
 

 

 

 Memo   

 Aan Hans Vergouwen (Gemeente Roosendaal) 

Kopie aan   

 Contactpersoon 

Berend Hoekstra 

    

 Datum 12 september 2017 

Ons kenmerk I001-1249421BWH-V01  

Onderwerp Beoordeling geur aanvullende documenten Biomineralenfabriek 

Roosendaal  

  

1. Inleiding 
Biomineralen BV heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning fase 1 ingediend voor een 

nieuwe inrichting voor de vervaardiging van biomineralen op het perceel aan de Potendreef 

tegenover nummer 2 te Roosendaal. Tauw is door de Gemeente Roosendaal gevraagd om als 

onafhankelijke deskundige een beoordeling over de vergunning uit te voeren. De resultaten van 

deze beoordeling zijn opgenomen in het Tauw rapport ‘Beoordeling biomineralenfabriek 

Roosendaal - Aspecten geur, luchtkwaliteit en gezondheid’ van 1 juni 2017 (kenmerk R001-

1249421BWH-V01). 

 

Inmiddels zijn door Biomineralen BV aanvullende documenten opgesteld n.a.v. de beoordeling 

door Tauw: 

• Document 1: Biomineralen; Oprichting Biomineralenfabriek in Roosendaal - Aanvullende 

informatie en onderbouwing geuremissie; 10 juli 2017 

• Document 2: Buro Blauw; Geuronderzoek biomineralen te Roosendaal – Vaststellen van de 

geurverspreiding bij een mestdroger; 22 augustus 2017 

 

Deze notitie geeft een beoordeling van het nieuwe geuronderzoek. Tevens geeft deze notitie 

aandachtspunten met betrekking tot de besluitvorming over de vergunningsaanvraag. 

 

2. Bevindingen 
In het kader van de procedure voor de vergunningsaanvraag zijn diverse geurrapporten en 

aanvullende toelichtingen opgesteld. Het nieuwe geuronderzoek van Buro Blauw van 22 

augustus 2017 (document 1) vervangt alle voorgaande rapportages over geur, inclusief de 

aanvullende toelichting van Biomineralen van 10 juli 2017 (document 2). Deze notitie geeft een 

beoordeling van het nieuwe geuronderzoek. Er wordt in deze aanvullende beoordeling 

ingegaan op die onderdelen van de aanvraag waar Tauw eerder nadere onderbouwing heeft 

geadviseerd. Het gaat daarbij om aanvullende onderbouwing en toelichting bij de volgende 

onderdelen: luchtdebiet, geurconcentratie, hedonische waarde, geurrendement, verspreiding en 

blootstelling en verdergaande geurmaatregelen. 
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2.1 Luchtdebiet 

 

Opmerkingen 1 juni 2017: 

• Het is niet geheel duidelijk hoe de aansluiting van de verschillende luchtstromen op de 

verschillende wassers plaatsvindt. Aanbevolen wordt dit eenduidig te beschrijven. 

• Er is sprake van inconsistente gegevens in de gehanteerde debieten. Aanbevolen wordt 

consistente uitgangspunten voor de verschillende debieten te beschrijven en te 

onderbouwen.  

 

Bevindingen 

Het geuronderzoek geeft nu een duidelijke weergave van de aansluiting van de verschillende 

luchtstromen op de verschillende wassers. 

 

In document 1 is beschreven dat door veranderende inzichten wijzigingen hebben 

plaatsgevonden in enkele afgasstromen zoals de afzuiging gereed product en de koeling van de 

korrels. Hierdoor is verklaard waarom in voorgaande stukken verschillende debieten zijn 

opgenomen. De uitgangspunten voor deze afgasstromen zijn in het nieuwe geuronderzoek nu 

eenduidig vastgelegd. 

