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Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en 

Chemie (CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM): 

 

Asfaltcentrale vlakbij een woonwijk veroorzaakt meer dan alleen stank  
 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 september 2022 in Goldon Tulip Hotel Central, 

Den Bosch (zie https://hotel-central.goldentulip.com/nl) en we zorgen voor de mogelijkheid 

om dit programma op afstand te volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op de uitnodiging die 

per e-mail wordt verstuurd. 

 

Achtergrond 

Er staan ongeveer 30 asfaltcentrales in Nederland. Als de emissies van deze installaties een 

woongebied bereiken leidt dat tot geurhinder en vragen met betrekking tot de schadelijkheid 

voor de gezondheid. Aanleiding voor de onrust is het vrijkomen van zeer zorgwekkende 

stoffen (ZZS) waaronder de als kankerverwekkend geklassificeerde stoffen benzeen en 

stoffen uit de groep polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 

 

Volgens de vergunning en het Activiteitenbesluit mogen asfaltcentrales gerecycled 

asfaltgranulaat bijmengen hetgeen bijdraagt aan vermindering van het gebruik van niet-

hernieuwbare grondstoffen zoals bitumen (zware aardoliefractie). De overheid staat toe dat de 

asfaltbranche zelf, via jaarlijkse certificering, toezicht houdt op de aanvoer van grondstoffen 

zodat voorkomen wordt dat gebruikt asfalt met een te hoog teergehalte wordt verwerkt wat 

zou kunnen leiden tot een verhoogde PAK emissie. Voor de omwonenden is het 

onbegrijpelijk dat niet wordt geëist om (ook) de uitstoot van PAK en de benzeenemissies te 

monitoren.  

 

Toen bij een meting van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan het licht kwam dat de 

uitstoot van de asfaltcentrale in Nijmegen hoger was dan de gangbare emissienorm voor PAK  

(overschrijding van PAK emissies met een factor 17 op basis van één meting), kwam dit in 

het nieuws en zijn er op meer locaties in Nederland vragen gesteld over de uitstoot van 

asfaltcentrales. Inmiddels bestaat de verdenking dat er op meer locaties meer uitstoot is dan 

bedoeld en dat het systeem van certificering van de grondstoffen niet werkt. De staatsecretaris 

heeft inmiddels aangekondigd dat de regelgeving zal worden aangescherpt en naar 

verwachting wordt in het Activiteitenbesluit een daadwerkelijke uitstootnorm opgenomen en 

wordt de maatregel van certificering afgeschaft . 

 

Intussen zitten de omwonenden met veel vragen. Met de wind worden emissies aangevoerd 

die vooral geur en gerelateerde klachten geven. In hoeverre zijn zorgen gerechtvaardigd dat er 

ook op lange termijn gevolgen voor de gezondheid te verwachten zijn?  

 

In dit programma zullen we de vragen over de asfaltcentrales van verschillende kanten 

belichten en ook bespreken of deze casus model staat voor de effecten van andere industriële 

bronnen en vragen over effecten op de omgeving. 

https://hotel-central.goldentulip.com/nl


- 2 - 

Programma 

 

13:20 - 13:30 Inloggen via de persoonlijke link en soundcheck (voor online deelnemers) 

 

13:30 - 13:45 Opening door Henk Jans (NVMM) en Paul Scheepers (CGC)  

 

13:45 - 14:15 Vergunningverlening en handhaving van emissienormen (Frank te Pas) 

 

14:15 - 14:45 Modellering en meting van mmissiewaarden van stoffen op leefniveau in de 

woonomgeving (Henk Nijhuis) 

14:45 - 15:00 Pauze 

 

15:00 - 15:30 

 

Communicatie over gezondheid en risico’s (Ingrid Links) 

15:30 - 16:00 Welke verschillende rollen heeft de gemeente bij een dergelijk vraagstuk? (Dave 

Ploum) 

 

16:00 - 16:30 Paneldiscussie 

 

