
 
 

Schriftelijke vraag 

 

Datum 27 januari 2017 

Onderwerp Onzekerheden rondom biomineralenfabriek 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de 

cyclus? 

Nee 

Beleidsterrein 

    

Milieu 

Portefeuillehouder Wethouder Theunis 

 
Op 23 juni 2016 heeft de gemeenteraad unaniem de motie “Milieueffectrapportage (MER) voor 
vestiging Biomineralenfabriek in Roosendaal” aangenomen. Het College wordt daarin opgeroepen 
om in aanvulling op een gezondheidsonderzoek door de GGD ook een Milieueffectrapportage (MER) 
op te laten stellen. Op 22 juli heeft het College naar aanleiding van vervolgvragen van de SP-fractie 
hierover aangegeven dat het de motie van de raad zal uitvoeren en dat een onafhankelijk bureau 
onderzoek naar de milieueffecten zal doen en vervolgens de resultaten van dit onderzoek 
voorgelegd zullen worden aan de onafhankelijke Commissie MER. Deze onafhankelijke Commissie 
MER is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij 
stelt bij ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. 
 
De Commissie MER heeft op 22 december jl. geconcludeerd dat de milieueffecten van de 
mestverwerking van Biomineralen onvoldoende zijn onderbouwd. Voor de beschrijving van de 
effecten is de nieuwe installatie vergeleken met andere mestverwerkingsinstallaties. Het is voor de 
Commissie niet duidelijk of deze installaties vergelijkbare rendementen en emissies hebben. De 
effecten op luchtkwaliteit, geur en natuur zijn daarmee onvoldoende onderbouwd. De Commissie 
roept het College daarom op een aanvulling bij deze onderbouwing alsnog te geven.  

De Commissie vindt tevens dat ook nu alvast maatregelen moeten worden beschreven die de 
negatieve effecten beperken. Ze stelt dat in deze situatie, waarbij het om een nieuwe techniek gaat, 
vooraf nooit volledige zekerheid gegeven zal kunnen worden over de effecten. Daarom vindt de 
Commissie dat het noodzakelijk is om reeds nu een monitoringssyteem in te richten. Dit systeem 
meet de emissies en registreert klachten over geur en gezondheid. Daaraan gekoppeld moeten dan 
ook reeds nu maatregelen worden beschreven die ‘achter de hand’ zijn om te kunnen reageren op 
eventuele toekomstige klachten.  

De onafhankelijke Commissie MER heeft aangegeven dat als de gemeente Roosendaal de gevraagde 
aanvullingen geleverd heeft, zij dan een definitief toetsingsadvies zal opstellen.  

De onzekerheden voor milieu en gezondheid en de daarmee gepaard gaande grote onrust bij de 
wijkbewoners (zoals ook blijkt uit het artikel in BNdeStem van 27 januari jl.) is voor de SP-fractie 
aanleiding voor de volgende vragen: 

1. De onafhankelijke Commissie MER staat kritisch ten opzichte van de nu beschikbare 
milieueffectrapportage. Die is onvoldoende onderbouwd en geeft dus onvoldoende basis 
om te kunnen bepalen of de milieueffecten en de effecten op de gezondheid van de mensen 
in de omgeving van de fabriek acceptabel zijn. Dat er onvoldoende zicht was op de effecten 
was door de Raad ook al geconcludeerd in de motie van 23 juni 2016. Ook uit andere 
rapporten blijkt dat de gemeente de effecten nog onvoldoende in zicht heeft.   
Hoe kan het dat voor een zo’n belangrijk onderwerp, met zoveel consequenties voor de 
omwonenden, een goede onderbouwing van de effecten nog steeds ontbreekt? 



 
2. Wanneer worden de gevraagde aanvullingen (adequate onderbouwing, beschrijving van 

monitorsysteem en ‘achter de hand’ maatregelen) bij de Commissie aangeleverd? En 
wanneer wordt de raad daarover geïnformeerd?  

 
3. Bij dit oordeel van de onafhankelijke Commissie MER gaat het om de aanvraag van de 

omgevingsvergunning 1e fase, betreffende het onderdeel ‘milieu’ (en dus niet de 
omgevingsvergunning 2e fase inzake ‘bouwen’ waarvan de stukken nu ter inzage liggen). 
Voor de omgevingsvergunning 1e fase is de termijn van ter inzagelegging een maand geleden 
verstreken. Op 13 februari is er een hoorzitting gepland voor degenen die zienswijzen 
(bezwaren) hebben ingediend inzake de biomineralenfabriek. Wat voor consequenties heeft 
het oordeel van de onafhankelijke Commissie voor de ingediende zienswijzen van betrokken 
burgers? Die zijn immers, blijkt nu, gebaseerd op ontoereikende gegevens? 

 
4. De onafhankelijke Commissie MER geeft aan dat, ook als de gemeente Roosendaal en de 

initiatiefnemers van de Biomineralenfabriek, de tekortkomingen in de onderbouwingen 
hebben hersteld, er aan de bewoners geen zekerheid kan worden gegeven omtrent de 
precieze milieu- en gezondheidsrisico’s. Het betreft immers een nieuwe techniek met 
mogelijk niet voorziene effecten. Wordt het niet tijd dat het College de prioriteit bij de 
bewoners van de Westrand en aanpalende wijken legt en het project afblaast om te 
voorkomen dat deze bewoners in de nabije toekomst geconfronteerd zullen worden met 
onvoorziene effecten in milieu en gezondheid? 

 
 

Ada Oudhof, fractievoorzitter SP Roosendaal 
 


