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Geacht college, 

 

In aansluiting op onze brief van 24 november 2015, welke eveneens betrekking heeft op het 

oprichten van een nieuwe biomineralenfabriek in Roosendaal, vragen wij uw aandacht voor het 

volgende.  

Met bedoelde brief hebben wij u verzocht om de begrenzing van de gebiedsaanduiding 

“beperkingen veehouderij” ingevolge de Verordening ruimte 2014 zodanig aan te passen, dat het 

voorgenomen initiatief doorgang zou kunnen vinden en niet meer wordt belemmerd door een 

oneigenlijke aanduiding op een industrieterrein, waar geen veehouderij kan worden gevestigd.  

Wij hebben overigens vernomen dat deze aanpassing inmiddels zou zijn doorgevoerd. 

 

Daarnaast hebben wij begrepen dat ingevolge recente besluitvorming inzake het provinciaal 

mestverwerkingbeleid in het onderhavige geval door u nog een verklaring van geen bedenkingen 

dient te worden verleend voorafgaand aan het verlenen van de vereiste omgevingsvergunning 

(activiteit bouwen). 

 

Onderstaand zetten wij uiteen waarom naar ons oordeel dit project al voldoende concreet was 

voor de totstandkoming van de hier bedoelde besluitvorming inzake mestverwerking en daarom in 

aanmerking komt voor het afgeven van een dergelijke verklaring van geen bedenkingen.  

 

1. Het initiatief.  

Het betreffende initiatief betreft het realiseren van een biomineralenfabriek, welke een relatie heeft 

met de bestaande vestiging van de afvalenergiecentrale van Sita ReEnergy (tegenwoordig 

SUEZ), die is gevestigd op de locatie Potendreef 2-4 in Roosendaal.  
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2. Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal – Nispen 

Op 8 juli 2015 is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor een gedeelte van het buitengebied 

van onze gemeente, dat inmiddels ook al in werking is. Binnen de grenzen van dit bestemmings-

plan bevindt zich de betreffende locatie aan de Potendreef en naar aanleiding van een expliciet 

hierop betrekking hebbende zienswijze is het bestemmingsplan zodanig gewijzigd vastgesteld dat 

daarmee de bouw van de biomineralenfabriek juridisch-planologisch mogelijk is gemaakt. 

 

3. Overleg  

Op 16 september 2015 heeft overleg plaats gevonden tussen alle betrokken partijen, waaronder 

de provincie. Ambtelijk is bij die gelegenheid van uw zijde aangegeven wat er benodigd  zou zijn 

voor het verkrijgen van provinciale medewerking, waarbij nog is vermeld dat dit project bestuurlijk 

zou worden voorgelegd opdat het zou kunnen rekenen op een positieve benadering. Daarna 

hebben wij vernomen dat van provinciale zijde een welwillende grondhouding in deze mocht 

worden verwacht.  

 

Wij begrijpen dat vervolgens in november van het vorig jaar besluitvorming inzake mestver-

werking heeft plaats gevonden, die relevant is voor uw opstelling in deze. 

 

Ons is evenwel ook duidelijk geworden dat een uitzondering wordt gemaakt voor lopende  

projecten, waarvoor een overgangsperiode geldt tot 27 mei a.s., een en ander zoals ook al door 

de gedeputeerde mevrouw Spierings in de pers is verwoord, waarbij de biomineralenfabriek in 

Roosendaal concreet werd genoemd. 

 

Het hier aan de orde zijnde project komt naar ons oordeel hiervoor in aanmerking. 

 

Verzoek 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u met betrekking tot de op de beoogde locatie aan de 

Potendreef in Roosendaal op te richten biomineralenfabriek een verklaring van geen bedenkingen 

af te geven. Een nadere toelichting treft u aan als bijlage bij deze brief. 

 

Wij vertrouwen op uw welwillende medewerking in deze kwestie. 

 

  
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
namens dezen, 
De teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. S. Elseman.  

 

 


