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0 Samenvatting en conclusies 

0.1 Kader 

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. B&W van Roosendaal is voor deze vergunning bevoegd 

gezag. Er is vanuit de omgeving verzet tegen deze vergunning. De gemeenteraad heeft een 

motie aangenomen om de vergunning af te wijzen. Voor B&W is zorgvuldigheid in de procedure 

van het grootste belang. Tauw is gevraagd om als onafhankelijke deskundige een beoordeling 

over de vergunning uit te voeren. 

 

De beoordeling richt zich inhoudelijk op de aspecten geur, luchtkwaliteit en gezondheid. 

Aanvullend heeft een beoordeling plaatsgevonden of een kwalitatieve of kwantitatieve 

risicobeoordeling (externe veiligheid) noodzakelijk is. 

De beoordeling is gebaseerd op de vergunningsaanvraag, de bijbehorende documenten en de 

(wettelijke) beoordelingskaders. Er is onderzocht in hoeverre het initiatief past in de omgeving 

voor genoemde aspecten op grond van de geldende wet- en regelgeving. 

 

0.2 Bevindingen algemene uitgangspunten aanvraag 

De aanvraag is bepalend voor wat het bedrijf wilt gaan realiseren. Er is beoordeeld in hoeverre de 

algemene uitgangspunten van de aanvraag voldoende duidelijk zijn om tot een verdere 

inhoudelijke beoordeling te kunnen komen: 

• Capaciteit van de inrichting: de aanvraag is duidelijk afgebakend tot maximaal 150.000 ton 

dikke fractie mest per jaar drogen. 

• Te ontvangen stromen: de te ontvangen stromen zijn in de aanvraag en met de 

(concept)vergunning1 duidelijk afgebakend. De vergunning heeft alleen betrekking op 

verwerking van dikke fractie van gescheiden mest van varkens en rundvee 

• Proces, installaties en gebouwen: de hoofdlijnen van het proces met installaties en gebouwen 

zijn voldoende beschreven voor het uitvoeren van een inhoudelijke beoordeling. 

 

De aanvraag van de vergunning maakt volgens het conceptbesluit geen expliciet onderdeel uit 

van de (concept)vergunning. Die parameters die echter bepalend zijn voor de milieubelasting van 

de activiteit dienen in dat geval via voorschriften aan de vergunning te worden verbonden. In de 

beoordeling van de vergunningvoorschriften heeft Tauw daarvoor specifieke aandacht. 

 

  

                                                        
1 Voor deze beoordeling is een intern concept van de definiteve beschikking beschikbaar gesteld. In dit rapport wordt onder 
(concept)vergunning dit concept van de definitieve beschikking bedoeld. 
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0.3 Bevindingen geur 

 

Beoordelingskader 

B&W van Roosendaal hebben aangesloten bij de beleidsregels van GS van Noord-Brabant voor 

besluitvorming over geur bij provinciale besluiten. Het is juridisch niet vanzelfsprekend dat de 

gemeente aansluit bij deze beleidsregels. Geadviseerd wordt in de overwegingen in de 

vergunning van Biomineralen nadrukkelijk nader te onderbouwen waarom B&W specifiek de 

beleidsregels van GS van Noord-Brabant toepast in haar besluitvorming, hoe zij dat toepast en 

op welke wijze zij daarvan afwijkt. 

 

Geurbronnen en emissiepunten 

Er wordt een compleet overzicht gegeven van de geurrelevante activiteiten en de emissiepunten. 

 

Debiet 

In het geuronderzoek bij de aanvraag wordt de geurvracht (OUe/uur) bepaald aan de hand van 

het volumedebiet (m3/uur) en de geurconcentratie (OUe/m3). Het volumedebiet is derhalve een 

belangrijke parameter voor het bepalen van de totale geurvracht. 

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.  

