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Onderwerp Biomineralen fabriek dichtbij de bebouwde kom

van Roosendaat

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

OmgevingBeteidsterrein

Portefeuiltehouder Wethouder Lok

Schriftelijke vraag

De aankondiging van de Bio Mineralen Fabriek dicht bij de bebouwde kom van Roosendaal zorgt
voor maatschappelijke onrust. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de van facebookpagina Werkgroep
Biomineralen.

Naast de maatschappelijke onrust speelt de discussie ook in het provinciehuis onder aanvoering van
gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Ook de GGD heeft zo zijn bedenkingen, hetgeen beschreven staat in hun brief die te vinden is op het
internet.
http://www.brabantse-aqrofood2020.nl/MesUMest lnfomap/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=499356

Uit deze brief vraag ik uw speciale aandacht voor de volgende vraag van de GGD, op bladzijde 7 van
de brief: Hoeveel blootgestelden zijn er (<2km)?

Het antwoord is simpel, de gehele wijk Westrand met 6729 inwoners en daarnaast nog een gedeelte
van Centrum (Stationsbuurt) met 988 inwoners!

Kan de wethouder deze aantallen bevestigen en indien de wethouder van mening is dat dit aantal niet
correct is, wat is dan het juiste aantal?

B&W van Roosendaal hebben desondanks toch gemeend een ontheffing volgens Art 36.7
Verordening ruimte 2014 aan te vragen bijde provincie.

ln dit verband stelt de VLP de volgende vragen:

Kan de wethouder de aantallen van het aantal bewoners binnen de 2km zone bevestigen en
indien de wethouder van mening is dat dit aantal niet correct is, wat is dan het juiste aantal?
Wanneer is de wethouder voornemens te communiceren richting de raad en/of burgers over de
ontheffing volgens art36.7 Verordening ruimte 2014?
Wat zijn de beweegredenen en argumenten van het college inzake de biomineralen fabriek aan
de rand van de bebouwde kom van Roosendaal?
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Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. De door u genoemde aantallen inwoners binnen een omtrek van 2 km. van de geplande
Biomineralenfabriek zijn redelijk correct. De genoemde zone van 2 km. volgt uit een door de GGD
opgestelde ontvankelijkheidstabel. ln de brief waar u naar verwijst, wordt gesproken over een
GGD informatieblad. Dat informatie blad heeft vooral betrekking op 'Vergisting van biomassa, Co-
vergisting van mest en gezondheidsrisico's voor omwonenden'. Of een en ander ook onverkort van
toepassing is op de onderhavige situatie is op dit moment niet bekend.

2. Gedeputeerde Staten hebben in november 2015 besloten om de provincie in principe 'op slot' te
zetten voor nieuwe mestveruverkingsbedrijven, maar er geldt een overgangsperiode voor concrete
initiatieven van vóór 27 november 2015. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten nog een
verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven voorafgaand aan het kunnen verlenen van een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen door ons college. Omdat een daartoe strekkend
verzoek moest zijn ingediend vóór 27 mei jl. is onzerzijds bij brief van 24 mei jl. een dergelijk
verzoek richting Gedeputeerde Staten gedaan.
Een exemplaar van dit verzoek wordt u via de dagmail toegezonden.

3. Het betreft hier een initiatief van Biomineralen 8.V., welke hiervoor een gefaseerde aanvraag om
omgevingsvergunning heeft ingediend. Het college geeft bij de beoordeling van deze aanvraag
toepassing aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal- Nispen,
welke op I juli 2015 door Uw raad is vastgesteld, op grond waarvan de vestiging van de
Biomineralenfabriek mogelijk is gemaakt. Daarnaast wordt momenteel getoetst of bij deze
aanvraag aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieuaspecten zoals bodem,
lucht, geluid en geur wordt voldaan.
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