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College van Burgemeester en wethouders     14 juni 2022 
Gemeente Bergen op Zoom 
Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom  
 
Betreft: Giftige uitstoot APM 
 
 
Geachte College, 
 
GBWP maakt zich zorgen over de uitstoot van gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen door 
asfaltcentrale APM gevestigd in Bergen Op Zoom. De uitstoot van benzeen is al voor de derde keer 
veel te hoog en dit wekt enorme zorgen op.  
 
APM geeft aan de duurzaamste centrale te zijn van Nederland, dit zien wij als GBWP niet terug in de 
werkwijze van APM. In ons partijprogramma hebben wij het over schoon, heel en veilig voor zowel 
woongebieden als bedrijventerreinen en spreken we over een betere milieukwaliteit. Bij APM ligt 
dat nu heel anders en zijn de dwangsommen zo laag dat ze hun eigen gang blijven gaan. Zo is er 
volgens de eerste en enige meting een te hoge polycyclische aromatische koolwaterstoffen (12x zo 
hoog) en zijn verdere metingen mislukt. 
 
Benzeen is vanwege de schadelijkheid voor mens en milieu ingedeeld als Zeer Zorgwekkende Stof 
(ZZS) met een minimaliseringsverplichting. Het bedrijf moet altijd de Best Beschikbare Technieken 
(BBT) toepassen. Naast het toepassen van BBT is het bedrijf verplicht om zich in te spannen de 
emissies te voorkomen, en als dat niet mogelijk is verder te beperken (minimalisatieverplichting). 
 
Verder zijn er 3 punten die wij meenemen vanuit de wijkcommissies Noordgeest, Tuinwijk en de 
Dorpsraad Halsteren: 

1. Te hoge uitstoot van Benzeen. 
2. Te hoge uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen.  
3. Geur- en stankklachten.  

 
Over het laatstbenoemde punt is het ook belangrijk om mee te nemen dat bewoners niet gebruik 
kunnen maken van hun eigen tuin of balkon, door geur- en stankklachten. 
 
We moeten als raad en college werken aan een aangename, gezonde en leefbare leefomgeving van 
onze inwoners. De bewoners hebben dan ook recht op het inzien van het proces en moeten niet het 
gevoel hebben dat ze aan het lijntje gehouden worden. 
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Bijlagen bij deze brief ter informatie:  

• Link naar de gezondheidszorgen in Zuidwestupdate  

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/gezondheidszorgen-over-uitstoot-asfaltfabriek-duren-
voort/ 

• Link naar recente berichtgeving BNdeStem  

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/asfaltcentrale-apm-weer-in-de-fout-we-zijn-bezorgd-
over-de-uitstoot-van-kankerverwekkende-stoffen~a8e77a3f/ 

 

Op grond van artikel 34 van het regelement van orde stellen wij de volgende vragen: 
1. Op welke wijze worden er binnen de gemeente Bergen op Zoom controles uitgevoerd op de 

asfaltcentrale? 
a. Hoe vaak zijn die controles? 
b. Laat de gemeente algemene of specifieke inspecties uitvoeren op de asfaltcentrale? 
c. Hoe intensief zijn deze controles? Dus hoe vergaand? 
d. Maakt de gemeente Bergen Op Zoom de bevindingen uit die rapporten openbaar? 

2. Is het college ook van mening dat APM de cijfers moet delen en niet moet weigeren om de 
cijfers te delen?  

a. Is het college op de hoogte dat het asfaltbedrijf zich niet houdt aan de vijfjaarlijkse 
informatieplicht? 

3. Hoe ziet het college de tijdlijnen voor verbetering van de uitstoot van APM? 
a. Deelt het college de mening dat er voldoende uitstel is gegeven voor de 

asfaltcentrale en dat er serieuze dwangsommen gelegd moeten worden, omdat APM 
meermalig de regels overtreedt EN dat de volksgezondheid een risico loopt?  

b. Hoe staat het college ertegenover dat wanneer APM zijn verplichtingen niet nakomt 
dat het asfaltcentrale per direct moet stoppen met de werkzaamheden? 

i. Is dat overwogen? 
4. Is het college op de hoogte dat het APM zich sinds 2016 niet houdt aan de per wet 

vastgestelde minimalisatieverplichting? 
 
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alperen Yilmaz   Paul Schut       
  
Raadslid GBWP    Raadslid GBWP  