 

Geurconcentratie 

In het geuronderzoek bij de aanvraag wordt de geurvracht (OUe/uur) bepaald aan de hand van 

het volumedebiet (m3/uur) en de geurconcentratie (OUe/m3). De geurconcentratie is derhalve 

een belangrijke parameter voor het bepalen van de totale geurvracht. 

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 relevante specifieke condities bij Rijnen niet zijn 

beschreven. Het feit dat er wezenlijke verschillen zijn in de verhoudingen tussen de capaciteit en 

het debiet bij Rijnen en Biomineralen vraagt naar de mening van Tauw om een nadere toelichting 

en onderbouwing van de gehanteerde geuremissie. Het gelijkstellen van de twee situaties vindt 

Tauw in de aanvraag en de aanvullingen te beperkt onderbouwd. Aanbevolen wordt een 

verdergaande toelichting en onderbouwing op te stellen. Geadviseerd wordt daarbij rekening te 

houden met de opmerkingen van Tauw over ‘capaciteit versus debiet’. 
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Hedonische waarde 

De hedonische waarde is een maat voor de (on)aangenaamheid van een geur. De systematiek 

van het provinciale beoordelingskader is dat de geurbelasting wordt berekend aan de hand van 

hedonisch gecorrigeerde emissies. Een goed onderbouwde hedonische waarde is daarom van 

belang. 

De aanvraag gaat ervan uit dat de eigen geur van de biowasser voor een groot deel de 

gereinigde emissie bepaalt. De hedonische waarde is vervolgens gebaseerd op een meting bij 

eenzelfde type biowasser.  

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 voorts geen hedonische waarde bepaald bij een biowasser. 

De gehanteerde meting in de aanvraag is gebaseerd op 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.  

 

Relevantie andere geurrapporten 

Er zijn rapporten van andere bedrijven aangedragen in het kader van deze procedure en deze 

beoordeling. Er wordt geconcludeerd dat in de onderzoeken weinig tot niets wordt gerapporteerd 

over het proces, het materiaal en de reinigingstechniek. Er zijn geen duidelijke 

aanknopingspunten voor de bruikbaarheid van de ingebrachte onderzoeken voor Biomineralen. 

 

Toepassing factor 2 voor emissies 

Voor een bron waarvan de geuremissie niet is gebaseerd op ter plaatse uitgevoerde metingen of 

algemeen aanvaarde en toepasselijke kengetallen, wordt de emissie ten behoeve van de 

berekening van de geurbelasting met een factor 2. 

Er is op juiste wijze invulling gegeven aan de toepassing van de factor 2 voor emissies bij de 

verspreidingsberekeningen. 

 

Geurrendement luchtbehandeling 

Het rendement is een belangrijke parameter om het functioneren van het luchtwassysteem vast 

te stellen en de geuremissie te beheersen. 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. Tevens wordt geadviseerd dit rendement als 

voorschrift aan de vergunning te verbinden.  

 

Verspreidingsberekeningen en blootstelling 

Om de geurbelasting in de omgeving vast te stellen en te beoordelen zijn 

verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De geuremissie is een belangrijke parameter voor de 

uiteindelijke geurblootstelling. In voorgaande zijn al de bevindingen gerapporteerd over de 
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belangrijke parameters welke de geuremissie bepalen. Het blijkt op dit moment onvoldoende 

duidelijk hoe groot de geuremissie en de onzekerheid is. 

 

Uit de thans uitgevoerde berekeningen blijkt dat er ‘ruimte’ zit tussen de ingeschatte 

geurbelasting en de richtwaarde (toetsingswaarde voor geur). De concentraties liggen op de 

ongunstigste referentiepunten (Kuisel 25 en 27) een factor 2 onder de richtwaarde voor het 98 

percentiel. Op alle andere locaties is deze factor hoger. 

 

Verdergaande geurmaatregelen 

Er worden in de aanvraag en als beantwoording op vragen van de Commissie MER mogelijke 

aanvullende maatregelen genoemd. De genoemde maatregelen betreffen schoorsteenverhoging, 

verhoging luchtsnelheid en procesaanpassingen. 

