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Geacht bestuur,
Bij brief van 15 februari 2021 heeft u vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de uitstoot van benzeen bij de
asfaltcentrale van de besloten vennootschap 'Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.) B.V.’ (hierna: APM). De
asfaltcentrale is gelegen aan de Van Konijnenburgweg 54 in Bergen op Zoom. Hierbij ontvangt u onze antwoorden op uw
vragen. In uw brief verzoekt u tevens om een aantal stukken. Deze stukken zullen samen met de overige relevante
documenten uit het handhavingstraject in geanonimiseerde vorm op onze internetpagina www.bergenopzoom.nl worden
geplaatst. Op deze wijze kan éénieder hiervan op dezelfde wijze kennis nemen.
Vraag 1:
In 2014 kwam het advies van de Gezondheidsraad ter beschikking, waaruit een verlaging van de grenswaarde op
wetenschappelijke gronden werd bepleit. Kan de gemeente ons een overzicht geven van de resultaten van alle
uitgevoerde metingen naar het benzeengehalte sedert 2014? Kunt u hierbij aangeven of de metingen zijn uitgevoerd in
periodes, dat de APM in vol bedrijf was? Is hierbij ook een jaargemiddelde berekend en zo ja, wat zijn deze
gemiddelden. Kunt u ons hierbij ook informeren over de meetpunten en de uitgebreidheid van het meetnet?
Antwoord:
In 2018 en 2019 zijn luchtmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De 2 rapportages
van deze metingen zullen in geanonimiseerde vorm aan u worden gemaild en op onze internetpagina worden geplaatst.
De metingen zijn onder representatieve bedrijfsomstandigheden uitgevoerd op het moment dat er met (oud) asfalt werd
gewerkt waarbij een hogere benzeenemissie te verwachten viel. Er zijn geen jaargemiddelden berekenend. Het meetpunt
zit in de schoorsteen en van een meetnet is geen sprake. Voor meer informatie over de uitgevoerde metingen verwijzen
wij u naarde rapportages.
Vraag 2:
De meetresultaten van benzeen in de lucht zijn op de website van de omgevingsdienst niet opgenomen. De kaart is bij
Bergen op Zoom niet voorzien van een aanklikpunt, mogelijk omdat er in Bergen op Zoom geen vast meetpunt
functioneert en Bergen op Zoom niet is opgenomen in het luchtmeetnet, zoals dit is weergegeven op de website van de
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB). Overweegt u de omgevingsdienst te faciliteren om de
meetresultaten van benzeen (C6H6) en andere schadelijke stoffen voor iedere burger in Bergen op Zoom op de website
zichtbaar te laten maken door een vast meetpunt te laten installeren?
Antwoord:
Wij zien vooralsnog geen aanleiding om een vast meetpunt te installeren. Uit langdurige metingen op leefniveau door de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de Pomonalaan blijkt dat de concentratie benzeen onder de norm van 5
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microgram/m3 voor luchtkwaliteit blijft en daarmee geen onacceptabel risico voor de gezondheid bestaat. De rapportage
van de metingen op leefniveau zullen ook in geanonimiseerde vorm aan u worden gemaild en op onze internetpagina
worden geplaatst.
Vraag 3:
De bewoners van de wijken Noordgeest en Tuinwijk zijn pas op de hoogte gebracht van de benzeenproblematiek van de
A.P.M. door de publicatie in Trouw op dinsdag 2 februari jl. De benzeenproblematiek is echter al sedert 2018 bekend bij
de overheid (dus ook bij de lokale overheid). Waarom zijn de belanghebbende bewoners hierover niet eerder
geïnformeerd? Bestaan of bestonden er formele of informele afspraken met de Vakgroep Bitumineuze Werken of met
afzonderlijke bedrijven zoals de APM, dan wel met de Rijksoverheid om de zorgelijke benzeenuitslagen voorlopig onder
de pet te houden? Kunnen wij kopieën van alle papieren -zo die hierover bestaan- opgestuurd krijgen? Zo deze papieren
er niet zijn, althans niet bij de gemeente, kunt u ons dit dan bevestigen? Is in het contact met het bedrijf APM van
gedachten gewisseld over de wenselijkheid de bewoners van Noordgeest en Tuinwijk ín het kader van goed
nabuurschap te informeren over de benzeenuitslagen, die de grenswaarde te boven gingen? Zo ja, wat was hiervan het
resultaat. Zo niet, wat was het motief om dit niet te doen?
