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Geachte Raad,  
 
Onlangs hebben wij, een bewoners werkgroep rondom SUEZ, kennisgenomen van de mogelijke 
komst van een varkensmestverwerkingsfabriek aan de Potendreef, aangevraagd door Biomineralen 
BV uit ’s-Hertogenbosch.  Op 11 april 2016 stond hierover een bericht in de krant. Wij hebben 
informatie verzameld en willen U in kennis stellen van onze bezorgdheid. 
 
Wij weten dat de Provincie een natuurbeschermingswet vergunning heeft verstrekt en dat hiertegen 
beroep is ingesteld door een aantal Nederlandse en Belgische milieugroepen.  Wij hebben vernomen 
dat nog niet is beslist op de aanvraag voor een omgevingsvergunning van 28 april 2015, doch dat 
Biomineralen BV ook een nieuwe omgevingsvergunning, nu voor een ander perceel, wil aanvragen, 
waarvan de bouw ook nog eens aanzienlijk dichter bij een aantal woningen/bedrijven komt te staan.  
Wij hebben kennisgenomen van het besluit van de Gemeente Roosendaal dat geen MER-procedure 
vereist is. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van deze mestfabriek voor omwonenden en het 
milieu en verzoeken U daarom een milieueffect rapportage te laten vervaardigen zodat wij 
duidelijkheid krijgen.   
 
Krantenartikel 
Het krantenartikel  draait om de hete brei heen en biedt geen of eenzijdige informatie.  De oorzaak 
van het te veel aan mest is, dat er te veel varkens worden gehouden. Varkenshouderijen veroorzaken 
veel overlast door ammoniak, stank, fijnstof en een gevaar voor zoönosen.  Door teveel varkens 
ontstaat in Nederland een overschot aan mineralen. Er is geen milieuruimte meer om deze mineralen 
te verwerken. Het oprichten van mestfabrieken biedt geen oplossing voor dit probleem. Het is een 
vorm van dweilen met de kraan open en resulteert alleen maar in meer capaciteit voor de 
varkenshouderijen.  
 
Omvang project 
Het initiatief van Biomineralen BV omvat de indikking van jaarlijks 150.000 ton varkensmest tot 
50.000 ton korrels. Hiervoor wordt warmte afkomstig van SUEZ gebruikt. Wij maken ons zorgen over 
de milieuaspecten van dit initiatief en de gevolgen voor omwonenden en werknemers op de 
omringende bedrijven ten aanzien van stank en volksgezondheid. Deze zorgen komen mede voort uit 
de gebrekkige informatie die tot nu toe bekend is.  
De fabriek heeft een natuurbeschermingsvergunning voor 12785 kg ammoniak per jaar. Dit is even 
veel als een varkensstal met  luchtwassers voor 85.000 varkens en vergelijkbaar met de uitstoot van 
11 megastallen. Wij vrezen dan ook dat de uitstoot van geur en  fijnstof gigantisch zal zijn.  
  



 
Stankoverlast. 
Wij vrezen dat deze werkwijze grote stankoverlast met zich mee brengt. In de omgeving bevinden 
zich  meerdere stankgevoelige functies waaronder wonen, recreatie en bijvoorbeeld 
horecabedrijven. 
De fabriek zou moeten voldoen aan de Brabantse normen die bijna twee keer zo streng zijn als de 
landelijke normen, maar wij vrezen dat hier niet aan kan worden voldaan.  
Het is algemeen bekend dat mest fabrieken stank veroorzaken.  Wij hebben kennisgenomen van het 
geurrapport BL2014.7095.02-V01 van 26 september 2014 dat ten behoeve van deze fabriek is 
opgesteld. Dit geurrapport blijkt gebaseerd te zijn op tal van onvoldoende onderbouwde aannames 
en blijkt betrekking te hebben op de oude locatie.  Wij willen van de Gemeente en Biomineralen BV 
de zekerheid en garantie dat we niets gaan ruiken.    
 
Volksgezondheid. 
Wij maken ons ook grote zorgen om de gevolgen  voor de volksgezondheid.  Het drogen van mest 

geeft hoge emissies van vooral ammoniak, methaan, geur en fijn stof. In de intensieve veehouderij en 
vooral in de varkenshouderij wordt er heel veel antibiotica toegediend. Door het gebruik van de 
antibiotica wordt er mest verwerkt met resistente bacteriën. In varkensmest zit o.a. het resistente 
Hepatitus-E virus. Besmetting kan plaats vinden via  inademen van het fijn stof.  Virologen hebben al 
gewaarschuwd en er zijn al mensen overleden aan Hepatitus E afkomstig uit de varkensindustrie.  
Een omgevingsvergunning voor een mestfabriek zonder uitgebreid onderzoek naar de risico’s en 
gevolgen voor de volksgezondheid moet worden tegengehouden. Laat u nader informeren omtrent 
de gezondheidsrisico’s die wij als omwonenden maar ook de werknemers op de omringende 
bedrijven lopen. Ter informatie kunt u via bijgaande link de reportage van Brandpunt van 21 april 
2015 bekijken over besmetting met Hepatitus-E en varkensmest.  
http://www.npo.nl/brandpunt/21-04-2015/KN_1667672 
  
 
Restwarmte. 
Biomineralen BV geeft aan de fabriek te gaan runnen met restwarmte van Suez, hetgeen geheel 
onjuist is. 
Het droogproces vereist een temperatuur boven de 95 graden en er zal derhalve veel energie 
gebruikt worden welke nu wordt omgezet tot elektriciteit.  De elektriciteit productie wordt hierdoor 
aanzienlijk verminderd. De naam restwarmte suggereert slechts. Het drogen van de mest 
veroorzaakt een toename van broeikasgassen.  
 
