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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

6 april 2021 

Ons kenmerk 

C2278822/4865410  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

J.F.W.M. (Anky) Dieden 

Telefoon 

(06) 15 82 64 62 

Email 

adieden@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 26 maart 2021 heeft u namens de SP fractie technische vragen 

over Benzeenemissies bij asfaltcentrales gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Is het probleem van de te hoge benzeenemissies van sommige 
asfaltcentrales bekend? 
Antwoord: Ja 

 

2. Welke asfaltcentrales staan er in Noord-Brabant? 
Antwoord:  

Naam asfaltcentrale Vestigingsplaats 

KWS Eindhoven Eindhoven 

BAC Helmond Helmond 

Asfaltcentrale AsfaltNu  Den Bosch 

Asfaltcentrale AsfaltNu/ Asfalt 

Produktie Maatschappij 

Bergen op Zoom 

Roosendaalse Asfalt Centrale Roosendaal 
 

 

3. Van welke asfaltcentrales in Noord-Brabant is de provincie het bevoegd 
gezag? 
Antwoord: Voor alle asfaltcentrales geldt dat de betreffende gemeenten het 

bevoegde gezag zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) zijn. De provincie is het bevoegde gezag inzake de 

Wet natuurbescherming (Wnb). Toezicht en handhaving op benzeenemissies 

maakt onderdeel uit van de Wabo taken. 
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4. Heeft de provincie, al dan niet via de Omgevingsdiensten, in praktijk 
bemoeienis met asfaltcentrales, hetzij als bevoegd gezag, hetzij in 
adviserende zin richting gemeenten? 
Antwoord: Op dit moment hebben wij geen bemoeienis met de 

uitvoeringstaken van gemeenten bij deze asfaltcentrales. Vanzelfsprekend 

maken we ons wel zorgen om deze problematiek. De provincie is bereid om 

mee te denken over mogelijke oplossingen, vanuit de brede zorg voor de 

luchtkwaliteit in Brabant als ook vanuit de rol als inkopende partij van 

(gerecycled) asfalt. Wij zullen hierover het gesprek voeren met de 

omgevingsdiensten en de betreffende gemeenten. 

  

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

J.F.W.M. Dieden 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


