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Door het RJVM wordt benzeen als een kankerverwekkende stof omschreven: “Er is

geen veilige concentratie waaronder geen effecten voorkomen. Er kan altijd

gezondheidswinst behaald door de reductie van de uitstoot”.

Een nog verdere reductie van de uitstoot van benzeen lijkt vanuit het

gezondheidsbelang gewenst. Dit draagt bovendien bij aan een afname van de

zorgen van onze bewoners. Om die reden zullen wij mede namens onze collega's

Brief Dorpsberaad Hoogblokland

inzake asfaltcentrale

Wij hebben een brief ontvangen van het Dorpsberaad van Hoogblokland, een van

onze dorpskernen. Aanleiding voor deze brief zijn recente publicaties over de

uitstoot van benzeen door de asfaltcentrale Hoogblokland.

Metingen hebben aangetoond dat het bedrijf soms in zorgelijke hoeveelheden meer

benzeen uitstoot dan is toegestaan.

Het dorpsberaad maakt zich ernstige zorgen over de leefbaarheid in hun dorp en de

gezondheid van de inwoners. Met name voor de omwonenden is er een direct

gezondheidsrisico. Afhankelijk van de windrichting geldt dit voor de

dorpsbewoners, bewoners van de nabije buitengebieden en andere naburige dorpen

in de gemeente Molenlanden, maar ook voor de bewoners van onze buurgemeente

Vijfheerenlanden. Deze brief sturen wij u  dan ook mede namens het college van

burgemeester en wethouders van deze gemeente.

In dat verband vragen wij en onze collega’s  van Vijfheerenlanden uw aandacht voor

de door onze bewoners geuite zorg, die ook onze zorg is. Volgens de berichten in

de pers is er sprake is van een overschrijding van toegestane normen. Indien dit het

geval is verzoeken wij u  dringend om vanuit uw positie als bevoegd gezag er voor

te zorgen dat op zijn minst voldaan wordt aan de opgelegde normen.

In zijn brief heeft het Dorpsberaad ons een aantal vragen gesteld. Een van de

vragen is wat wij als college al gedaan hebben, dan wel kunnen doen om deze

uitstoot maximaal te reduceren.
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Bovenstaande betekent niet dat wij het belang van recycling van asfalt niet

ondersteunen, maar wij hebben ook oog voor de gezondheid van onze inwoners.

Met vriendelijke groet,
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van Vijfheerenlanden separaat een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur

en Waterstaat sturen waarin wij aandringen op voortgang in het onderzoek om te

komen tot een verdere reductie van de uitstoot en daarmee van de zorgen van de

inwoners van onze gemeenten. Wij verzoeken u ook bij de staatssecretaris aan te

dringen op voortgang,
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