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Brief over de asfaltcentrale Hoogblokland (APH) 

 

Geacht college,  

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 2 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen waarin u, samen met de collega’s van de gemeente

Vijfheerenlanden, aandacht vraagt voor de door de bewoners geuite zorg over de uitstoot van

benzeen door de asfaltproductie Hoogblokland (APH). Ook vraagt u aan ons om bij de

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan te dringen op voortgang in het

landelijke onderzoek naar de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Met deze brief willen wij

ingaan op uw vragen.  

Zorgen over de uitstoot van benzeen door APH

U vraagt onze aandacht voor de door de bewoners geuite zorg, en uw zorg, over de uitstoot van

benzeen door APH. In samenwerking met de omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en

DCMR Milieudienst Rijnmond volgen wij al enige tijd de ontwikkelingen in de aanpak van de

uitstoot van benzeen door asfaltcentrales in Zuid-Holland en in de rest van Nederland. 

Bij wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer1 zijn de normen voor emissie van onder

andere benzeen naar de lucht verscherpt. Meerdere asfaltcentrales in Nederland konden niet

voldoen aan deze aangescherpte norm. De bedrijven hebben tijd gekregen om onderzoek,

aanpassingen en investeringen te doen om te voldoen aan deze nieuwe norm. 

Ook bij APH was dit het geval. Na de verscherping van de norm bleek uit metingen dat de uitstoot

van benzeen bij APH soms te hoog uitkwam. U bent hierover door OZHZ geïnformeerd. Door

OZHZ zijn er vervolgens voortvarend stappen genomen om samen met APH de uitstoot van

benzeen te reduceren. Onder andere door het optimaliseren van de branderinstellingen is de

uitstoot van benzeen verminderd. 

APH is formeel aangeschreven op de geconstateerde overschrijding en er is een

handhavingstraject gestart. Daarnaast is opdracht gegeven aan APH om door een onafhankelijk

                                                       
1 In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan de algemeen geldende milieuregels van het Rijk.
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onderzoeksbureau aanvullend metingen te laten uitvoeren naar onder andere de uitstoot van

benzeen, om op basis hiervan gericht maatregelen te kunnen treffen. 

Gelijktijdig is gekeken naar oplossingen om de uitstoot van benzeen verder te reduceren. APH is

verzocht een plan van aanpak op te stellen. Dit plan zal door OZHZ worden beoordeeld. Vereiste

is dat APH structureel gaat voldoen aan de nieuwe aangescherpte norm, en verdere reductie als

dat mogelijk is. Een veilige en gezonde leefomgeving staat daarbij voorop.

Ten slotte heeft OZHZ nauwgezet onderzocht in hoeverre de emissie van benzeen door APH

effect heeft op de directe leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat de norm voor wat betreft het

maximaal toelaatbaar risiconiveau in alle gevallen niet overschreden wordt. Op leefniveau (i.e. de

buitenlucht) blijft de concentratie van benzeen onder de toegestane norm.

Eindrapport landelijk onderzoek naar de uitstoot van benzeen 

In uw brief vraagt u aan ons om bij de staatssecretaris van IenW aan te dringen op voortgang in

het onderzoek naar de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Asfaltproducenten, verenigd in

de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de

uitstoot van benzeen bij de productie van asfalt. Dit onderzoek is afgestemd met

vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat (IenW). 

Uit de eerste resultaten van het onderzoek bleek dat het verwarmen van recycle-asfalt structureel

problemen oplevert voor het voldoen aan de aangescherpte norm voor de uitstoot van benzeen. 

Het eindrapport, dat op 30 juni jl. is gepubliceerd2, biedt mogelijke oplossingen / maatregelen om

de uitstoot te verminderen en binnen de uitstootnorm te krijgen. De effectiviteit van de mogelijke

oplossingen / maatregelen kan verschillen per centrale. Maatwerk per productielocatie van asfalt

is vereist. 

OZHZ heeft aangegeven dat ze de uitkomsten van het onderzoek van de VBW meenemen in het

vervolg van de aanpak uitstoot van benzeen bij APH. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben

geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

                                                       
2 https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/19495/onderzoek-benzeen-wijst-de-weg-naar-circulaire-
asfaltproductie-binnen-uitstootnorm 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/19495/onderzoek-benzeen-wijst-de-weg-naar-circulaire-asfaltproductie-binnen-uitstootnorm
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/19495/onderzoek-benzeen-wijst-de-weg-naar-circulaire-asfaltproductie-binnen-uitstootnorm
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Afschrift aan: 

- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vijfherenlanden