Er wordt opgemerkt dat in de aanvraag reeds van een verhoogde schoorsteen en verhoogde 

luchtsnelheid is uitgegaan. Afgevraagd kan worden in hoeverre verhoging van deze aspecten 

realistisch is.  

Er ontbreekt, zoals eerder is vastgesteld, informatie over het rendement van het 

luchtwassysteem. Een onderbouwing dat met de genoemde procesaanpassingen significante 

aanvullende effecten zullen optreden ontbreekt. 

 

Voorschriften 

De voorschriften over acceptatie, het luchtwassysteem en onderhoud, storingen en calamiteiten 

lijken compleet als voorschriftenpakket. 

Vanuit handhaafbaar oogpunt wordt het opnemen van een emissievoorschrift aanbevolen. Zeker 

in het licht van de in dit onderzoek geconstateerde onzekerheden verdient een emissievoorschrift 

de voorkeur. Daar de aanvraag geen onderdeel uitmaakt van de vergunning, wordt geadviseerd 

de relevante parameters voor de verspreidingsberekeningen, met name de capaciteit van de 

inrichting, de geurvracht, rendement van het luchtwassysteem, schoorsteenhoogte, warmte-

inhoud van afgassen en de afgassnelheid in een voorschrift in de vergunning vast te leggen. Dit 

sluit ook aan bij het provinciaal beleid. 

 

Overall conclusie geur 

Tauw concludeert dat de aanvraag voor het aspect geur op relevante onderdelen nog 

onvoldoende is onderbouwd. Met name de onderbouwing van de gebruikte geurconcentratie en 

de hedonische waarde is te beperkt. Een emissie gebaseerd op een meting op een andere 

locatie kan om de meest uiteenlopende redenen anders zijn dan op de aangevraagde locatie. Bij 

gebruik van een meting van een vergelijkbare andere locatie is het van belang te onderbouwen 

dat de gemeten situatie representatief is voor de aangevraagde situatie. In de onderhavige 

situatie heeft Biomineralen aangegeven dat er geen andere inrichtingen bekend zijn die geheel 

vergelijkbaar is met de aangevraagde situatie van Biomineralen. Toepassing van meetresultaten 
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van elders vraagt in dat geval helemaal om gedegen onderbouwing omtrent bruikbaarheid. 

Mogelijk bieden metingen in een proefopstelling (vergelijkbaar met Biomineralen) uitkomst voor 

het beter onderbouwen van de uitgangspunten. 

 

Er zijn door Tauw verschillende aanbevelingen gedaan om verduidelijkingen aan te geven (o.a. 

debiet), voor aanvullende gegevens (o.a. rendement luchtbehandeling) en voor aanvullende 

voorschriften. Geadviseerd wordt daaraan invulling te geven. 

 

De vraag of de activiteiten van Biomineralen vergunbaar zijn of niet, kan Tauw op dit moment nog 

niet beantwoorden. Dit zal moeten blijken uit de nadere onderbouwing. Er wordt wel opgemerkt 

dat de thans berekende concentraties minimaal een factor 2 onder de richtwaarden van de 

provincie liggen. Daarmee is er ‘rek’ in de beoordeling van de activiteiten in het licht van de 

richtwaarden. Het is niet ondenkbaar dat met de nadere toelichting en onderbouwing 

vergunningverlening mogelijk is. 

 

0.4 Bevindingen overige luchtaspecten 

 

Luchtkwaliteit 

De berekende bijdrage van NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) door de inrichting aan de 

luchtkwaliteit is laag. Tevens ligt de achtergrondconcentratie ruim onder de vigerende 

grenswaarden. 

Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat door het realiseren van de inrichting 

grenswaarden voor luchtkwaliteit in gevaar komen. 

