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Aandacht voor benzeen en PAK emissies asfaltcentrales

Project 2015/2016: 2 van 6 Gelderse asfaltcentrales met benzeen emissies boven 

de emissie-eis van 1 mg/Nm3.

Branche-onderzoek naar uitstoot benzeen: gestart in 2018 en gerapporteerd in 

2020 en vervolg in 2021;

Asfaltproductie Nijmegen met benzeen emissies rond 1 mg/Nm3 vraagt maatwerk 

aan.

Een enkelvoudige indicatieve PAK meting eind juni 2021 geeft 0,84 mg/Nm3 als 

resultaat. Dan zijn de rapen gaar…….



Mediaberichten…….



Vergunningverlening-1

Eisen voor uitstoot stoffen staan in het Activiteitenbesluit (AB)/ Besluit activiteiten 

leefomgeving (BAL) of in omgevingsvergunning (maatwerk):

Vermijden emissies door toepassing Best Beschikbare Techniek (BBT)

Eisen in Activiteitenbesluit: Artikel 5.46

Bij de productie van asfalt is de emissiegrenswaarde van:

a. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ten hoogste 0,05 mg/Nm3;

b. totaal stof ten hoogste 5 mg/Nm3;

c. stikstofoxiden ten hoogste 50 mg/Nm3;

d. zwaveloxiden ten hoogste 50 mg/Nm3;

e. vluchtige organische stoffen ten hoogste 200 mg/Nm3.

Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een 

aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder bij geurgevoelige objecten, wordt bij 

de productie van asfalt voldaan aan artikel 2.7a.



Vergunningverlening-2

Eisen voor uitstoot stoffen

Categorie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):

Vangnet van afdeling 2.3

Onderzoeksverplichting (iedere 5 jaar)



Zeer Zorgwekkende Stoffen

Inventarisatie van ZZS stoffen specifiek voor branche of proces.

Asfaltproducerende bedrijven:

❖ PAK (lijst AB, 8), sinds 1-1-2016 geldt een eis (bij een grensmassastroom > 

0,15 gram/uur geldt een concentratie eis van 0,05 mg/Nm3 (som van PAK’s), 

overigens voor naftaleen geldt ook een eis van 5 mg/Nm3 (gerepareerd 1-7-

2019), eis op leefniveau benzo(a)pyreen 1 ng/m3 jaargemiddeld;

❖ Benzeen, invoering vierde tranche AB 1-1-2016, valt onder afdeling 2.3 als 

MVP2 categorie met een eis van 1,0 mg/Nm3, eis op leefniveau 5 µg/m3

jaargemiddeld;

❖ Formaldehyde, valt onder afdeling 2.3 als MVP2 categorie met een eis van 1,0 

mg/Nm3 (sommatiebepaling), eis op leefniveau 10 µg/m3 jaargemiddeld.



Toezicht 1

Meten van ZZS stoffen

❖ Representatief proces bij de hoogst te verwachten 

emissies (> 50% inzet gerecycled asfalt);

❖ Volgens genormaliseerde meetmethoden onder 

accreditatie;

- benzeen conform NPR CEN/TS 13649;

- PAK conform ISO 11338-1.

❖ Volgens eisen AB, 3 deelmetingen van minimaal 30 

minuten.



Toezicht 2

Meten van ZZS stoffen

❖ Metingen voor PAK niet noodzakelijk

❖ Erkende maatregel, BRL 9320.



Toezicht 3

Meten van ZZS stoffen

❖ Meetverplichtingen:



Handhaving op ZZS stoffen

Asfalt producerende bedrijven:

Benzeen

Bij gemeten benzeen < 1 mg/Nm3 (indirect gestookte trommels)

- geen maatwerk nodig, op basis van huidige emissies wordt voldaan

Bij gemeten benzeen > 1 mg/Nm3 (veelal direct gestookte trommels)

- maatwerk toestaan (indien concentratie in leefomgeving laag zijn of handhaven ?

PAK

Concentraties > 0,05 mg/Nm3
→ handhaving juridisch niet mogelijk ?

Als centrales voldoen aan erkende maatregel (BRL 9320) ?

Bij veel asfaltcentrales worden metingen opgestart om zicht te krijgen op emissies van PAK en 

benzeen.



Afstemming VTH landelijk

Adviesdocument : https://www.omgevingsdienst.nl/odnl-geeft-advies-over-

aanpak-uitstoot-asfaltcentrales/

Maatwerk:

- BBT is een indirect verwarmde trommel;

- Eisen aan maximale productie temperaturen;

- Eis voor PAK stofvormig en PAK dampvormig;

- Eisen voor monitoring o.a. benzeenconcentraties in de schoorsteen;

- Afspraken over toepassing meetmethoden.

https://www.omgevingsdienst.nl/odnl-geeft-advies-over-aanpak-uitstoot-asfaltcentrales/

