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Leidraad voor de toelichting



Motie gemeenteraad en meting bij asfaltcentrale 

Motie 27 januari 2021
Op korte termijn op structurele basis onderzoek te laten 
uitvoeren naar de luchtkwaliteit en samenstelling van de 
neerslag van stoffen (stikstof, fijnstof en koolwaterstoffen als 
benzeen) en bronnen in Nijmegen West en de (mogelijke) 
gevolgen voor en de risico’s voor de gezondheid van inwoners in 
kaart te brengen.

Uitstoot meting 28 juni 2021
Meting PAK aan de schoorsteen bij asfaltcentrale: 0,84 mg/m³ bij 
een norm van 0,05 mg/m³



▪ Benzeen: bij alle metingen eind 2020, in 2021 en 2022 onder de norm

▪ PAK: bij meting op 28 juni 2021 boven de norm; op 15 november, 8 
december 2021, 2 februari en 10 juni 2022 onder de norm

▪ Geur 

➢voldoet aan norm tijdens metingen eind 2020, 2021, 2022

➢wel overlast en meer klachten

➢nader onderzoek naar geur; type bitumen en maatregelen 
toepassen zoals bij verlading van asfalt en hoogte van de 
schoorsteen

➢Start met geuronderzoek voor actuele normstelling / vergunning

Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer 



▪ Aanschrijving asfaltcentrale:
➢Afwijking vergunde situatie gemodificeerde bitumen; geuronderzoek en maatregelen 

met nadruk op toepassen BBT

➢Meetverplichting voor PAK en benzeen opleggen door bedrijf zelf meten

➢Minimalisatieverplichting zeer zorgwekkende stoffen door bedrijf afronden

➢Blijven meten door ODRA / ODRN bij voldoende productie

▪ Actualiseren van de vergunning

▪ Juridische procedures

▪ Afstemming met Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat en 
samenwerking met gemeenten Den Bosch en Eindhoven

Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer 



▪ Bevoegd gezag én (dus) aanspreekpunt omgeving / bedrijven

▪ Omgevingsdialoog én omgevingsmanagement → samenwerking met 
buurgemeente Beuningen / provincie Gelderland

▪ Opdrachtgever omgevingsdienst ODRN voor Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving

▪ Samenwerking met de GGD Gelderland Zuid voor gezondheid

▪ Bespreekbaar maken als landelijk vraagstuk →Ministerie / andere 
gemeenten met asfaltcentrale

Verschillende rollen als gemeente



✓Door op ingeslagen weg richting bedrijf en beperken van uitstoot; 
blijven meten en actualiseren waar nodig! 

✓Overleg met en betrekken van de wijkvertegenwoordiging en bedrijven 
TPN West bij geur inclusief verschillende bewonersavonden 

✓Samenwerking gemeente Beuningen en provincie Gelderland 
vervolgen voor het (hele) industrieterrein Nijmegen West en Weurt

✓Coalitie Nijmegen 2022-2026: meer middelen voor luchtmetingen en 
uitvoering VTH door omgevingsdienst ODRN 

✓Meer afdwingen ‘ontwikkeling’ asfaltcentrales → bijvoorbeeld bij 
inkoop

✓Onderzoeksraad voor de veiligheid (eind 2022/begin 2023)

Vervolgstappen luchtkwaliteit en asfaltcentrale


