Twaalf keer hoger dan de maximale grenswaarde
Filters moeten eind dit jaar of begin volgend jaar
de oplossing brengen volgens de directie van de
APM, maar de metingen geven reden tot zorg en
de APM is nog steeds in overtreding.
De GGD is op de hoogte gebracht van de uitslag
van de (niet geldige meting) naar PAK’s aan de
schoorsteen, die maar liefst twaalf keer over de
kop ging.
Overtredingen stapelen zich op.

De wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk drongen eerder aan op
metingen naar de zogenaamde polycyclische aromatische koolwaterstoffen aan
de schoorsteen van de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom.
Van asfaltcentrale APM. Nu blijkt een éénmalige en dus nog niet geldige meting
veel te hoog te zijn: twaalf keer over de kop. Het gaat hierbij vooral om
naftaleen, een schadelijke stof, die tot de groep “zeer zorgwekkende stoffen”
hoort.
De wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk en de dorpsraad van Halsteren
hebben aangedrongen zo spoedig mogelijk een nieuwe meting uit te voeren.
De uitslag van bovenstaande meting is door ons gerapporteerd aan de GGD.
De GGD had in augustus 2021 al gewezen op het belang van een meting naar
deze PAK’s.
De wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk en de dorpsraad Halsteren hebben
gevraagd ook te blijven meten als de filterinstallatie bij de APM is aangebracht.
Dit om te zien of deze aanpassing het gewenste resultaat oplevert.
De APM heeft inmiddels wel voldaan aan de vijfjaarlijkse informatieplicht over
de geleverde prestaties om de concentraties van schadelijke stoffen aan de
schoorsteen terug te dringen. Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen. De
gemeente gaat hier nog op reageren.
Het benzeengehalte aan de schoorsteen was op 30 maart jl. weer ruim twee
keer te hoog. De APM krijgt hiervoor een boete. Het benzeengehalte op
leefniveau (bij de woonhuizen) is wel onder de grenswaarde.
Zie ook onze website: www.noordgeest.nl

