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VERZONDEN 2 2 MEI 2019 
Asfalt Productie Maatschappij BV 
t.a.v. De directie 
Van Konijnenburgweg 54 
4612 PL Bergen op Zoom 

Geachte directie, 

De toezichthouder van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 
heeft op 16 april 2019 een controle uitgevoerd 

bij uw bedrijf aan de Van Konijnenburgweg 54 te Bergen op Zoom. 

Uit de resultaten van de 
op 25 september 2018 uitgevoerde emissiemetingen blijkt dat de emissie 
eisen uit het activiteitenbesluit milieubeheer worden overschreden. Verder 
is op 25 september 2018 geconstateerd dat na het meetpunt in de 
schoorsteen ruimtelucht wordt bijgemengd vanuit de bedrijfshal. 

Start handhavingstraject 
Wij zullen daarom een repressief handhavingstraject starten. 
De afhandeling hiervan is in handen van het team Repressieve 
Handhaving van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
Het repressieve handhavingstraject kan leiden tot bestuursrechtelijke 
en/of strafrechtelijke maatregelen. 
Hierover zult u binnenkort worden bericht. 

Deze brief bevat geen beschikking ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). U kunt hiertegen dan ook geen bezwaar of beroep 
instellen. 
Een kopie van deze brief sturen wij naar de handhavingsinstanties 
waarmee wij samenwerken. Een overzicht hiervan vindt u onder aan 
deze brief. 

Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomqevinq 
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Informatie 
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met ■■■■■■■■I U 
vindt de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u 
reageert op deze brief, vermeld dan altijd het kenmerk van de barcode 
en het zaaknummer. 

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

I 

Omgev!ngsd!enst Midden- en West-Brabant 

cc: 
Gemeente Bergen op Zoom 
Politie Midden- en West-Brabant 
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