 

Gezondheid 

In opdracht van de gemeente heeft GGD West Brabant een onderzoek uitgevoerd naar de 

mogelijke gezondheidseffecten van de biomineralenfabriek. Hierbij is gekeken naar geur, 

luchtkwaliteit, geluid, microbiële risico’s en veiligheid. Op grond van haar onderzoek vindt de 

GGD de oprichting van de installatie van Biomineralen vanuit gezondheidskundig perspectief 

acceptabel. 

De GGD heeft een complete beschrijving gegeven van mogelijke gezondheidsrisico’s. De 

beoordeling van de GGD doet recht aan de situatie. Er zijn geen feiten aangedragen waaruit blijkt 

dat andere conclusies moeten worden getrokken. De eigen bevindingen van Tauw over 

luchtkwaliteit en (externe) veiligheid sluiten aan bij de bevindingen van de GGD. 
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Stikstofdepositie 

Vanwege de uitstoot van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) dienen tevens de effecten van 

deze stoffen op natuur (stikstofdepositie) te worden onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats in het 

kader van de Wet natuurbescherming (tot voor kort de Natuurbeschermingswet). 

In het kader van de vergunningenprocedure natuur is een depositieberekeningen uitgevoerd met 

AERIUS. Opgemerkt wordt dat de AERIUS berekening voor de aan te vragen situatie nog uitgaat 

van oude uitgangspunten bij Biomineralen. Er dient een actualisatie van de AERIUS berekening 

plaats te vinden.  

 

0.5 Bevindingen externe veiligheid 

Het wettelijk kader (Brzo, Bevi) geeft geen aanleiding tot het doen van een risicoanalyse. 

Bij de vergunningaanvraag voor een bedrijf met gevaarlijke stoffen mag het bevoegd gezag 

vragen om inzicht in de risico's. Ook als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) daarop 

niet van toepassing is, mits er een reëel vermoeden is dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen bij 

het bedrijf, in geval van een calamiteit, kan leiden tot slachtoffers buiten de inrichting. Op basis 

van de aangeleverde documenten is dit risico niet reëel. 

 

Het opnemen van bepalingen ten aanzien van explosie- en transportveiligheid is niet noodzakelijk 

omdat deze volgen uit hogere wetgeving die altijd van kracht is.  

 

Ten aanzien van de transportveiligheid kan worden geconcludeerd dat de vervoerde mest niet 

aan het ADR onderhevig is. 
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1 Inleiding 

Burgemeester en Wethouders van Roosendaal (verder B&W) hebben op 12 april 2016 een 

aanvraag om een omgevingsvergunning fase 1 ontvangen van Biomineralen. voor het oprichten 

van een nieuwe inrichting. Het betreft een productiebedrijf voor de vervaardiging van 

biomineralen op het perceel aan de Potendreef tegenover nummer 2 te Roosendaal. Op basis 

van de aanvraag heeft B&W op 4 november 2016 een ontwerpbeschikking gepubliceerd. Tegen 

deze ontwerpbeschikking zijn diverse zienswijzen ingebracht. 

 

Hoewel er geen sprake is van een MER plicht, heeft de gemeenteraad besloten om een vrijwillige 

MER te doen. Het MER richt zich op de aspecten geur, gezondheid en luchtkwaliteit. Na een 

negatief tussenadvies is op 9 februari 2017 een positief toetsingsadvies gekomen van de 

commissie MER.  

 

Tijdens de raadvergadering van 16 februari 2017 is ondanks het positief toetsingsadvies een 

motie aangenomen met betrekking tot de geplande biomineralenfabriek in Roosendaal. De motie 

houdt het volgende in: 

1. De omgevingsvergunning fase 1 (milieuvergunning) voor de biomineralenfabriek af te wijzen. 

2. De raad middels raadsmededelingen op de hoogte te houden van de afwikkeling en gevolgen 

hiervan. 

3. Maximale openheid en transparantie voor de burger te verschaffen in het verdere proces. 

 

B&W heeft aangegeven dat zorgvuldigheid in de procedure van het grootste belang is. Het 

college stelt een algehele doorlichting van de procedure voor – waar het betreft de 

vergunningverlening – door een onafhankelijke derde instantie. Alle stukken die relevant zijn voor 

het doorlichten van de procedure worden meegenomen in de doorlichting.  

