
 

 

   Gemeente Eindhoven 

Ruimtelijke Expertise, Gebiedsexpertise 

Van John Elast 

Telefoon (040) 238 8374 

Inboeknummer  

Verzenddatum 19-10-2021 

Aan: de bewoner(s) van buurt ‘t Ven. 

 

Betreft: Informatie over onderzoek Asfalt Centrale Eindhoven  (ACE) op De Hurk  

 

 

Geachte bewoner(s),  

 

De gemeente Eindhoven houdt op woensdag 20 oktober 2021 voor de buurt ‘t 

Ven een Informatiebijeenkomst over milieu- en gezondheidseffecten van 

Industrieterrein De Hurk. De bijeenkomst start om 20:00 en vindt plaats op 

school Olympia aan de Botenlaan 38. Hiervoor heeft u al een uitnodiging 

ontvangen.  

 

Toch willen we u nu al – vooruitlopend op de avond of als u niet aanwezig kunt 

zijn -  informeren over de uitkomsten van een onderzoek naar de uitstoot van de 

gevaarlijke stof benzeen bij de asfaltcentrale ACE op De Hurk.  

 

Resultaten onderzoek 

Eerder is er in opdracht van ACE onderzoek uitgevoerd naar de uitstoot van 

benzeen van de asfaltcentrale. Dit onderzoek is uitgevoerd door de 

gecertificeerde onderzoeksbureaus KW3 en Tauw1. Na vragen vanuit de 

gemeente en controle van de rapportages door Omgevingsdienst Midden en 

West Brabant (OMWB2) bleek dat het onderzoek niet was uitgevoerd bij 

productieprocessen met de hoogste uitstoot van benzeen.  

 

Daarom, heeft de gemeente Eindhoven zelf de opdracht gegeven aan het 

bedrijf OMWB om benzeenmetingen te doen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 

productie van asfalt met hoge uitstoot.  

Nu blijkt uit dit onderzoek dat de uitstoot van benzeen boven de norm van 1 

mg/nm3 ligt, namelijk 1,7-2,2 mg/nm3.  

Dat is dus te hoog. Dit betekent dat de gemeente meteen overgaat tot 

handhaving. De gemeente legt Asfalt Centrale Eindhoven een zogenaamde 

‘last onder dwangsom’ op. Dat betekent dat ze bij iedere overtreding een boete 

krijgen. 

 

 
1 Tauw is een gecertificeerd onderzoeks- en adviesbureau voor onder meer 
metingen en berekeningen luchtkwaliteit. 
2 OMWB is een omgevingsdienst die certificaten heeft om luchtkwaliteit te 
meten.  
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Aanpak 

Het doel van een ‘last onder dwangsom’ is met een stevige financiële prikkel te 

voorkomen dat er nieuwe overtredingen worden begaan. De gemeente wil 

hiermee er voor zorgen dat ACE maatregelen neemt om nieuwe 

overschrijdingen van de normen te voorkomen.   

En even juridisch: ACE kan een zienswijze kenbaar maken tegen een ‘last 

onder dwangsom’.  

 

En wat betekent nou die overschrijding van de uitstoot van benzeen voor 

uw gezondheid?  

Benzeen is een schadelijke stof die ook wordt uitgestoten bij verbranding van 

fossiele brandstoffen zoals bij gemotoriseerd (vlieg)verkeer. Tauw en GGD 

hebben in beeld gebracht wat de effecten zijn van de recent gemeten hogere 

uitstoot van benzeen (ten opzichte van de meting van juni).  De GGD schrijft in 

het onderzoek dat de uitstoot een verwaarloosbaar gezondheidsrisico vormt. 

Omdat benzeen een zeer zorgwekkende stof is, dient de uitstoot ervan toch 

zoveel mogelijk te worden beperkt.   

Verder gaat de gemeente met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), 

GGD, Veiligheidsregio en de provincie onderzoeken wat er sinds eind 2017 is 

gewijzigd aan bedrijvigheid op de Hurk, en wat de effecten zijn voor de 

woonomgeving. Begin 2022 informeren we u over de uitkomsten.  

 

Wat verder goed is om te weten? 

De asfaltcentrale kent een winterstop. ACE voert dan groot onderhoud uit aan 

de installatie en bij koud/slecht weer is het aanbrengen van asfalt niet mogelijk. 

Uit de planning van ACE blijkt dat de winterstop loopt van januari tot medio 

februari en bij koud weer langer. De productieplanning van ACE is drie weken 

vooruit bekend en we stemmen daar de controles op af.  

 

Meer weten over de milieu- en gezondheidseffecten van Industrieterrein De 

Hurk en over bovenstaand onderzoek? Stuur mij dan een mail, 

j.elast@eindhoven.nl.  

 

 

Met vriendelijk groeten, 

 

John Elast 

Gebiedscoördinator ‘t Ven 


