
ASFALTPRODUCTIE NIJMEGEN 

Communicatie en gezondheidsrisico’s - rol van de GGD



Inhoud

• Aanleiding (2020)

• Toetsing emissie PAK (2021)

• Gezondheidsinformatie GGD (2022)

• Samenvatting en vervolg
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Chronologie



Aanleiding, inleiding

• Verruiming emissiegrenswaarde kankerverwekkende stof benzeen

• Nijmegen-West

• Onrust
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Inhoud



Vraag raadslid
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Verruiming EGW benzeen

Uit ‘Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders’, 
27 februari 2020



Nijmegen-West
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Inleiding



Overlast – onrust kankerverwekkende stof
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Onrust

de Gelderlander 12 december 2020



Geuroverlast
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Onrust
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Aanleiding



Toetsing emissie PAK

• Vraag gemeente

• Onrust

• Methode gezondheidskundige beoordeling

• Resultaat gezondheidskundige beoordeling

• Communicatie
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Inhoud



Toetsing emissie PAK

• Vrijdag 3 september 2021: telefoontje gemeente:  
emissie PAK (gemeten op 28 juni 2021)

• EGW: 0,05 mg/Nm3 <-> 0,84 mg/Nm3 (EPA16)

• Verspreidingsberekening: buiten terrein APN 

> 1 ng/m3 benzo(a)pyreen in PM10 (EU)

Vraag: 

Moet APN dicht? Wat is het gezondheidsrisico?
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Vraag gemeente



Onrust

• https://www.youtube.com/watch?v=9UIownOEezA
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Overschrijding PAK

https://www.youtube.com/watch?v=9UIownOEezA


Methode gezondheidskundige beoordeling 

• Eén meting – geen beoordeling maken en levenslange blootstelling aan 1 ng/m3

leidt tot ongeveer 1 extra kankergeval op de 10.000 blootgestelden

‘The corresponding concentrations for lifetime exposure to B[a]P producing 
excess lifetime cancer risks of 1/10 000, 1/100 000 and 1/1 000 000 are 
approximately 1.2, 0.12 and 0.012 ng/m3, respectively.’

• Advies RIVM gevraagd over beoordelen PAK-profiel

• Meting (volgende dia) en verspreidingsberekening van ODRA (weegfactoren)

12

Overschrijding PAK



 

PAK 

 

Concentratie in µg/m0
3 

naftaleen 688 

acenaftyleen 28 

acenafteen 52 

fluoreen 22 

fenantreen 63 

anthraceen 4 

fluorantheen 4 

pyreen 3 

benzo[a]anthraceen 0 

chryseen 0 

benzo[b]fluorantheen 0 

benzo[k]fluorantheen <0* 

benzo[a]pyreen <0 

dibenzo[a,h]anthraceen <0 

benzo[ghi]peryleen <0 

indeno[1,2,3-cd]pyreen <0 

Totaal PAK (16, EPA)** 864 

*<0: concentratie zoals bepaald door het laboratorium was lager dan de rapportagegrens. 

** PAK komen voor als mengsels, die kunnen bestaan uit honderden verschillende verbindingen. In de 
meting van de ODRA zijn de zogenaamde 16 EPA-PAK gemeten. 13

Overschrijding PAK
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Overschrijiding PAK



Resultaat gezondheidskundige 
beoordeling

• Gezondheidsrisico verwaarloosbaar klein

• Aandacht voor geurhinder, geurhinder als gezondheidseffect

• Communicatie
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Overschrijding PAK



Communicatie

• Informatieavonden

• https://www.nijmegen.nl/westenweurt/

• Publieksversie beoordeling
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Overschrijding PAK

https://www.nijmegen.nl/westenweurt/


Gezondheidsinformatie GGD

• Vraag gemeenten

• Schriftelijke reactie 

• Bijeenkomst
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Inhoud



Vraag gemeenten

• Kan gezondheidsonderzoek – in welke vorm dan ook – helderheid verschaffen 
over een mogelijke oorzakelijke relatie tussen voorkomende ziektes in Nijmegen-
West/ Weurt en de uitstoot van voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en de 
bronnen daarvan?

• Brief en bijeenkomst

• Ondertussen: item op Radio 1, 

– met Johan Vollenbroek

– Vergelijking met Tata Steel
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Gezondheidsinformatie 

GGD



Schriftelijke reactie

• Gezondheidsonderzoek om oorzakelijke relatie aan te tonen niet mogelijk

• GGD heeft informatie over de gezondheid in relatie tot de luchtkwaliteit
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Gezondheidsinformatie



Bijeenkomst

Inhoud bijeenkomst

• Luchtvervuiling en gezondheid

• Gegevens uit de GGD Gezondheidsmonitor (2020)

• Berekening gezondheidseffecten
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Gezondheidsinformatie



GGD Gezondheidsmonitor - astma
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GGD Gezondheidsmonitor - hinder
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Berekening gezondheidseffecten
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Gezondheidsinformatie
• Rekentool van bovenregionaal team 

GGD regio oost, Universiteit Utrecht en 
RIVM

• Toegepast op Nijmegen-West/ Weurt
• Indicatoren: PM2,5 NO2

• Bekende epidemiologische associaties



Berekende blootstelling NO2 en PM2,5
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Nijmegen-West/Weurt Gelderland
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Wanneer worden mensen ongerust?

• Ernstig effect: kanker

• Niet-vrijwillig

• Lage beheersbaarheid

• Geen voordelen

• Onbekend/ onzichtbaar

• Gering vertrouwen in overheid/ instanties

• Openbaarheid gering

• Catastrofaal (gering)
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Samenvatting onrust

https://www.gld.nl/nieuws/7729816/in-
nijmegen-west-en-weurt-ga-je-iets-eerder-
dood-dan-in-de-rest-van-gelderland

https://www.gld.nl/nieuws/7729816/in-nijmegen-west-en-weurt-ga-je-iets-eerder-dood-dan-in-de-rest-van-gelderland


Samenvattend
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In het kort • Luchtvervuiling schadelijk voor de gezondheid, in de stad meer luchtvervuiling, 
van verschillende bronnen

• Gezondheidsverschillen door luvo in de stad zijn klein

• Meer hinder in Nijmegen-West/ Weurt door bedrijven

• Nuancering helpt vaak niet om onrust weg te nemen, goede 
informatievoorziening en aandacht voor klachten van omwonenden kan wel 
helpen



Vervolg

• Beoordeling meetgegevens

• Data IKNL

Bedankt voor jullie aandacht!

Ingrid Links

Team Gezondheid en Milieu

ilinks@ggdgelderlandzuid.nl
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Afsluiting

De Gelderlander, 3 september 2022