 

Met de toelichting in document 1 en 2 zijn ook de verschillen in het debiet van het droogproces 

(het maatgevende debiet naar de schoorstenen) verklaard. Bij gassen is het volume sterk 

afhankelijk van de temperatuur (T). Het is bij debieten derhalve belangrijk de bijbehorende 

temperatuur te vermelden. In eerdere rapportages bestond onduidelijkheid over de temperatuur 

van de verschillende luchtstromen. Deze zijn nu zodanig genoemd in het geurrapport dat de 

eerdere geconstateerde verschillen verklaarbaar zijn voor ons. 

 

In het rapport zijn overigens nog steeds op diverse plekken debieten genoemd zonder expliciete 

vermelding van de temperatuur. Dat kan tot verwarring leiden. Na goed lezen kan Tauw als 

deskundige nu e.e.a. reproduceren. Het verdient aanbeveling voor minder deskundigen dit 

explicieter te beschrijven in het geuronderzoek. 
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2.2 Geuremissie en onzekerheden 

 

Opmerkingen 1 juni 2017: 

• De geurconcentratie is volgens de aanvraag gebaseerd op de gemeten waarde van 

eenzelfde type wasser bij het bedrijf Rijnen in Oirschot. Het blijkt dat er diverse verschillen 

zijn tussen de situatie Rijnen en Biomineralen dan wel dat specifieke condities bij Rijnen 

niet zijn beschreven. 

• Het feit dat er wezenlijke verschillen zijn in de verhoudingen tussen capaciteit en debiet bij 

Rijnen en Biomineralen vraagt om een nadere toelichting en onderbouwing van de 

gehanteerde geuremissie. Het gelijkstellen van de geurconcentratie in de situaties Rijnen 

en Biomineralen vindt Tauw in de aanvraag en de aanvullingen daarom te beperkt 

onderbouwd. Aanbevolen wordt een verdergaande toelichting en onderbouwing op te 

stellen. Geadviseerd wordt daarbij rekening te houden met de opmerkingen over ‘capaciteit 

versus debiet’. 

 

Bevindingen 

Geurconcentratie 

In het nieuwe geurrapport wordt geconcludeerd dat van de beschikbare referenties de situatie 

bij Rijnen het beste overeenkomt met de voorgenomen activiteiten van Biomineralen. In 

paragraaf 4.1 van het geurrapport wordt echter geen onderbouwing gegeven waaruit dit nu 

precies blijkt. De volgende overeenkomsten worden genoemd: 1) drogen dikke fractie 

varkensmest, 2) drogen met een banddroogsysteen en 3) behandeling met een chemische en 

biologische luchtbehandelingsstap. Daarnaast worden ook verschillen genoemd: 1) 

schaalgrootte, 2) extra luchtbehandelingsstap bij Biomineralen, 3) dikke fractie van 

vergistingsinstallatie bij Rijnen en 4) biobed versus biologische wasser.  

 

In eerdere documentatie bij de aanvraag (aanvulling op bijlage 5) zijn beknopt resultaten van 

andere metingen opgenomen. De literatuurverwijzingen met nummer 11-16 in het nieuwe 

geurrapport verwijzen hiernaar, maar een expliciete vermelding van en toelichting over deze 

meetresultaten ontbreekt in het nieuwe geurrapport. Aanbevolen wordt de relevante informatie 

van deze metingen toe te voegen met daarbij een beschouwing in hoeverre de gegevens 

toepasbaar zijn voor Biomineralen. Tauw is van mening dat deze gegevens bruikbaar zijn in de 

onderbouwing van de uiteindelijk gehanteerde geurconcentratie. Met de aanvullende 

meetgegevens kunnen conclusies worden getrokken over optredende geurconcentraties bij 

mestdrooginstallaties en/of biologische reinigingssystemen. Uit de gepresenteerde gegevens 

blijkt de situatie Rijnen de hoogste geurconcentratie te geven (worst case).  

