
 
 
 
Omgevingsvergunning  
Biomineralenfabriek Potendreef Roosendaal 
Nota zienswijzen  
Fase 2 
 
 
Algemeen. 
Als algemene opmerking vooraf wordt hier eerst en vooral het volgende opgemerkt. 
 
Voor zover hierna niet uitdrukkelijk met zoveel woorden wordt ingegaan op wat in een zienswijze is 
vermeld, geldt daarbij wel dat al hetgeen is aangedragen betrokken is bij de eindbeoordeling, welke heeft 
plaatsgevonden in het kader van de onderhavige omgevingsvergunningprocedure. 

 
 
1. Zienswijze A. 
(Werkgroep Biomineralen - brief van 25 oktober 2016, herhaald 29 december 2016) 
 
Deze zienswijze heeft betrekking op het ontbreken van enige verslaglegging bij diverse 
overlegmomenten in de aanloop om te komen tot de voorliggende omgevingsvergunningsprocedure. 
Om openheid van zaken te krijgen is een WOB-verzoek ingediend, waarop is beslist. 
 
Constatering is dat de gevraagde verslaglegging er feitelijk niet is. Vandaag de dag is het gebruikelijk 
dat deelnemers aan overlegsituaties eigen apparatuur meebrengen om aantekeningen te maken. 
Het maken van verslagen wordt daarbij niet meer als efficiënt gezien en het gebeurt daarom ook in veel 
gevallen niet meer, zo ook in dit verband. 
 
Conclusie: 
Aan de zienswijze kan niet worden tegemoetgekomen: hetgeen is ingebracht heeft geen gevolgen voor 
de beslissing inzake het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 
 

2. Zienswijze B. 
(Werkgroep Biomineralen - brief van 9 januari 2017) 
 
Deze zienswijze gaat in op de omstandigheid, dat naar het oordeel van belanghebbende sprake is van 
onvolledigheid van stukken op grond waarvan er een onvoldoende basis is om daarop een verant-
woorde besluitvorming te kunnen baseren. 
 
De in dit verband relevante bouwregelgeving voorziet in richtlijnen voor het aanleveren van de vereiste 
stukken om te kunnen voldoen aan het criterium “ontvankelijke aanvraag”. (Dit neemt overigens niet 
weg dat in een later stadium altijd nog bepaalde aanvullingen of correcties kunnen worden voorgelegd.) 
In het onderhavige geval was daaraan voldaan, reden waarom de zienswijzenprocedure in gang kon 
worden gezet. 
 
Conclusie: 
Aan de zienswijze wordt niet tegemoetgekomen: hetgeen is ingebracht heeft geen gevolgen voor de 
beslissing inzake het verlenen van de omgevingsvergunning. 
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3. Zienswijze C. 
(Werkgroep Biomineralen - brief van 30 januari 2017) 
 
Deze zienswijze stelt de volgende zaken aan de orde. 
 
3.1. De volledigheid van stukken ten behoeve van de vergunningaanvraag c.q. verlening. 

Hierop is al ingegaan in onderdeel 2. Dit deel van de zienswijze hoeft daarom verder geen 
bespreking meer. 

 
3.2. De bouwlocatie. 

Hierover kan geen enkel misverstand bestaan: dit betreft het thans braakliggende terrein aan 
de zuidzijde van de Potendreef. Omdat dit geen huisnummer heeft, is in sommige documenten 
gewerkt met de adressering van het aan de overzijde van de Potendreef gevestigde bedrijf 
SUEZ als (mede) realisator. 
Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat de installatie zou worden opgericht op het 
hoofdterrein van SUEZ. In dat geval zouden kantoren en parkeerplaatsen worden verplaatst 
naar het nieuwe terrein ten zuiden van de Potendreef. Dit idee is later verlaten en is ervoor 
gekozen de installatie daar te plaatsen. Dit maakt verder niet uit omdat voor beide terreinen 
geldt dat sprake is van dezelfde bestemming op grond waarvan een vrije uitwisselbaarheid van 
de betreffende functies (mits behorend tot een afvalverwerkingsbedrijf) toegestaan is. 

