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    Opening  
De heer Vergouwen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Hij deelt mee dat de heer Burghout vertraging heeft opgelopen en dat de heer 
Boons verhinderd is. Hierna volgt een voorstelronde. 
 

 

 Presentatie bureau Tauw 
Berend Hoekstra laat de aanwezigen door middel van een presentatie nader 
kennismaken met het bureau Tauw, waarbij hij ook zichzelf voorstelt. 
 
Hij benoemt de randvoorwaarden van de opdracht: het innemen van een 
onafhankelijke positie, adviseren op inhoud (geur, lucht en inhoud), neutraal 
en transparant, kritisch beschouwen van het dossier; waarbij hij zich een eigen 
oordeel vormt, geen nieuw onderzoek. 
 
Context voor vergunningverlening: 
Bescherming mens en milieu; 
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Inpasbaarheid (bedrijfsmatige) activiteiten in omgeving. 
 
Essentie voor deze second opinion: 
De aanvraag van het bedrijf vormt de kern (het vergunningendossier, de 
aanvraag, de ontwerpbeschikking, stukken MER, de ingediende zienswijzen). 
Het accent ligt op de thema’s geur, luchtkwaliteit en gezondheid. Op andere 
punten, die wellicht aan de orde zijn, zal hij geen antwoord geven (bijv. 
procedurele vragen, is wat het bedrijf wil zinvol of doelmatig, effecten op 
financiële gevolgen en het bestemmingsplan).  
 
Werkwijze: 
De navolgende zaken zijn aan de orde. 
Het destilleren van wat de uitgangspunten zijn. Hier gaat het om de 
processtappen, zijn de stromen goed omschreven, de capaciteit van 
verschillende onderdelen, het transport, hoe vindt de hele luchthuishouding in 
de fabriek plaats, is het herkenbaar en de bronnen en de plekken in het proces 
waar lucht naar buiten gaat, vormen het uitgangspunt. Op basis daarvan 
vinden vervolgonderzoeken plaats, dit kunnen luchtkwaliteitenonderzoeken, 
geuronderzoeken en contra-expertise rapporten zijn, die hij gaat beschouwen 
op basis van hoe verhouden zich die tot de genoemde uitgangspunten en 
beschrijven die in voldoende mate de effecten, die zouden mogen worden 
verwacht. Worden de juiste beoordelingskaders gehanteerd, is het juiste 
toetsingskader voor geur en lucht gebruikt, is de onderbouwing en de 
beschrijving van de bronnen compleet, zijn er tegenstrijdigheden en tenslotte 
de wijze waarop de inpasbaarheid is beoordeeld. 
Zijn de voorschriften in de vergunning toereikend en zijn de voorschriften 
dusdanig beschreven, dat geborgd is dat er voldoende bescherming voor de 
omgeving is.  
 
Naar aanleiding van de presentatie zijn er de volgende vragen: 
 

 De heer Mouwen vraagt zich af wat er met de zienswijzen wordt 
gedaan.  
Deze worden beoordeeld vanuit een onafhankelijke positie. De heer 
Hoekstra zal wel lezen wat de OMWB heeft geschreven, maar bij 
gebruik van een onjuiste argumentatie zal hij dit aangeven. De heer 
Hoekstra zal echter niet op elke individuele zienswijze reageren, maar 
wel beoordelen of de feiten kloppen, of het om valide argumenten gaat 
en zo ja wat hier de betekenis van is. 

 De heer Mouwen vraagt of de rapporten van Witteveen en Bos en het 
bedrijf in Oost Brabant expliciet bestudeerd kunnen worden. De heer 
Vergouwen zegt dat deze rapporten allemaal op de inventarislijst 
staan. Ze staan in de opdracht en worden door het bureau 
meegenomen. 

 De heer Heeren vraagt naar de stichting in wiens eigendom de 
aandelen van Tauw zijn. Dit is: Stichting Aandelenbeheer Tauw.  

 De heer Heeren vraagt of er naast geur, luchtkwaliteit en gezondheid 
ook gekeken wordt naar het aspect veiligheid. 
Nee, dit behoort tot een ander thema en wordt daarom niet door 
bureau Tauw meegenomen. 