Antwoord:
Er bestaan en bestonden geen afspraken tussen de gemeente Bergen op Zoom en APM om gegevens “onder de pet te
houden”. Wij hebben sinds 2018 juist onderzoek laten doen naar de emissies door de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant. Vanaf het bekend worden van de resultaten van de metingen is het gangbare traject van toezicht en
handhaving gevolgd. Hierbij heeft tevens een onafhankelijke toetsing plaatsgevonden door de voorzieningenrechter van
de rechtbank Zeeland - West-Brabant en de adviescommissie voor de bezwaarschriften van onze gemeente. De
handhavingsdocumenten, de uitspraak van de voorzieningenrechter en het advies van de bezwaarschriftencommissie
zullen in geanonimiseerde vorm aan u worden gemaild en op onze internetpagina worden geplaatst.
Omdat de metingen geen betrekking hadden op geur is in eerste instantie geen relatie gelegd met omwonenden.
Daarnaast was ten tijde van het bekend worden van de meetresultaten onvoldoende inzicht op de luchtkwaliteit op
leefniveau. Nadat het handhavingstraject tegen de overschrijding van de emissiegrenswaarde voor benzeen was gestart,
is de mogelijkheid naar voren gekomen om ook metingen op leefniveau te verrichten. Hiertoe is een meetstation op de
Pomonalaan geplaatst. Met de gegevens die de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van APM heeft ontvangen,
kan een relatie worden gelegd tussen de asfaltproductie van APM en de luchtkwaliteit op leefniveau. Kort samengevat
wijzen de metingen uit dat de benzeenconcentratie op leefniveau (bij het betreffende meetstation) verhoogd is ten
opzichte van de achtergrondconcentratie, als de wind vanuit westelijke richting komt. De toetsingswaarde voor benzeen
wordt echter niet overschreden. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat geen onacceptabel risico voor de
gezondheid bestaat. Het informeren van de (belanghebbende) omwonenden was naar onze mening daarom ook niet
noodzakelijk.
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft in verband met het te verrichten onderzoek naar de oorzaken van
de verhoogde benzeenemissie (kort) gesproken met APM over het actief benaderen van omwonenden. Het betreft echter
uiteindelijk een keuze van APM om het dat al dan niet in gang te zetten. De gemeente kan daarin, zo nodig, faciliteren.
Vraag 4:
De heer P. van der Graaf, woordvoerder van de gemeente stelt in BNdeStem van 3 februari jl., dat "het moeilijk te duiden
is hoe zorgwekkend de situatie is”. Kan de gemeente verklaren hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de door de
Gezondheidsraad geadviseerde en inmiddels van kracht zijnde grenswaarde voor benzeen; het door de gemeente
ingezette handhavingstraject en de uitspraken van de onafhankelijke rechter, waardoor het besluit tot handhaving in
stand bleef?