 
3.3. Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen. 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 8 juli 2015 en onherroepelijk geworden ingevolge de 
uitspraak van de Raad van State van 2 november 2016. 
Voor het betreffende perceel, waarop de biomineralenfabriek is gedacht, is een bestem-
mingswijziging doorgevoerd, die voorziet in de mogelijkheid om ter plaatse een afvalver-
werkingsbedrijf te realiseren. Deze bestemming is gelijk aan die van het tegenover gelegen 
SUEZ-terrein. 
Voor het totale terrein ten zuiden van de Potendreef geldt niet alleen deze functionele 
bestemming, maar daarnaast ook een maximaal bebouwingspercentage ter grootte van 40 %, 
hetgeen op de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding is vastgelegd. 
Gezien het feit dat het hier gaat om een bedrijfsterrein ter grootte van meer 1,6 ha. biedt dit 
meer dan genoeg bouwmogelijkheden om de gevraagde installatie te kunnen realiseren. 
 
In functionele zin valt verder nog te vermelden dat wat dit betreft allesbepalend is de wijze 
waarop de doeleindenomschrijving van de hier van toepassing zijnde bestemming Bedrijven-
terrein 6 is geformuleerd. Daarin worden voor deze locatie uitsluitend afvalverwerkingsbedrijven 
toegestaan en daartoe behoort de biomineralenfabriek.  
 
De genoemde Staat van bedrijven en inrichtingen, die als bijlage is opgenomen bij de 
bestemmingsplanregels, werkt dan slechts aanvullend en gezien het reeds bepaalde in de 
doeleindenomschrijving komt daaraan verder geen betekenis toe. 

 
3.4. Het bevoegd gezag. 

Bij de bepaling wie het bevoegd gezag is voor een inrichting, is de basisregel dat het college 
van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is, tenzij in het Bor anders is bepaald. In 
een aantal categorieën van het Bor is GS aangewezen als het bevoegd gezag, maar dat is 
altijd in combinatie met artikel 3.3 van het Bor. In artikel 3.3, eerste lid, onder b. van het Bor, is 
bepaald dat GS alleen het bevoegd gezag is indien binnen de inrichting ook een IPPC-
installatie aanwezig is.  
Er is sprake van een IPPC-installatie indien deze onder een van de categorieën van de 
Richtlijn Industriële Emissies (RIE) valt. 
Afvalverwerkers kunnen mogelijk onder categorie 5 van de RIE vallen. De categorieën 5.1 en 
5.2 hebben betrekking op gevaarlijk afval en het verbranden van stedelijk afval. Dat is hier niet 
van toepassing. Categorie 5.4 betreft stortplaatsen, cat. 5.5 betreft tijdelijke opslag van 
gevaarlijke afvalstoffen en cat. 5.6 betreft ondergrondse opslag van gevaarlijke afvalstoffen. 
Ook dat is hier niet van toepassing.  
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Categorie 5.3 heeft betrekking op ongevaarlijk afval waarvan in dit geval sprake is. Categorie 
5.3, sub a, ziet op het verwijderen van ongevaarlijke afvalstoffen, terwijl categorie 5.3, sub b, 
betrekking heeft op nuttige toepassing en op of een combinatie van nuttige toepassing en 
verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen. Bij zowel categorie 5.3, sub a, als bij categorie 
5.3, sub b, worden nader aangeduid op welke handelingen met ongevaarlijke afvalstoffen 
deze categorieën betrekking hebben. Het verschil tussen bedoelde categorieën is dat onder 
sub a het fysisch-chemische behandelen van ongevaarlijk afvalstoffen genoemd is, terwijl 
deze behandeling niet genoemd onder sub b. 
Nu het drogen van mest slechts een fysische en niet tevens een chemische behandeling is 
van ongevaarlijke afvalstoffen, is categorie 5.3, sub a., naar onze mening evenmin van 
toepassing als categorie 5.3, sub b., omdat geen sprake is van het fysisch-chemisch 
behandelen van ongevaarlijke afvalstoffen. Bovendien vindt deze behandeling niet plaats ten 
behoeve van het verwijderen van de afvalstof, maar ten behoeve van de nuttige toepassing 
van de stof elders. Ook om die reden is categorie 5.3, sub a., niet van toepassing. 
 
Ter nadere onderbouwing merken wij het volgende op. In de Kaderrichtlijn afvalstoffen is in 
Bijlage I en II vermeld welke handelingen gezien moeten worden als verwijderingshandelingen 
en welke als handelingen van nuttige toepassing. Onder D 9 van Bijlage I is genoemd fysisch-
chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor 
verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D 1 tot en met 
D 12 vermelde methoden (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.). 
De mestkorrels die door Biomineralen geproduceerd zullen worden, worden niet verwijderd op 
een wijze als bedoeld onder D1 tot en met D12 maar nuttig toegepast conform R 10 Uitrijden 
voor landbouwkundige of ecologische verbetering van Bijlage II. 
 
