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Schriftelijke vraag

Zoals bekend loopt er nog een procedure voor vergunningverlening bij de provincie Noord-Brabant.
De provincie Noord-Brabant is immers het bevoegde gezag voor de vergunningverlening bij
BioMoer en heeft in dat kader de taak om de bescherming van het milieu te borgen. Zij geven
uitvoering aan deze taak door de ingediende aanvraag te toetsen aan de wet- en regelgeving die
daarop van toepassing is. Wordt hieraan voldaan, dan wordt overgegaan tot het verlenen van de
vergunning.

ln dit kader is van belang, zoals ook eerder is aangegeven, dat de VVGB van de gemeente Bergen op
Zoom ontbreekt. Het lijkt er derhalve op dat de provincie Noord-Brabant dan weinig anders kan dan
de vergunning voor uitbreiding niet te verlenen. De Provincie geeft, blijkens het bericht in
BNdeStem', aan dat een besluit over de vergunningaanvraag niet meer nodig is. Noord-Brabant
wijst erop dat er een nieuwe aanvraag is ingediend waarbij de uitbreiding geheel op Roosendaals
grondgebied komt te liggen.

Eind vorig jaar gaf uw college van B&W aan dat er nog geen nieuwe aanvraag door BioMoer was
ingediend'.

Wij hebben echtervernomen dat er alsindsjuli 2017 een gewijzigde aanvraag vanuit BioMoerligt
waarbij de uitbreiding van de mestvergister nu op Roosendaals grondgebied moet komen te liggen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

r. Klopt dit en waarom heeft u dit niet eerder gemeld als antwoord op vragen van GroenLinks?

z. Betekent dit dat de aanvraag die geweigerd had moeten worden, betrekking hebbende op de

uitbreiding op het grondgebied van Bergen op Zoom (de oorspronkelijke aanvraag van 2011 waar
de gemeente Bergen op Zoon geen VVGB voor heeft gegeven), nu doorgezet is als een gewijzigde
aanvraag bij de Provincie, met het verschil dat het nu betrekking heeft op Roosendaals
grondgebied?

t https://www.bndestem.nllbergen-op-zoom/raad-van-state-dreigt-provincie-noord-brabant-met-dwangsom-
over-biomoer-a5556cfd/
2 https://raad.roosendaal.nlldocumenten/Schrifteliike-vraas/268-20L7-Vraas-en-Antwoord-GroenLinks-Stand-
van-zaken-Biomoer.pdf



Zo ja, welke juridische grondslag is er om dit als een gewijzigde aanvraag te zien, mede

omdat de aanvraag zich richt op een andere gemeente (grondgebied Roosendaal)?

Zo nee, waarom niet? ls er sprake van een geheel nieuwe aanvraag met nieuwe

randvoorwaarden?

3. Welke rol speelt onze gemeente hierin als het gaat om zienswijzen, een VVGB of anderszins?

4. Wat vindt u van deze handelswijze door de betrokken partijen zoals de Omgevingsdienst,
BioMoer, Provincie?

Alvast dank voor uw antwoorden

Namens GroenLinks, Klaar Koenraad
Namens de PvdA, Michael Yap

Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Per mail hebben wij van de adviseur van de aanvrager informeel de mededeling gekregen dat
men stukken had ingediend om te komen tot een gewijzigde aanvraag. Van het bevoegd gezag,
i.c de Provincie Noord-Brabant is geen officiële bevestiging ontvangen dat er daadwerkelijk
sprake zou zijn van een gewijzigde dan wel nieuwe aanvraag.

2. Zoals is aangegeven hebben we geen berichtgeving ontvangen vanuit het bevoegd gezag. Ons is

om die reden onbekend wat de status van de aanvraag is. Het is aan het bevoegd gezag om hier
een besluit over te nemen.

3. Als sprake is van een gewijzigde aanvraag dan dient het Provinciebestuur ons daarover te
informeren en de gemeente om advies te vragen. Eerst vandaag (5 februari) is van de zijde van
de OMWB een verzoek ontvangen een welstandsadvies uit te brengen over een bouwwerk op
ons grondgebied.

4. Door uw raad is in deze procedure reeds een WGB afgegeven voor de overschrijding van de in
het bestemmingsplan opgenomen maximum capaciteit (uitgedrukt in tonnages). Daarnaast wordt
afgeweken van het vereiste dat tenminste 40o/o van de te veruverken producten afkomstig moet
zijn van het eigen bedrijf. Het is onder de gegeven omstandigheden niet aan ons om een oordeel
te vellen over de handelswijze van de genoemde partijen en zeker niet wanneer deze zich
houden aan de geldende wet- en regelgeving.

open u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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