten opgesteld door afnemers en leveranciers, 
waarbij de asfaltcentrales verplicht worden steeds hogere percentages oud asfalt 
te mengen in de zogenaamde zwarte trommel. Dit gaat al jaren zo. Reeds in 2017 
was duidelijk dat dit leidt tot hogere uitstoot van schadelijke stoffen. Er is lange tijd 
niet veel ondernomen. Nu lijkt er in Bergen op Zoom eindelijk wat te gebeuren.  
 

 


