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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-780858227 DOS-2019-

0005994

Onderwerp

GS brief in reactie op brief van het college van B&W gemeente Molenlanden over de uitstoot van

benzeen door APH.

Advies

1. Vast te stellen de GS brief in reactie op de brief van het college van B&W gemeente

Molenlanden over de uitstoot van benzeen door Asfaltproductie Hoogbloklanden (APH).  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de GS brief in reactie op de brief van het college

van B&W gemeente Molenlanden over de uitstoot van benzeen door Asfaltproductie

Hoogbloklanden (APH).  

Besluit GS

Vastgesteld conform advies. 

Bijlagen

- Brief van de gemeente Molenlanden aan GS over de uitstoot van benzeen door APH. 

- GS brief in reactie op de brief van het college van de gemeente Molenlanden over de uitstoot

van benzeen door APH.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 31 augustus 2021 31 augustus 2021
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1 Toelichting voor het College

 

 

Er staan twee asfaltcentrales in Zuid-Holland waar GS vanuit de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) bevoegd gezag zijn, namelijk APRR in het Rijnmondgebied en APH in

Hoogblokland gemeente Molenlanden. Namens GS voeren respectievelijk de DCMR milieudienst

Rijnmond en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) de vergunningverlening, toezicht- en

handhavingstaken uit bij deze inrichtingen. 

Begin dit jaar zijn er op basis van een publicatie in het dagblad Trouw over het vrijkomen van de

stof benzeen bij de productie van asfalt, Kamervragen gesteld. Middels een lid GS brief hebben

de VTH gedeputeerden Provinciale Staten op 4 maart 2021 geïnformeerd over de twee

inrichtingen waar GS van Zuid-Holland bevoegd gezag zijn (kenmerk PZH-2021-766815935). 

Uit metingen bleek dat beide asfaltcentrales soms meer benzeen uitstoten (naar de lucht) dan de

in 2016 aangescherpte wettelijke norm. Samen met de omgevingsdiensten is gekeken naar

mogelijke structurele oplossingen voor de ontstane situatie en de te nemen vervolgstappen. 

Op 14 juli jl. is een tweede lid GS brief verzonden naar Provinciale Staten over de laatste

ontwikkelingen in de aanpak van de uitstoot van benzeen door de asfaltcentrales in Zuid-Holland

(kenmerk PZH-2021-780805247). 

Brief van het college van B&W gemeente Molenlanden 

Naar aanleiding van vragen van de dorpsraad Hoogblokland over de uitstoot van benzeen door

Asfaltcentrale Hoogblokland (APH), heeft het college van de gemeente Molenwaard een brief

gestuurd naar GS. In de brief vraagt het college van Molenlanden, samen met de collega’s van

Vijfheerenlanden, de aandacht van GS voor de door de bewoners geuite zorgen. 

GS wordt verzocht om:

1. Er voor te zorgen dat er door APH wordt voldaan aan de opgelegde normen t.a.v. de

uitstoot van benzeen. 

2. Bij de staatssecretaris aan te dringen op voortgang in het onderzoek om te komen tot

een verdere reductie van de uitstoot.

Met bijgaande brief reageren GS op dit verzoek van het college van de gemeente Molenlanden. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

n.v.t. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t. 
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3 Proces

 n.v.t. 

 

4 Participatie en rolneming

 

Deze brief is inhoudelijk afgestemd met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). In het

algemeen bestuur van OZHZ is afgesproken dat OZHZ de gemeente informeren over verdere

ontwikkelingen bij APH.    

 

5 Communicatiestrategie

 

Naar aanleiding van de brief en vragen vanuit de gemeente Molenlanden heeft OZHZ in

afstemming met de woordvoerders van de provincie een informatief bericht op de eigen website

geplaatst: https://www.ozhz.nl/dossiers/benzeenuitstoot-van-asfalteerbedrijf-hoogblokland/ 

In dit bericht is aangegeven hoe bewoners eventuele klachten, meldingen of vragen kunnen

indienen bij de omgevingsdienst. 

 

Voorliggende GS brief wordt in afschrift gestuurd aan het college van Burgemeester en

Wethouders van Vijfherenlanden.

https://www.ozhz.nl/dossiers/benzeenuitstoot-van-asfalteerbedrijf-hoogblokland/

