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Schriftelijke vraag

De fractie van de VLP heeft onlangs kennis genomen van een brief van de OMWB aan de werkgroep
Biomineralen (als bijlage gevoegd). ln de brief van de OMWB wordt uitleg gegeven over wie in welk
geval het bevoegd gezag is. De laatste alinea van de brief vat duidelijk samen dat de provincie
bevoegd gezag is als de biomineralen fabriek op het terrein van SUEZ ReEnergy komt.

De aanvraag (zie bijlage Aanmeldnotitie) gaat over de biomineralen fabriek aan de Potendreef 4,
het terrein van SUEZ ReEnergy. Het MER besluit getekend door de gemeente Roosendaal gaat ook
over de biomineralen fabriek aan de potendreef 4, het terrein van SUEZ ReEnergy. Uit de brief van
de OMWB maakt de fractie van de VLP op dat de gemeente niet het bevoegde gezag was om deze
aanmeldnotitie te beoordelen en hier een besluit overte nemen.

Biomineralen fabriek Roosendaal heeft nooit een aanmeldnotitie MER beoordeling aangeboden voor
het zelfstandige terrein aan de Potendreef tegenover SUEZ ReEnergy (hier ís de gemeente wel het
bevoegde gezag).

De VLP heeft de volgende vragen :

1. Deelt de gemeente de visie van de VLP dat zij in zake het MER besluit geen bevoegd gezag was?

o Zo ja, is het besluit van 26 maart 20L5 rechtsgeldig?
o Zo nee, waar klopt de beredenering van de OMWB niet volgens U?

2. ls de informatie van de OMWB meegenomen in het juridisch advies waarover u spreekt in de
raadsvergadering van 23 juni jl. en is het antwoord van de stadsadvocaat al beschikbaar voor de
raad, zoals u heeft toegezegd in deze vergadering?

Namens de fractie van de VLP,

Jos Heeren



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Het college deelt niet de visie van de VLP dat de gemeente Roosendaal, inzake het besluit dat
voor de aanvraag om omgevingsvergunning geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld, geen
bevoegd gezag was. ln de brief van de OMWB wordt namelijk niet vermeld dat, als Biomineralen
BV op het terrein van Suez Re-energy gevestigd zou worden, dit per definitie ook betekent dat
GS van Noord-Brabant het bevoegd gezag is. ln de brief wordt slechts gemeld dat in een
overzicht bij een brief voor de Statenfractie van Groen Links de provincie is aangeduid als
bevoegd gezag. Een dergelijk overzicht is echter niet bepalend voor wie feitelijk het bevoegd
gezag is bij een nieuw verzoek of een n¡euwe aanvraag. ln de brief is slechts verklaard waarom
dit als zodanig in dit overzicht terecht is gekomen. Uit de aanmeldingsnotitie en bijbehorende
documenten is duidelijk gebleken dat Biomineralen BV een zelfstandige inrichting betreft. Dat die
inrichting zich in eerste instantie op het terrein van Suez Re-energy bevond doet daar niets aan
af. ln de betreffende brief van de OMWB is duidelijk venivoord waarom de gemeente Roosendaal
het bevoegd gezag is voor de inrichting van Biomineralen BV. Dat dit op de interne lijst van de
provincie niet (tijdig) is aangepast verandert daar niets aan. De gemeente Roosendaal is derhalve
wel degelijk het bevoegd gezag voor het besluit op de m.e.r.-beoordeling en dit besluit is ons
inziens dan ook rechtsgeldig.

2. De stadsadvocaat heeft het college een advies uitgebracht. Dit advies bl¡jft bij het college om de
juridische positie van de gemeente in dit dossier niet te schaden.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Toine Theunis
Wethouder RO er vergunnrngen


