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Uitstoot van benzeen 

Geachte mevrouw Koelewijn en meneer Wijntjes, 

Toelichting: 
Trouw heeft op 2 februari een artikel gepubliceerd over de uitstoot van benzeen bij het produceren van asfalt uit 
zogenaamd oud asfalt De productie van dit asfalt is een belangrijk onderdeel van het circulair produceren van 
asfalt en daarmee heel belangrijk voor het milieu. Neveneffect van deze productiewijze is dat er uitstoot 
ontstaat van de voor de gezondheid gevaarlijk stof benzeen. Veel meer uitstoot dan wettelijk kan. 
De problematiek is niet van vandaag maar speelt al jaren. In onze provincie staat een aantal asfaltcentrales, 
waaronder de centrale in Eembrugge (Eemnes) en in de stad Utrecht (een of meerdere asfaltcentrales). kortom 
deze kwestie is ook voor ons en zeker de in de nabijheid levende inwoners relevant _ 

1. Bent u op de hoogte van bovenstaande problematiek?. 

Antwoord: 
Ja. 

2. Wat is uw visie op het oplossen van deze kwestie? 

Antwoord: 
Wat betreft de in onze provincie nog in bedrijf zijnde asfaltcentrales, zijn de gemeente Utrecht en de 
gemeente Eemnes het bevoegde gezag. Wij achten het raadzaam wanneer bevoegde gezagen de 
landelijke aanpak van de taakgroep benzeen volgen. 

De Asfaltcentrale Utrecht (verder: ACU) in Utrecht waarvoor de provincie het Wabo bevoegd gezag is, 
is echter vanaf december 2018 niet meer in werking. 
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3. Wat wordt er op dit moment vergund? 

Antwoord: 

Voor zover bekend zijn in de door de gemeenten Utrecht en Eemnes afgegeven vergunningen geen 
emissie-eisen opgenomen, omdat de emissie-eisen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De 
emissie-eis in het Activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend en bedraagt voor benzeen 1 mg per 
normaal kuub. Beide gemeenten hanteren in hun vergunningen geen maatwerkvoorschriften waarin 
een afwijkende grenswaarde wordt voorgeschreven. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Knol-van Leeuwen 
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