Derhalve is er geen sprake van een IPPC-installatie en zijn gedeputeerde staten dus niet het 
bevoegd gezag voor deze inrichting, maar het college van burgemeester en wethouders. 
 

3.5. Verklaring van geen bedenkingen. 

Het initiatief, zoals het er nu ligt, is thans in overeenstemming met de provinciale Verordening 
Ruimte Noord Brabant (dit is de huidige versie na de actualisatie 2017) gezien het daarin 
vastgelegde mestbeleid. 
Aanvankelijk was dit niet zo en daarom is de provincie gevraagd om een ontheffing van de 
verordening c.q. een verklaring van geen bedenkingen. Bij brief van 4 juli 2017 hebben 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bevestigd, dat hier gaat om een concreet 
initiatief, waaraan zij in principe medewerking hebben toegezegd. Op basis hiervan is artikel 42, 
lid 5, van de verordening van toepassing en daarmee valt het onderhavige initiatief onder het 
overgangsrecht. Dit betekent dat artikel 34, lid 1, van de verordening (i.c. de rechtstreeks 
werkende regels inzake mestbewerking) in dit geval niet van toepassing is. 

 
3.6. Welstandsadvies. 

Het bouwplan is beoordeeld door de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en deze 
heeft een positief advies uitgebracht. Het uitgebrachte advies wordt door ons onderschreven. 

 
Conclusie: 
Aan de zienswijze wordt niet tegemoetgekomen: hetgeen is ingebracht heeft geen gevolgen voor de 
beslissing inzake het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 
 

4. Zienswijze D. 
(E.C.M. van den Bouwhuijsen-Kortman) 
 
In deze zienswijze wordt nader ingegaan op de bestemmingsregeling, zoals is vervat in het bestem-
mingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen. 
 
Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder 3.3. 
 
Conclusie: 
Aan de zienswijze wordt niet tegemoetgekomen: hetgeen is ingebracht heeft geen gevolgen voor de 
beslissing inzake het verlenen van de omgevingsvergunning. 
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5. Zienswijze E. 
(Stichting Sirene) 
 
In deze zienswijze worden de volgende aspecten belicht: 
 
- de onvolledigheid van de stukken, betrekking hebbende op de aanvraag; 
- het bestemmingsplan; 
- de verklaring van geen bedenkingen van de provincie Noord-Brabant. 
 
Omdat al deze aspecten ook aan de orde zijn gesteld in zienswijze no. 3 wordt hier verder verwezen 
naar het gestelde onder 3.1, 3.3. en 3.5. 
 
Conclusie: 
Aan de zienswijze wordt niet tegemoetgekomen: hetgeen is ingebracht heeft geen gevolgen voor de 
beslissing inzake het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 
 

6. Zienswijze F. 
(D. Jacobs) 
 
In deze zienswijze wordt aandacht besteed aan: 
 
- gebrekkige informatie inzake de procedure 
- het bestemmingsplan 
- eventuele calamiteiten; 
- waardevermindering van de eigen woning. 
 
Daarover kan het volgende worden gezegd. 
Voor wat betreft de eerste twee aspecten wordt hier verwezen naar het gestelde onder 3.1. en 3.3. 
 
Calamiteiten worden ondervangen door de voorschriften, welke worden gesteld bij de omgevings-
vergunning fase 1 (milieuvergunning) en deze staat in dit verband niet ter discussie. 
 
Voor wat betreft het aspect waardevermindering van de woning geldt dat in dit kader slechts sprake is 
van een omgevingsvergunningprocedure voor alleen bouwen. Nu deze passend is binnen de vigerende 
planologische regeling is geen sprake van een grondslag op basis waarvan een planschadeprocedure 
tot de mogelijkheden behoort. 
 
Conclusie: 
Aan de zienswijze wordt niet tegemoetgekomen: hetgeen is ingebracht heeft geen gevolgen voor de 
beslissing inzake het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 

 
 
Hoorzitting. 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft op 13 februari een hoorzitting plaatsgevonden 
van de Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening. Tijdens deze vergadering zijn belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om hun zienswijzen nader toe te lichten en daarbij is ook de aanvrager de 
mogelijkheid geboden om zijn standpunt uiteen te zetten. Deze vergadering is tevens bijgewoond door 
een aantal raadsleden, die toelichtende vragen hebben gesteld. 
 
Verder wordt hier kortheidshalve verwezen naar het verslag van de zitting, dat als bijlage is gevoegd 
bij de stukken welke deel uit maken van de omgevingsvergunningen voor fase 1 en 2. 
 