Vitalisering en duurzaamheid industrieterrein Borchwerf West / Westrand / Centrum. 
Wij vrezen voor aantasting van onze woon-  en werkomgeving. 
Dit kan alleen voorkomen worden door de zekerheid dat er geen hinderlijke geur- en  emissies gaan 
plaats vinden en er geen risico op besmetting met Hepatitus-E aanwezig is.  
 
Reeds aanwezige omgevingsbelasting. 
Er is reeds sprake van een aanzienlijke belasting in de vorm van geur en geluid  emissies door de A17, 
Wubben , asfaltcentrale van KWS , Cosun en de bezinkputten van Sensus , de centrale van Suez  en 
het persgemaal van Roosendaal, evenals de reeds aanwezige stankbronnen van de huidige 
varkensbedrijven in de directe omgeving. De geurbelasting van deze mestfabriek komt daar weer bij, 
waardoor de frequentie van overlast toeneemt.  
De combinatie van deze hinder is tot op heden in geen enkel rapport aan de orde gekomen 
Gezien de ervaringen in het verleden met de stankproblemen door m.n. de 
vuilverbrandingsinstallatie met de daaraan gekoppelde slibdrooginstallatie en de stankproblemen 
met het persgemaal weten we dat het vrijwel onmogelijk is om de situatie te herstellen c.q. terug te 
draaien.  

http://www.npo.nl/brandpunt/21-04-2015/KN_1667672


 
Verkeer. 
Het aantal vrachtwagen mutaties zal per dag met circa 27 stuks toenemen. 
Parkeren en wachten op lossen zal zeker meer hinder veroorzaken, gezien de afvalcentrale van SUEZ  
alleen op dagdienst uren opengesteld is. Bijzonder problematisch wordt het voor de Noordstraat. 
Deze wordt door zwaar verkeer gebruikt, hetzij bewust als sluiproute via de Vroenhoutseweg, hetzij 
doordat navigatie systemen deze weg als juiste of als kortere route aangeven. Met name dienst 
ondersteunend verkeer maakt hier erg veel gebruik van en dat zal alleen maar toenemen. 
 
Schade reservering.. 
Zoals eerder aangegeven zal voor ons als direct betrokken bewoners rekening gehouden dienen te 
worden met een schadepost, omdat zowel woningen als industrielocaties ( bedrijven ) in waarde 
dalen. 
 
Geur – stof – lawaai overlast en besmettingsgevaar Hepatitus-E. 
De grote vraag is en blijft : wat gaan we er werkelijk als hinder van ondervinden en wat heeft het 
voor gevolgen voor de volksgezondheid op korte en lange termijn. Het gevaar voor bacteriële 
besmetting is een reëel gevaar. Moeten omwonende straks bij een opname in een ziekenhuis 
opgeven dat men weliswaar niet werkt in de intensieve veehouderij maar er wel direct mee besmet 
kan zijn geraakt. 
 
Op de informatie avond gaf Biomimeralen BV aan geen informatie te verstrekken omtrent ervaringen 
en resultaten bij reeds bestaande fabrieken. De bouw van een mestfabriek in Roosendaal blijkt een 
experiment te zijn waarvan op voorhand niet bekend is wat de gevolgen voor de directe omgeving 
zijn. Zij beweren “ het beste jongetje uit de klas te zijn“ maar daar hebben wij als bewoners geen 
enkele boodschap aan. Beste jongetje uit de klas willen en kunnen zijn, zijn twee verschillende 
aspecten. 
 
Wat is nu aan U de concrete vraag. 
Wij verzoeken U als Raad om Burgemeester en Wethouders er van te overtuigen dat een diepgaand 
onderzoek moet worden ingesteld naar de milieuaspecten en gezondheidsrisico’s van deze 
mestfabriek.  
Wij bestrijden daarbij dat de fabriek valt onder categorie D 18.1 van het Besluit 
milieueffectrapportage, zoals Burgemeester en Wethouders  hebben aangegeven. De installatie valt 
onder categorie C 18.4, omdat de capaciteit meer is dan 100 ton per dag. Dit betekent dat een 
milieueffectrapportage verplicht is.  
Wij verzoeken de gemeenteraad te bewerkstelligen dat wel een milieueffectrapportage en een 
onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid wordt uitgevoerd.  
 
U dankend voor uw aandacht en in afwachting van uw antwoord,, verblijven wij met vriendelijke 
groet, 
 
Biomineralen Werkgroep. 
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