Tevens kan gebruik worden gemaakt van globale cijfers van restemissies van geur bij 

biologische systemen van Infomil (Handreiking luchtemissiebeperkende technieken). Ook deze 

Handreiking geeft een indicatie van een restconcentratie welke lager is dan door Biomineralen 

is gehanteerd. 
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Aanvullende onderbouwing geuremissie 

In paragraaf 4.4 van het nieuwe geurrapport wordt nader ingegaan op onzekerheden in de 

geuremissie. Er wordt daarbij invulling gegeven aan het advies van Tauw om ook met een 

andere methode een inschatting te maken van de geuremissie. Er worden nu door Buro Blauw 

twee methoden gebruikt waarmee een inschatting is gemaakt van de te verwachten 

geuremissie: 

• Methode 1: Op basis van de geurconcentratie bij een andere (vergelijkbare) installatie in 

combinatie met het afgasdebiet bij Biomineralen wordt de geuremissie bepaald. Deze 

methode resulteert uiteindelijk in een emissie van 300 M OUe(H)/uur. 

• Methode 2: Op basis van de ongereinigde emissie en de verwerkingscapaciteit bij een 

andere (vergelijkbare) installatie wordt met de kenmerken bij Biomineralen en met behulp 

van gangbare rendementen van reinigingstechnieken een inschatting gemaakt van de 

geuremissie. Deze methode resulteert uiteindelijk in een emissie van 148 -556 M 

OUe(H)/uur. 

 

De methode 2 is door Buro Blauw op juiste wijze en met onderbouwde uitgangspunten nader 

uitgewerkt in het geuronderzoek: 

• Er is rekening gehouden met de factor 2 (geen algemeen erkend kengetal beschikbaar)  

• De genoemde en gehanteerde rendementen van een waterwasser, chemische wasser en 

biologische wasser liggen in de range van de algemene technische verwachting. Er is 

daarbij uitgegaan van een optimale situatie en een ongunstige situatie.  

• De emissie is hedonisch gewogen 

 

Beide methoden leiden tot een vergelijkbare geuremissie, waarbij methode 1 binnen de 

bandbreedte van methode 2 valt. Dit geeft naar de mening van Tauw een aanvullende 

onderbouwing dat het uitgaan van 300 M OUe(H)/uur geen onrealistisch uitgangspunt vormt. 

 

Ook bij Tauw zijn geen situaties bekend die volledig overeenkomen met de situatie bij 

Biomineralen. In die zin gaat het in deze procedure erom om een beste inschatting te maken 

van de geuremissie met beschikbare andere gegevens, waarmee gemotiveerd een zo goed als 

mogelijke inschatting van de geur wordt gemaakt. De informatie in het nieuwe geurrapport biedt 

daarvoor voldoende onderbouwing. Daarbij dient tevens gelet te worden op de te verwachten 

geurblootstelling en mogelijk verdergaande maatregelen (zie verder onder 2.5). 
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2.3 Hedonische waarde 

 

Opmerkingen 1 juni 2017: 

• Er wordt geen inhoudelijke onderbouwing gegeven in de aanvraag dat de aard van de 

geëmitteerde geur alleen wordt bepaald door de ‘eigen geur’ van de biowasser. 

Geadviseerd wordt dit nader te onderbouwen. 

• Er is geen hedonische waarde bepaald bij een biowasser. De gehanteerde meting van een 

hedonische waarde waarop het geuronderzoek is gebaseerd betreft louter een 

waterwasser. 

• Er wordt geadviseerd een nadere onderbouwing van de gehanteerde hedonische waarde 

op te stellen, eventueel gebaseerd op een eigen proefopstelling met droging van dikke 

fractie van gescheiden mest.  

• Opgemerkt wordt dat de waarde van de hedonische waarde sterk doorwerkt in de 

hedonisch gewogen geurbelasting. Daarmee is een goed onderbouwde hedonische waarde 

des te meer van belang. 

 

Bevindingen 

Er wordt in het nieuwe geuronderzoek uitgegaan van de gemeten hedonische waarde bij een 

proefinstallatie met een waterwasser (Rendac Son). Er wordt geen onderbouwing gegeven 

waarom nu precies deze meetwaarde wordt gebruikt voor de aanvraag (beste 

vergelijkbaarheid? Waaruit blijkt dat dan?). Door het presenteren van andere hedonische 

waarden in het geuronderzoek blijkt dat de uiteindelijk gekozen waarde de worst case waarde 

is. 