 De heer Heeren vraagt wat er gebeurt als de conclusie blijkt te zijn dat 
er onvoldoende motivatie of argumenten gegeven zijn.  
De heer Hoekstra zal aangeven of het dossier compleet is  en of er 
tegenstrijdigheden zijn. Een conclusie kan zijn dat het niet inpasbaar 
is of het advies kan worden gegeven om wat ontbreekt te repareren. 
Hij zal hierbij aangeven of om details gaat of hoofdzaak is. 
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 Mevrouw Oudhof wijst nadrukkelijk op de motie van de gemeenteraad, 
die ertoe strekt om de vergunning af te wijzen. Dit is een opdracht aan 
het college om naar juridische argumenten te zoeken om de 
vergunning te weigeren.  
De heer Hoekstra zegt dat zij niet de opdracht hebben gekregen om in 
een bepaalde richting te motiveren. Het gaat om een heel objectief en 
onafhankelijk onderzoek. De heer Vergouwen vult hierbij aan dat de 
motie bekend is bij het bureau. Maar deze motie ligt bij het college en 
het college heeft aangegeven de aanvraag nogmaals tegen het licht te 
willen houden. Vanuit deze invalshoek wordt deze second opinion 
procedure aangevlogen. De uitkomsten zullen naar het college gaan. 
Het college zal zich hierover moeten beraden en vervolgens zullen zij 
reageren op de motie. Het college wil eerst weten hoe zit het nu 
precies met deze procedure en m.n. de milieutechnische kant van de 
zaak. De heer Vergouwen benadrukt dat dit gebeurt op een neutrale, 
onafhankelijke en deskundige wijze.  
Mevrouw Oudhof stelt vast dat de opdracht aan bureau Tauw niet 
voldoet aan het gestelde in de motie van de raad.  

 De heer Smits maakt een opmerking over de terminologie. 
Biomineralen is wat hem betreft gewoon mest en als het gaat om de 
second opinion, dat is in zijn ogen al de vierde second opinion. Hij 
vraagt zich af of de heer Hoekstra ook naar eerdere zogenaamde 
second opinions kijkt. Hij mist de QRA’s en vraagt zich af of er 
gekeken wordt naar de kwantitatieve en kwalitatieve risico’s. Hij mist 
operationele voorwaarden en controlemechanismen. Welk bevoegd 
gezag betreft het hier en welke handhavingsdienst. Er is niet gekeken 
naar schaalbeperking. De daadwerkelijke risico’s komen niet in beeld. 
De heer Smits vraagt of de heer Hoekstra straks antwoorden geeft op 
deze vragen. 
De heer Hoekstra zegt dat voor hem het uitgangspunt de aanvraag is. 
Op de woordkeuzes die worden gebruikt heeft hij geen invloed. 
Externe veiligheid valt niet onder zijn opdracht. Dit is ook niet zijn 
expertise. Hij kan niet beoordelen of externe veiligheid belangrijker is 
dan een aspect als luchtkwaliteit. Controle zit in de second opinion. Er 
moet voldoende waarborg zijn in de vergunning via registraties en 
metingen om vast te stellen dat het aannemelijk is dat blijvend wordt 
voldaan aan de vereisten in de vergunning.  
De heer Vergouwen vult aan dat de heer Smits onder andere de MER- 
rapportage bedoelt als eerdere second opinion. 
De heer Vergouwen vraagt de realisator te reageren op het punt van 
de externe veiligheid. Deze licht toe dat externe veiligheid met name 
over bepaalde risicoproducten gaat zoals gassen, die vrij kunnen 
komen. Die komen echter niet voor bij de biomineralenfabriek. Wat 
wel zou kunnen voorkomen, net als bij een regulier bedrijf, is dat er 
aardgas vrijkomt in de leiding naar de kantine toe. Meer gevaarlijke 
producten (zoals ammoniak koelingen, propaan, tanks voor 
verbranding of grootschalige biogasopslagen) worden hier niet 
opgeslagen. Wel zou onderzoek kunnen worden gedaan op gebied 
van Arbo-veiligheid, maar niet zozeer om externe veiligheid.  

 De heer Klijs vraagt naar QRA’s. 
Dit is een kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse. 

 De heer Derks zegt dat wat hem betreft gevraagd kan worden aan 
bureau Tauw of voor externe veiligheid een QRA zinvol zou zijn voor 
het bedrijf. 
Besloten wordt dat Tauw zal onderzoeken of een QRA zinvol is. Deze 
aanvulling wordt toegevoegd aan de opdrachtformulering. 
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 De opdrachtformulering 
Eenieder heeft de opdrachtformulering als bijlage toegestuurd gekregen. 
Hier worden de volgende vragen over gesteld. 
 
Mevrouw Oudhof zegt nogmaals dat de opdracht aan bureau Tauw in haar 
ogen onvoldoende is. De gemeenteraad had een andere vraag dan in de 
opdracht verwoord, namelijk een onderzoek naar de haalbaarheid van het 
weigeren van de vergunning. Zij hoopt dat het na de second opinion alsnog 
gaat gebeuren. De heer Vergouwen zegt dat Tauw het technische verhaal 
gaat onderzoeken en dat dit los staat van het juridische verhaal. Ook de 
stadsadvocaat kijkt mee met deze procedure. Alles is erop gericht om 
uiteindelijk te komen tot een juridische verantwoorde besluitvorming. Als we 
daar zijn beland, dan speelt de motie van de raad in de richting van het 
college. Eerst de techniek op orde hebben, daarna juridisch kijken.  
 