Antwoord:
Het advies van de Gezondsheidsraad van 21 februari 2014 heeft betrekking op de gevolgen van beroepsmatige
blootstelling aan benzeen. Op de werkvloer is het toegestaan dat medewerkers aan hogere concentraties mogen worden
blootgesteld. In dit advies doet de Gezondsheidsraad een aanbeveling voor een benzeennorm van 0,7 milligram/m3 op
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de werkvloer (als een gemiddelde waarde over een achturige werkdag), ofwel 700 microgram/m3. De Wet milieubeheer
kent een norm voor de fysieke leefomgeving. Op leefniveau geldt op grond van voorschrift 7.1 van Bijlage II van de Wet
milieubeheer een norm van 5 microgram/m3 (jaargemiddelde). Tot slot bevat het Activiteitenbesluit milieubeheer een
norm voor bednjfsmatige activiteiten. Hiervoor gold in het verleden een norm van 5 milligram/m3. Vanaf 1 januari 2016
geldt de norm van 1 milligram/m3, echter dienden de bedrijven die op dat moment al een vergunning hadden in het kader
van overgangsrecht, hieraan pas per 1 januari 2019 te voldoen omdat de eisen strenger werden.
Wij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de vergunning van APM en het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarmee
ook voor eventuele controlemetingen. De metingen ten behoeve van de emissiegrenswaarde uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer vinden plaats in de schoorsteen. Dit is dus niet wat omwonenden op leefniveau ervaren. Uit de schoorsteen
mag 1 milligram/m3 komen. Hieraan wordt niet voldaan door APM. Daarom zijn wij ook een handhavingstraject gestart.
Op leefniveau mag maximaal sprake zijn van 5 microgram/m3. Ondanks de verhoogde uitstoot van APM wordt hier wel
ruimschoots aan voldaan. Er is dus geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een onacceptabel risico voor
de gezondheid van omwonenden. De opmerking dat "het moeilijk te duiden is hoe zorgwekkend de situatie is" had er
mee te maken dat de resultaten van de metingen op leefniveau op dat moment nog niet bij ons bekend waren.
Vraag 5:
In de wijken Noordgeest en Tuinwijk ondervinden bewoners stankoverlast als gevolg van de uitstoot van de APM. Dat
wijst er op, dat er dampen naar deze wijken overwaaien. Er zijn wel meetstations waargenomen in Noordgeest, maar niet
in Tuinwijk, Zijn er metingen verricht in de wijk Tuinwijk? Zo ja, kan van deze metingen een overzicht gegeven worden?
Zo niet, waarom is het meetnet niet uitgebreid naar Tuinwijk?
Antwoord:
De metingen op leefniveau hebben plaatsgevonden ter hoogte van de Pomonalaan (één meetstation). De Pomonalaan
ligt in/nabij de wijken Noordgeest en Tuinwijk. Dit zijn de wijken waar de meeste geurklachten vandaan komen.
Daarnaast is de Pomonalaan een praktische locatie voor het opstellen van een meetstation en het meest gunstig qua
meteo-omstandigheden/overheersende windrichtingen. Het was dan ook niet noodzakelijk om meerdere meetstations
over meerdere wijken te plaatsen. Zoals aangegeven in ons antwoord op vraag 2 zal de rapportage van de metingen op
leefniveau in geanonimiseerde vorm aan u worden gemaild en op onze internetpagina worden geplaatst. Geuroverlast wil
overigens niet altijd zeggen dat er benzeen vrij komt. Als APM bijvoorbeeld "schoon asfalt” (dus zonder recycling) draait
komt er geen benzeen vrij maar mogelijk wel geur.
Vraag 6:
Is er overleg geweest met de plaatselijke GGD over de emissies benzeen, die de grenswaarde soms met een factor twee
overschreden? Is hierbij in kaart gebracht welke effecten dit op de gezondheid van bewoners zou kunnen hebben? Indien
hier schríftelijk over gerapporteerd is, kan deze rapportage aan ons ter beschikking gesteld worden? Kan de
gemeentelijke overheid garanderen, dat bewoners geen schade aan hun gezondheid hebben opgelopen door de te hoge
benzeen-emissies?
Antwoord:
Het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft vanwege de gemeten
overschrijdingen contact gehad met de GGD. De metingen op leefniveau die over een periode van 9 maanden hebben
plaatsgevonden gaven geen aanleiding om nader advies bij de GGD in te winnen. De gemeten waarden op leefniveau
voldoen ruimschoots aan de luchtkwaliteitseis voor benzeen op leefniveau. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd
dat geen onacceptabel risico voor de gezondheid bestaat.