 

Er worden in het geurrapport diverse andere hedonische waarden genoemd vanuit andere 

onderzoeken die minder worst case zijn. Het lijkt gezien deze andere resultaten dat de 

gehanteerde hedonische waarde een realistisch (enigszins worst case) uitgangspunt kan 

vormen voor Biomineralen. Het zou de onderbouwing duidelijker en sterker maken in het 

geuronderzoek door alle resultaten van hedonische waarden in tabel 4.1 op te nemen (in 

oplopende concentratie) en aan te geven in hoeverre de situatie overeenkomst met de situatie 

bij Biomineralen. Alle gepresenteerde gegevens duiden er op dat geen onrealistische aanname 

is gedaan voor de hedonische waarde. 

 

Er is bij Tauw geen andere situatie bekend welke volledig overeenkomt met de situatie bij 

Biomineralen. Ook in andere procedures bij mestverwerkers blijkt dit het geval te zijn. In twee 

deskundigenberichten van de StAB (20 februari 2017 en 16 maart 2017) worden overwegingen 

gemaakt in situaties dat geen direct vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. Het is volgens de 

StAB dan onvermijdelijk dat met een vrij ruwe schatting moet worden gewerkt. Met beschikbare 

gegevens van diverse mestverwerkingsmethoden stelt de StAB een bandbreedte van de 

hedonische waarde vast. Het blijkt – evenals bij de gegevens van Buro Blauw – dat de 

verschillende waarden van de hedonische waarde elkaar niet heel veel ontlopen en er een 

redelijk eenduidig beeld is. De door Buro Blauw gehanteerde waarde van 1,8 OUe/m3 (bij H=-1) 
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komt overeen met de waarde die StAB hanteert (2 OUe/m3). De gehanteerde waarde van Buro 

Blauw is daarmee enigszins strenger. Ondanks dat geen volledig vergelijkbare situatie bekend 

is, geeft de beschikbare kennis bij andere processen voldoende houvast om te concluderen dat 

het uitgangspunt voor de hedonische waarde bij Biomineralen niet onredelijk is. 

 

2.4 Geurrendement 

 

Opmerkingen 1 juni 2017: 

• Het rendement is een belangrijke parameter om het functioneren van een maatregel vast te 

stellen. Er wordt in de aanvraag niet aangegeven wat het geurrendement is van de 

luchtbehandelingsinstallatie. Geadviseerd wordt inzicht te geven in het minimale 

geurrendement van de luchtbehandeling.  

 

Bevindingen 

Zie eerdere opmerking bij geuremissie en onzekerheden. De genoemde rendementen van een 

waterwasser, chemische wasser en biologische wasser liggen in de range van de algemene 

technische verwachting. 

Aandachtspunt voor de vergunning is op welke wijze het rendement in de vergunning wordt 

vastgelegd. 

 

2.5 Verspreiding / blootstelling en verdergaande geurmaatregelen 

 

Opmerkingen 1 juni 2017: 

• De geuremissie is een belangrijke parameter voor de uiteindelijke geurblootstelling. Het is 

op dit moment onvoldoende duidelijk en zeker hoe groot de geuremissie is. Een nadere 

onderbouwing is nodig in relatie tot de ‘ruimte’ die zit tussen de ingeschatte geurbelasting 

en de richtwaarde.  

• Er is nader inzicht gewenst in de effecten en haalbaarheid van verdergaande maatregelen. 

 

Bevindingen 

Uitgaande van de 300 M OUe(H)/uur blijkt dat overal aan de richtwaarde voor geur kan worden 

voldaan. Op het meest kritische toetspunt is de marge nog een factor 2. Dat betekent dat de 

geuremissie een factor 2 hoger zou kunnen zijn voordat overschrijding plaatsvindt van de 

richtwaarde. Ook als wordt uitgegaan van de bovenkant van de onzekerheidsmarge wordt de 

richtwaarde dus niet overschreden. 