 

Tauw is gevraagd om als onafhankelijke deskundige deze beoordeling uit te voeren. Dit rapport 

omvat de bevindingen van de beoordeling. 
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2 Opzet van de beoordeling 

2.1 Werkzaamheden 

De beoordeling richt zich inhoudelijk primair op de aspecten geur, luchtkwaliteit en gezondheid. 

Aanvullend heeft een beoordeling plaatsgevonden of een kwalitatieve of kwantitatieve 

risicobeoordeling (externe veiligheid) noodzakelijk is. 

 

De doorlichting richt zich in het kort op het beoordelen van alle relevante documenten, het 

ordenen van de bevindingen en het opstellen van een adviesrapport. De te beschouwen 

documenten hebben betrekking op de vergunningsaanvraag, het MER, de vergunning, 

ingebrachte zienswijzen en bedenkingen inclusief onderzoeksrapporten als contraexpertise.  

 

Tauw beoordeelt in haar doorlichting de compleetheid van de rapporten en het identificeert 

eventuele ontbrekende onderdelen. Daarbij wordt gelet op eventuele tegenstrijdigheden in de 

stukken. 

 

De inhoudelijke beoordeling is gebaseerd op de vergunningsaanvraag, de bijbehorende 

documenten en de (wettelijke) beoordelingskaders. Belangrijke kaders daarvoor zijn dat het 

onderzoek volledig, betrouwbaar en representatief dient te zijn en dat bij de beoordeling van de 

inpasbaarheid van het initiatief gebruik is gemaakt van de juiste (juridische) argumenten. De 

beoordeling richt zich erop in hoeverre het initiatief past in de omgeving voor de aspecten geur, 

luchtkwaliteit en gezondheid op grond van de geldende wet- en regelgeving. 

 

Afbakening 

Het gaat om een inhoudelijke doorlichting op de aspecten geur, luchtkwaliteit en gezondheid. De 

beoordeling richt zich derhalve niet op andere aspecten, zoals procedurele aspecten, de 

doelmatigheid / zinvolheid van het initiatief, planschade, waardevermindering van onroerend 

goed, inpasbaarheid van het initiatief binnen het bestemmingsplan en de het bevoegd gezag. 

 

Nadrukkelijk heeft Tauw zelf geen nieuw onderzoek uitgevoerd, maar heeft Tauw alleen 

bestaande documenten beoordeeld. 

 

Verslaglegging van de bevindingen 

Het gaat in dit onderzoek om een technisch inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Dat 

betekent dat de beoordeling veelal specialistisch van aard en sterk inhoudelijk is. Voor het 

vergroten van de leesbaarheid voor niet specialisten wordt elke paragraaf kort afgesloten met de 

belangrijkste bevindingen per aspect. Deze bevindingen zijn in kaders weergegeven. Daarnaast 

is in dit rapport een hoofdstuk met samenvatting en conclusies opgenomen. 
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2.2 Participatiegroep 

Er is een Participatiegroep Biomineralenfabriek Roosendaal samengesteld om alle 

belanghebbende partijen te betrekken en van gelijke informatie te voorzien ten behoeve van deze 

doorlichting. De Participatiegroep heeft de mogelijkheid gehad aanvullende documenten aan te 

dragen. 

 

Alle contacten tussen de Participatiegroep en Tauw verliepen via de gemeente. Hiermee is 

gegarandeerd dat iedereen over dezelfde stukken en informatie beschikt. Tevens draagt het bij 

aan de onafhankelijkheid en neutraliteit van Tauw bij de doorlichting. Tevens hebben twee 

bijeenkomsten van de Participatiegroep met Tauw plaatsgevonden. 

