
B&W besluitenlijst vergadering d.d. 31 oktober 2017

Onderwerp:
Besluit inzake aanvraag omgevingsvergunningen fase 1 en 2 Biomineralen B.V. perceel tegenover 
Potendreef 2-4

Extern bericht:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten na een uitvoerige en zorgvuldige procedure 
om de door Biomineralen B.V aangevraagde omgevingsvergunningen fase 1 en 2 voor de 
Biomineralenfabriek op het perceel tegenover Potendreef 2-4 te Roosendaal te verlenen.

De vergunningprocedure is in het voorjaar van 2016 van start gegaan na ontvangst van de op 12 april 
2016 ingediende aanvraag omgevingsvergunning 1e fase (dit betreft de milieuvergunning).

Met betrekking tot deze aanvraag heeft de GGD desgevraagd positief geadviseerd en is bovendien op 
verzoek van de gemeenteraad een vrijwillige MER-procedure doorlopen, die begin dit jaar eveneens heeft 
geleid tot een positief advies. Daarna is nog een second opinion traject ingezet, waarvoor een 
participatiegroep is ingesteld, waar naast een ambtelijke delegatie enkele raadsleden, omwonenden en 
het bedrijf met adviseurs zelf deel van hebben uitgemaakt. De uitkomst van dit traject was dat bureau 
Tauw als hiertoe aangestelde, onafhankelijke second opinion beoordelaar heeft aangegeven dat in deze 
situatie sprake is van een vergunbare situatie voor wat betreft fase 1. De stadsadvocaat heeft vervolgens 
dit oordeel juridisch gezien onderschreven.

De op 30 september 2016 ingediende vergunningaanvraag voor fase 2 (bouwen) is in overeenstemming 
met het eerder op 8 juli 2015 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 
Roosendaal - Nispen, voorzien van een positief welstandsadvies en voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en 
moet dan ook worden verleend.

De naar aanleiding van beide ontwerp-beschikkingen ingediende zienswijzen zijn daarbij meegenomen 
en afgewogen, maar hebben verder niet kunnen leiden tot het nemen van een ander besluit in deze 
kwestie.

Besluit:
1. De omgevingsvergunningen fase 1 en 2, zoals aangevraagd door Biomineralen B.V. voor het oprichten 
en in werking hebben van een biomineralenfabriek op het perceel tegenover Potendreef 2-4 te 
Roosendaal te verlenen;
2. de ingediende zienswijzen n.a.v. beide ontwerp-beschikkingen af te handelen zoals is verwoord in de 
beide hierop betrekking hebbende zienswijzennota's, behorende bij de beide beschikkingen.
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