 

Er wordt in het geurrapport inzichtelijk gemaakt welk effect verdere schoorsteenverhoging heeft 

op de blootstelling. Indien de berekende geurconcentraties niet kunnen worden gehaald, blijkt 

schoorsteenverhoging een effectieve maatregel om een lagere geurblootstelling te realiseren. 

Aandachtspunt voor de vergunning(voorschriften) – wil dit in de praktijk een haalbare optie 

kunnen zijn – is dat de constructie zo gaat plaatsvinden, dat verhoging van de schoorsteen ook 

daadwerkelijk eenvoudig kan plaatsvinden. 
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De onderbouwing waaruit blijkt dat met een aanvullende wasstap een extra reductie kan 

worden gerealiseerd is niet specifiek onderbouwd voor Biomineralen.  

 

2.6 Overige opmerkingen 

 

Bevindingen 

Paragraaf 3.1 

Er wordt melding gemaakt van een verwerkingscapaciteit van 3,4 ton/uur per droger. Dit is 

minder dan de bijna 18 ton/uur die nodig is om 150.000 ton ter verwerken in 8400 uur.  

 

Vastleggen geurvracht / geurblootstelling 

Aandachtspunt voor de vergunning is op welke wijze de geuremissie en/of geurblootstelling 

wordt vastgelegd. Er kunnen zich als een vergunning wordt verleend een aantal situaties voor 

gaan doen (zie onderstaande tabel, afhankelijk of alleen geuremissie of geurblootstelling of 

beiden worden vastgelegd). Als de gemeente het provinciaal beleid volgt zou er voor gekozen 

kunnen worden de emissie niet vast te leggen (er wordt immers voldaan aan de richtwaarde). 

Vanuit oogpunt van handhaafbaarheid wordt aanbevolen de geuremissie wel in een voorschrift 

vast te leggen.  

 

 
  

voorbeeld 1 voorbeeld 2 voorbeeld 3

Aanvraag en vergunning Controle meting Controle meting Controle meting

(handhaving) (handhaving) (handhaving)

Ingeschatte geuremissie (M Oue/uur) 234 nvt nvt nvt

Ingeschatte geuremissie (M Oue/uur) - 

hedonisch gewogen 150 nvt nvt nvt

Ingeschatte geuremissie (M Oue/uur) - 

hedonisch gewogen (inclusief factor 2) 300 nvt nvt nvt

Geuremissie meting (M Oue/uur) - 

hedonisch gewogen nvt 150 300 600

Geuremissie meting (M Oue/uur) - 

hedonisch gewogen / correctie meetfout nvt 75 150 300

Geuremissie model (M OU e/uur) 300 75 150 300

Blootstelling  berekening (Oue/m3 als 98 

percentiel) 0,5 0,125 0,25 0,5

Geuremissie in vergunning 

(hedonisch gewogen) - (artikel 11 lid 2) 150

Geurblootstelling in vergunning 0,5

Toets geuremissie voldoet

voldoet, na correctie 

meetfout factor 2 voldoet niet

Toets geurblootstelling voldoet voldoet voldoet
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3 Conclusie 
Kort samengevat komt Tauw tot de conclusie dat er nog enige aandachtspunten zijn voor de 

formulering en de onderbouwing, zowel in het nieuwe geurrapport van Buro Blauw als in het te 

nemen besluit. De aangevraagde situatie is echter naar onze mening voor geur wel vergunbaar. 

Er is namelijk voldoende informatie beschikbaar om een beslissing op te kunnen baseren. Ook 

als rekening wordt gehouden met onzekerheden is het aannemelijk dat aan de richtwaarden 

voor geur wordt voldaan. Relevante aspecten uit onze eerdere beoordelingen kunnen in 

voorschriften aan de vergunning worden verbonden. 

 