Sprekersinformatie  

 Frank te Pas werkt sinds april 2013 als adviseur lucht en geur bij de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Hierbij adviseert hij 

toezichthouders en vergunningverleners over de uitstoot van stoffen 

van bedrijven. Daarnaast is hij als cöordinator van het cluster meten 

en advies samen met zijn collega’s verantwoordelijk voor de 

uitvoering van metingen bij bedrijven. Cluster meten en advies is 

een geaccrediteerde inspectie-instelling (RvA I168) en voert in 

opdracht van overheden metingen uit en rapporteert hierover. Ook 

de PAK-metingen in Nijmegen zijn door de ODRA uitgevoerd. De 

media-aandacht over deze resultaten heeft van uit de 

Omgevingsdiensten geleid tot het instellen van een werkgroep 

(waarin de ODRA ook was vertegenwoordigd). Deze heeft in juni 

2022 een adviesdocument opgesteld m.b.t. een uniforme aanpak 

(vergunningverlening, toezicht) op de uitstoot van PAK en benzeen 

bij Asfaltcentrales. 

 

 Henk Nijhuis studeerde Chemie in Nijmegen en werkt sinds 1992 

bij gemeente Nijmegen. Eerst als vergunningverlener bij industriële 

bedrijven en sinds 2005 als senior adviseur luchtkwaliteit. Naast 

het meten en rekenen aan en rapporteren over luchtkwaliteit is het 

realiseren van maatregelen voor de diverse bronnen (wegverkeer, 

binnenvaart, houtstook en industrie) om de luchtkwaliteit te 

verbeteren een belangrijke taak. Luchtkwaliteit heeft traditioneel 

veel aandacht in Nijmegen m.n. vanwege discussie rond uitstoot 

door industrie op het industrieterrein Nijmegen-West/Weurt. Rond 

Nijmegen-West vooral betrokken bij het verzamelen en rapporteren 

van gegevens over de diverse milieuaspecten via website 

www.westenweurt.nl .  

https://www.rva.nl/alle-geaccrediteerden/i168/
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Momenteel is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Meetplan luchtkwaliteit in de leefomgeving Nijmegen-West. 

Daarnaast ook docent bij de PAO/VVM-opleiding 

“Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie”.  

 Ingrid Links is milieugezondheidskundige (en ERT) bij het team 

Gezondheid en Milieu van GGD Gelderland-Zuid. In die functie 

was zij betrokken bij de beoordeling van het gezondheidsrisico van 

de PAK-emissie van de asfaltcentrale in Nijmegen en de 

communicatie met de omwonenden over de gezondheidsrisico’s 

van luchtverontreiniging.   

 

 

 

 

Dave Ploum is projectleider bij de gemeente Nijmegen voor 

Luchtkwaliteit en bedrijven Nijmegen West en Weurt. Hij werkt al 

jaren voor verschillende organisaties als overheidsmanager aan 

programma’s en projecten met een maatschappelijk en 

ruimtelijk/milieukundig karakter, zoals de transitie van de 

veehouderij, de discussie rond megastallen bij de intensieve 

veehouderij, de huisvesting van arbeidsmigranten en de 

energietransitie. Dave is afgestudeerd medisch milieukundige met 

aanvullingen op het gebied van bodem, lucht, atmosfeer en 

bestuurskunde, 

 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 

als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 

chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. 

Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, 

veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en 

milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd 

in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de 

Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor 

Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themamiddagen 

bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo 

multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 

 

Meer informatie over de CGC, lidmaatschap en het programma is te vinden op de website 

www.contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl. Op deze website staan ook de links naar de 

publieksversies van de presentaties van alle voorgaande bijeenkomsten en een link naar de 

verslagen die verschijnen in het Tijdschrift voor toegepaste arbowetenschap. 

 

De volgende CGC bijeenkomst is op 10 November 2022 in Utrecht Lunetten met als 

voorlopige titel “De rol van de arbeidshygiënist in LEXCES”. Stuur een bericht naar 

cgc@epsnet.nl om het volledige programma voor deze bijeenkomst te ontvangen. 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via hetzelfde e-mail adres. 

 

http://www.contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl/
mailto:cgc@epsnet.nl