Vraag 7:
Uit de uitspraken van de woordvoerder van de gemeente blijkt dat de meest recente metingen van benzeen binnen de
norm waren. Kan de gemeente aangeven op welke plaats(en) toen gemeten werd en of de frequentie en de spreiding
van de metingen een uitspraak over de veiligheid van "het leefniveau1' naar wetenschappelijke maatstaven mogelijk
maken?
Antwoord:

De metingen waar onze woordvoerder op doelde zijn de metingen op leefniveau. Zie verder onze reactie bij de vragen 3,
5 en 6.
Vraag 8:
Zijn er naast benzeen bij de metingen nog andere schadelijke stoffen gevonden?
Antwoord:
Bij de productie van asfalt kunnen meerdere schadelijke stoffen vrijkomen. Deze dienen te voldoen aan de
emissiegrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit wordt ook gecontroleerd door de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant. Het is aannemelijk dat ook meerdere zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen, de groep stoffen
waar ook benzeen toe behoort. Echter uit onderzoek is gebleken dat deze concentraties zo laag zijn dat deze niet
aantoonbaar worden gedetecteerd door de emissiemeetapparatuur. Deze stoffen worden derhalve niet gecontroleerd
door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Vraag 9:
Er wordt of er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de benzeen-emissies bij de recycling van oud asfalt.
Aandachtspunten zijn hierbij de variabiliteit in de hoogte van de gevonden benzeen-emissies en de parameters, die
hierbij een rol spelen. De Rijksoverheid en de VBW zijn betrokken bij dit onderzoek. Kunt u ons het onderzoeksrapport
toesturen, als dit gereed is of nadat het is afgerond? Levert dit onderzoek praktische handvatten op om het
productieproces aan te passen en de uitstoot van benzeen te verminderen?
Antwoord:
Wij zijn niet bij dit onderzoek betrokken. Het is voor ons dus ook niet mogelijk om de resultaten van dit onderzoek aan u
te verstrekken.
Vraag 10:
Medio februari zal de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant in het kader van het handhavingstraject een gesprek
hebben met de directie van de APM, dan wel met de verantwoordelijk bestuurder van dit bedrijf. Kunnen de
wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk schríftelijk geïnformeerd worden over de ínhoud en vooral de uitkomsten van dit
gesprek? Voor het geval de uitkomst van het gesprek onverhoopt zal uitmonden in een nieuw bestuursbesluit, namelijk
een afgesproken gedoogperiode, waarin feítelijk nog niets hoeft te veranderen, dan wel een bijstelling van de
grenswaarde boven de geldende norm voor benzeen, dan vragen de wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk het
volgende aan u: Verschaf ons de tekst van dit nieuwe bestuursbesluit met een uitgebreide motivering, waarbij ook de
geldende norm voor de huidige landelijk geldende grenswaarde van benzeen aan bod komt en tevens de
gezondheidsrisico's van benzeen bij hogere emissies en de eerder gedane uitspraken van de onafhankelijke rechter in
de motivering van het besluit behandeld worden.
Antwoord:
Het besprekingsverslag van het overleg en het plan van APM zullen in geanonimiseerde vorm aan u worden gemaild en
op onze internetpagina worden geplaatst. Er is geen sprake van een afgesproken gedoogperiode of een bijstelling van de
grenswaarde voor benzeen.

Afschriften
Voor de goede orde wijzen wij u er op dat een afschrift van deze brief wordt verzonden aan:
Asfalt Produktie Maatschappij (A.P.M.) B.V.;
AsfaltNu C.V.;
Gemeenteraad;
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
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Nadere informatie
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer B. Wouters van het
cluster VHT en Publieksdiensten. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0164-277638 (vrijdag afwezig).

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. J.J.S.M. de Lange
Wethouder

