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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen asfaltcentrale 3303021  26 oktober 2021 

Geachte leden van de SP fractie, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 8 september 2021 ontvingen wij van uw raadsfractie vragen die betrekking hebben op de 
bedrijven in het Havengebied en meer specifiek gericht op de asfaltcentrale. Hieronder zetten wij 

onze antwoorden uiteen; 
 

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? 

 
Afhankelijk van het type bedrijf liggen de normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen 

vast in het Activiteitenbesluit milieubeheer (algemene geldende regels) of in voorschriften 
in de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. De Omgevingsdienst Twente (ODT) 

ziet toe op de naleving van de regels. Dit doen zij door periodieke controles uit te voeren 
bij de bedrijven.   

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

benzeen zijn gemeten, en wat is volgens haar de conclusie hieruit? 
 

Ja, het is bekend dat er bij recente metingen overschrijding van de emissiegrenswaarde 
van benzeen zijn geconstateerd bij de Asfaltcentrale Twente. Het is aan de Asfaltcentrale 

Twente om maatregelen te treffen om te gaan voldoen aan de emissiegrenswaarde voor 
benzeen. De ODT is hierover in gesprek met de Asfaltcentrale Twente. Omdat de 

overschrijding van emissiegrenswaarde van benzeen speelt bij meerdere asfaltcentrales in 
Nederland, wordt hierbij ook afstemming gezocht met andere omgevingsdiensten. 

 
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? 

 
Daar is vooralsnog geen aanleiding voor. Op grond van het Activiteitenregeling 

milieubeheer wordt aan de emissiegrenswaarden voor PAK’s voldaan als wordt voldaan aan 
de kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens de BRL 9320. Aangezien het bedrijf 

hieraan voldoet bestaat er geen aanleiding om emissiemetingen naar PAK’s uit te voeren. 
 

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? 
 

Incidenteel ontvangen wij klachten van buurtbewoners over andere bedrijven in het 
havengebied dan de Asfaltcentrale. Deze worden dan individueel met deze buurtbewoners 
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besproken. Vooralsnog lijkt ons dit ook de juiste manier. Van beide kanten is niet de 
noodzaak gebleken om hiervoor een structureel overleg te organiseren. Van de 

Asfaltcentrale ontvangen we meer klachten. We zijn voornemens deze betrokkenen uit te 
nodigen om uitleg te geven over het proces en de vergunningsituatie.  

 
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? 
   

 Lees ook de beantwoording bij vraag 4. Wij zullen initiatief nemen om betrokken 
buurtbewoners en een afvaardiging van de Asfaltcentrale uit te nodigen. In dit overleg 

zullen we samen met de omgevingsdienst uitleg geven en vragen beantwoorden. Als er 
behoefte is om deze setting een meer structureel karakter te geven dan zullen wij hiertoe 

initiatief nemen. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


