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Hengelo, 8 september  2021 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van een verontrustend bericht over schadelijke stoffen uitstoot bij een Nijmeegse 

asfaltcentrale1 en de bezorgdheid daarover van buurtbewoners rees bij de SP fractie een aantal 

vragen over het toezicht en de controle van dergelijke milieunormen bij de asfaltcentrale in Hengelo 

aan de Havenstraat, die ook gelegen is in de buurt van een woonwijk (Groenhofstraat en omgeving). 

Waar het in Nijmegen ging om een overschrijding van de norm van de zogenaamde PAK’s 

(Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) blijkt,  bij navraag bij de Omgevingsdienst Twente, de 

uitstoot van deze stoffen bij de asfaltcentrale in Hengelo niet te worden gemeten. Wel worden er in 

opdracht van het bedrijf zelf sinds een jaar metingen gedaan naar de uitstoot van benzeen. 

In 2008 is er naar aanleiding van vele klachten destijds over stank, stof en lawaai2 in de buurt ten 

zuiden van de Breemarsweg met bewoners hierover overleg georganiseerd, waarin zij met regelmaat 

met een vertegenwoordiging van de industriebedrijven konden spreken over een vermindering van 

klachten en over gezond leven in hun buurt. Bij navraag blijkt dit structurele overleg niet meer te 

bestaan, en kunnen bewoners nu slechts individueel bij bedrijven terecht met hun klachten. 

Dit leidt voor de SP tot de volgende vragen aan het college: 

1. Hoe houdt de gemeente al dan niet via de Omgevingsdienst Twente toezicht op de uitstoot 

van schadelijke stoffen, waaronder PAK’s, in het Havengebied? 

2. Is het de gemeente bekend dat er in enkele gevallen verhoogde concentraties benzeen zijn 

gemeten, en wat is volgens haar de conclusie hieruit? 

3. Is er voor de gemeente, in samenspraak met de omgevingsdienst, aanleiding (zie Nijmegen) 

om ook bij de asfaltcentrale in Hengelo metingen te laten doen naar de zogenaamde PAK’s? 

4. Is het college het met de SP eens dat waar industriële bedrijven zich op nabije afstand van 

woonwijken bevinden er structureel overleg tussen bewoners en industrie zou moeten 

plaatsvinden? 

5. Is het college bereid om het initiatief te nemen om te zorgen voor een regelmatig 

georganiseerd overleg tussen een bewonersvertegenwoordiging en een afvaardiging van de 

industriële bedrijven in het havengebied? Zo ja, hoe denkt het college dit aan te pakken? 

 
1 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmeegse-asfaltfabriek-stoot-veel-te-veel-schadelijke-stoffen-uit-dit-
is-tata-steel-in-het-klein~ab017d60/ 
2 https://hengelo.sp.nl/nieuws/2008/10/bewoners-in-verzet-tegen-groeiende-overlast-industrie-rond-
twentekanaal 