De heer Smits vraagt of de heer Hoekstra als adviseur moet worden gezien of 
als arbiter. De heer Vergouwen zegt dat de second opinion is bedoeld als 
basis, die wordt gelegd om het door de gemeente te nemen besluit, zo goed 
mogelijk in elkaar te steken. In dit geval zal de techniek op orde moeten zijn.  
De heer Hoekstra geeft hier advies over. 
 
De heer Heeren vraagt naar de verschillende tekeningen van de 
Biomineralenfabriek en de warmtepluim van RWS. Hij zou hier graag motivatie 
bij willen zien. De heer Hoekstra zegt dat de eerste vraag beantwoord moet 
worden door het bedrijf. Verder kan hij vragen meenemen, maar deze moeten 
passen in de opdracht. De heer Heeren zegt dat het geen nieuwe vragen zijn, 
maar vragen die al eerder gesteld zijn, waaronder ook raadsvragen. Ook 
mevrouw Oudhof noemt een nog openstaande vraag, namelijk de mogelijkheid 
van een verplaatsing van de biomineralenfabriek naar een andere locatie. 
Deze laatste vraag gaat niet om techniek dus wordt niet meegenomen. De 
heer Burghout licht toe dat door gewijzigde normen en wetgeving, bij 
rekensessies verschillende ontwerpen zijn voorbijgekomen als een 
voortschrijdend inzicht gedurende het ontwerptraject in de loop der jaren.  
 
De heer Smits vraagt of de heer Hoekstra zijn advies zal begrenzen tot 
dezelfde omvang als het plan wat voorligt. De heer Hoekstra bevestigt dat de 
voorliggende aanvraag de basis is.  
 
Aan de opdracht wordt de volgende zin toegevoegd: Voor wat betreft het 
aspect externe veiligheid gaat bureau Tauw na, of een zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve risicoanalyse noodzakelijk zou zijn.  
  

 

 De inventarislijst documenten second opinion traject 
De heer Mouwen vraagt of de aanvullende documenten een andere status 
hebben dan de lijst met zienswijzen. De heer Vergouwen zegt dat dit niet het 
geval is. Alles wat op de lijst staat, wordt meegenomen door de heer Hoekstra.  
 
De lijst zal worden aangevuld met twee documenten van de heer Mouwen die 
door hem deze ochtend zijn aangereikt. Hij licht deze kort toe. 
Ook de laatste raadsvragen van VLP moeten nog aan de lijst worden 
toegevoegd. Een lijst met aanvullingen ontvangt eenieder per e-mail. Mochten 
op korte termijn nieuwe tussentijdse ontwikkelingen zijn die van belang zijn 
voor de casus, dan kan dit nog toegevoegd worden.  
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 W.v.t.t.k. 
De heer Klijs zegt dat indien er vragen zijn m.b.t. de zienswijze van mevrouw 
Van den Bouwhuijsen de heer Klijs hiervoor de aangewezen gemachtigde 
persoon is om deze te beantwoorden. 
 
Van OMWB heeft de heer Klijs vernomen dat door de initiatiefnemer uitstel is 
gevraagd op de aanvraag ingevolge de Wet natuurbescherming. Hij vraagt de 
initiatiefnemer om een toelichting.  
Antwoord: De natuurvergunning is niet direct nodig en gezien de second 
opinion is besloten deze beide procedures informeel aan elkaar te koppelen. 
Er wordt afgewacht wat voortkomt uit de second opinion. 
 
De heer Klijs vraagt of er mogelijk een verband is met de nieuwe Verordening 
ruimte van de provincie. 
De verordening ruimte wordt inderdaad gewijzigd. Sinds 17 maart ligt een 
ontwerp ter inzage waarin staat dat de provincie graag wil dat de collectieve 
vormen van mestverwerking op bedrijventerreinen plaatsvinden. Dit maakt 
niets uit ten opzichte van de vergunning. Het is een toets die dadelijk plaats 
gaat vinden en nog steeds kan aan de verordening worden voldaan. Dit staat 
los van de natuurbeschermingswetvergunning.  
 
De heer Smits vraag naar de term bijmenging, niet nader gespecificeerd. Deze 
term maakt hem ongerust. Ook in relatie met illegaal lozen van gevaarlijke 
stoffen.  
De heer Burghout is het volledig eens met de heer Smits. Het is van groot 
belang dat de mest die binnenkomt van zuivere kwaliteit is en zuivere 
organische mest bevat. Elke vracht die binnenkomt wordt bemonsterd.  
 
De heer Smits ziet liever dat in de ontwerpvergunning maatregelen staan die 
dit uitsluiten in de vergunning. 

 

 

 Volgende vergadering  
Onder voorbehoud: 9 mei (indien er veel onduidelijkheden zijn voor Tauw). 
30 mei: eindvergadering. 
 

 

 Sluiting 
Op 24 mei ontvangt eenieder het conceptrapport. 
Op 1 juni oplevering eindrapport Tauw. 

 

 
 


