
AANGETEKEND 
Asfalt Productie Maatschappij BV 
De directie 
Van Konijnenburgweg 54 
4612 PL Bergen op Zoom 

VERZONDEN 2 9 JUNI 2021 

Geachte directie, zaaknummer 
19051441 

Op 19 mei 2021 heeft ons team Metingen en Onderzoek (hierna: TMO) 
in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom een benzeenmeting 
uitgevoerd aan de afgassen van de asfaltmenginstallatie op uw 
inrichting, gelegen aan Van Konijnenburgweg 54 te Bergen op Zoom. 

Deze benzeenmeting is uitgevoerd om na te gaan of werd voldaan aan 
het gestelde in de last onder dwangsom van 10 januari 2020. 

Last( en) onder dwangsom 
Bij beschikking van 10 januari 2020 met barcode OMWB886524 en 
zaaknummer 19051441 hebben wij aan u de volgende last(en) onder 
dwangsom opgelegd: 
• € 5.000,00 per constatering (maximaal 1 constatering per dag) 

dat in strijd met artikel 2.5 Abm niet aan de emissiegrenswaarde 
voor benzeen (lmg/Nm3) wordt voldaan, met een maximum van 
( 20.000,00. 

Resultaten benzeenmeting 
Uit de analyseresultaten van deze meting blijkt dat de 
emissiegrenswaarde voor benzeen werd overschreden. Na correctie 
van de meetonderzekerheid werd een concentratie van 2,4 mg/Nm3 

benzeen gemeten met een massastroom van 234 g/uur. Hiermee 
overtreedt u nog steeds artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (hierna: Abm). Voor nadere details verwijzen wij u naar 
het "Rapport luchtemissie benzeen Asfalt Productie Maatschappij 
(A.P.M.) B.V., Van Konijnenburgweg 54 te Bergen op Zoom" van 14 
juni 2021 wat reeds bij e-mail van 17 juni 2021 aan u is toegezonden. 

Verbeuring dwangsom(men) 
Het voorgaande betekent dat u zich niet hebt gehouden aan de 
opgelegde last onder dwangsom van 10 januari 2020 en dat u van 
rechtswege een 1 e dwangsom van ( 5.000,00 heeft verbeurd. 

uw kenmer1' 

Ons kenmerk 
D2021-06-019583 

onderwerp 
brief verbeuren 1 • 
dwangsom 
benzeenemissie 

plaats / datum 
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bijlage(n) 

Betaling verbeurde dwangsom(men) 
Op grond van artikel 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb) moet een dwangsom betaald worden binnen 6 weken 
nadat deze is verb urd. Wï t li n I 
we en na verzen 
betalen. 

Het bedrag van€ 5.000,00 dient u over te maken op 
bankrekeningnummer NL41BNGH0285000942 van de gemeente 

Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving 



Bergen op Zoom onder vermelding van het kenmerk van deze brief, te 
weten D2021-06-019583. 

Betaal tijdig. Zo voorkomt u invorderingsmaatregelen en een 
verhoging van het verschuldigde bedrag met de wettelijke rente. 

Voornemen invordering verbeurde dwangsom(men) 
Indien wij na afloop van voornoemde termijn vaststellen dat u niet 
bent overgegaan tot betaling van de verbeurde dwangsom(men), zijn 
wij voornemens om onder toepassing van de artikelen 4: 86 en 5: 37 
Awb tot invordering van dit bedrag over te gaan. 

Zienswijze 
Gelet op het bepaalde in artikel 4:8 Awb stellen wij u in de 
gelegenheid om binnen 2 weken, na de verzenddatum van deze brief, 
uw zienswijze met betrekking tot ons voornemen om over te gaan tot 
invordering van de verbeurde dwangsom(men) naar voren te brengen. 
Dat kan zowel mondeling als schriftelijk. Wij adviseren u echter 
nadrukkelijk dit schriftelijk te doen. Dit om misverstanden over de 
juiste weergave van uw reactie te voorkomen. Vermeld in uw reactie 
altijd duidelijk het kenmerk en het zaaknummer van deze brief. 

Als wij binnen deze termijn van u geen zienswijze hebben ontvangen 
dan wel geen betaling van de verbeurde dwangsom(men) hebben 
ontvangen, zullen w11 beslissen aan de hand van de gegevens die ons 
na afloop van de door ons gestelde termijn ter beschikking staan. 

Tot slot 
Het verbeuren van een dwangsom(men) is geen besluit in de zin van 
de Awb. U kunt hiertegen dan ook geen bezwaar maken. 

Wij sturen een kop,e van deze brief naar de handhavinqsinstantres 
waarrr-ee wij samenwerken. Een overz-cht hiervan vindt u aan het eind 
van deze brief. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een van de 
contactpersonen die zijn vermeld in de referentiekolom van deze brief. 
Als u reageert op deze brief, vermeld dan altijd het kenmerk en het 
zaaknummer. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens deze, 

teammanager Klachten & Handhaving 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris 
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een digitale ondertekening met PKT-certificaat. De handtekening is 
zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in 
het digitale document op de handtekening klikt, kunt L.: de 
handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het 
certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien. 



cc: 
De gemeente Bergen op Zoom; 
Politie Zeeland en West-Brabant; 
Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta. 

oaqrna 3 van 3 




