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Beantwoording Kamervragen de asfaltcentrale in 
Deventer 

 

Aanleiding 
Op 20 september 2022 heeft kamerlid Bouchallikh (GroenLinks) Kamervragen 
gesteld over de asfaltfabriek in Deventer. 
 
 
Geadviseerd besluit 
Instemmen met beantwoording.  
 
Kernpunten 

- Binnen het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-
stelsel) ligt het bevoegd gezag bij gemeenten en provincies: zij zijn 
vergunningverlener, toezichthouder en handhaver. Bedrijven zijn 
daarnaast zelf primair verantwoordelijk voor de veiligheid en voor 
naleving van de relevante wet- en regelgeving. 

- De asfaltcentrale in Deventer heeft bij het bevoegde gezag een aanvraag 
ingediend voor een tijdelijke verruiming van de benzeennorm totdat de 
emissiebeperkende maatregel feitelijk is gerealiseerd. Het bevoegd gezag 
heeft op 21 oktober 2022 een ontwerp-besluit genomen dit niet toe te 
staan. Dit ontwerp-besluit ligt momenteel ter inzage. 

- De OD IJsselland laat onafhankelijke en onaangekondigde metingen 
uitvoeren door de luchtmeetdienst van Omgevingsdienst Regio Arnhem 
(ODRA). 

- Een update van het overzicht van Omgevingsdienst NL met 
meetresultaten per asfaltcentrale is naar aanleiding van de vraag over 
openstaande meetresultaten toegevoegd.  De eerdere versie van dit 
overzicht is meegestuurd met de kamerbrief van 7 juli 202 

- In het kader van het Schone Lucht Akkoord is er geen aparte aanpak voor 
asfaltcentrales. Binnen het Schone Lucht Akkoord wordt voor industriële 
bedrijven onder andere gestuurd op vergunnen van zo streng mogelijk 
emissie-eisen (onderkant BREF-range).  
 

 
Toelichting 
De beantwoording van deze vragen is afgestemd met Omgevingsdienst 
IJsselland en Omgevingsdienst NL. 

 
Politieke context 
Op 11 oktober 2022 is een uitstelbericht aan de Tweede Kamer gestuurd 
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omdat voor de beantwoording eerst nog afstemming nodig was met OD 
IJsselland en OD NL. 
 
Tijdens het debat leefomgeving op 12 oktober 2022 is door SP-kamerlid 
Beckerman (SP) een aantal vragen gesteld over de problematiek van de 
asfaltcentrales. Toegezegd is om nog voor het einde van dit jaar via de 
voortgangsbrief VTH de Tweede Kamer te informeren over de landelijke 
aanpak asfaltcentrales.  

Op 7 juli 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de emissies van 
benzeen en Polycyclische Koolwaterstoffen (PAK’s) en over de acties die de 
betreffende bevoegde gezagen hebben genomen naar aanleiding van de 
uitstoot bij asfaltcentrales. Deze voortgangsbrief is geagendeerd voor de 
commissievergadering externe veiligheid in januari 2023. Deze is echter ook 
al besproken in de commissievergadering van 12 oktober 2022 naar 
aanleiding van de vragen van kamerlid Beckerman (SP). 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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2.  Update overzicht 
meetresultaten per 
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meetresultaten 

 