 

2.3 Documentatie 

Er is door de gemeente een lijst van documenten samengesteld. In de loop van het onderzoek 

zijn door partijen aanvullende documenten ingediend. Al deze documenten zijn aan iedereen van 

de Participatiegroep beschikbaar geteld en zijn beschikbaar via de website van de gemeente2. 

 

  

                                                        
2 https://www.roosendaal.nl/documenten-second-opiniontraject-biomineralen  
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3 Bevindingen algemene uitgangspunten aanvraag 

3.1 Aanvraag, MER, vergunning en zienswijzen 

De basis voor de beoordeling is de aanvraag voor de vergunning. Het gaat er om of op basis van 

die gegevens op voldoende wijze een besluit genomen kan worden door B&W. In onderstaande 

wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste documenten van de aanvraag en de m.e.r. 

procedure. Daarbij wordt aangegeven wat voor Tauw de belangrijkste documenten zijn voor het 

uitvoeren van haar beoordeling. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld in hoeverre de algemene 

uitgangspunten van de aanvraag voldoende duidelijk zijn om tot een verdere inhoudelijke 

beoordeling te komen. 

 

Aanvraag 

Op 12 april 2016 is door Biomineralen een aanvraag voor een omgevingsvergunning (voor het 

onderdeel milieu) ingediend voor het realiseren van een productiebedrijf voor vervaardiging van 

biomineralen aan de Potendreef 4 te Roosendaal. Het betreft een installatie om via drogen 

biomineralen uit mest te winnen. Het betreft een aanvraag van een vergunning voor onbepaalde 

tijd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning bestaat uit: 

• Aanvraagformulier met OLO-nummer 2292923; 

• Bijlage 1: plattegrondtekening, tekeningnummer 3103-37, datum 8 april 2016, laatst gewijzigd 

6 oktober 2016; 

• Bijlage 2: bijlage 2 omgevingsvergunning ZLTO-advies, datum 12 april 2016, gewijzigd 23 

mei 2016 en 30 september 2016; 

• Bijlage 3: akoestisch onderzoek, projectnummer 2013-3124-2, Sain milieuadvies, datum 19 

februari 2016; 

• Bijlage 4: luchtkwaliteitsonderzoek, rapportnummer BL2015.7807.02-V03, Buro blauw, datum 

3 oktober 2016; 

• Bijlage 5: geuronderzoek, rapportnummer BL2016.7807.01-V05, Buro blauw, datum 19 

oktober 2016; 

• Bijlage 6: besluit m.e.r.-beoordeling, kenmerk 2014WB001BL, gemeente Roosendaal, datum 

26 maart 2015; 

• Bijlage 7: bevestiging indienen aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning, 

registratienummer 31792/SZE, Omgevingsdienst Brabant Noord, datum 20 april 2016; 

• Bijlage 8: ontwerp afvalwaterzuivering, projectnummer 338114, Grontmij, datum 18 juni 2014; 

• Bijlage 9: verwachte gehalten effluent afvalwaterzuivering, met spuiwateranalyses 

(watermonster 1 en 2); 

• Bijlage 10: Bedrijfsplan Biomineralen, Potendreef ong. te Roosendaal, datum 22 januari 2016. 
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Bevindingen in het kort 

Vanuit inhoudelijke perspectief voor deze beoordeling zijn voor Tauw met name het 

aanvraagformulier, bijlage 1 (plattegrond), bijlage 2 (beschrijving activiteiten), bijlage 4 

(luchtkwaliteit) en bijlage 5 (geur) van belang. Deze documenten vormen vanuit de aanvraag de 

basis voor onze beoordeling van de effecten door Biomineralen. 

 

 

MER 

Ondanks dat naar de mening van het bevoegd gezag het uitvoeren van een m.e.r.-procedure, 

inclusief het opstellen van een MER niet nodig is, heeft de gemeenteraad van Roosendaal in een 

raadsbesluit de opdracht gegeven toch een MER te laten opstellen. Op 9 februari 2017 heeft de 

Commissie MER een positief toetsingsadvies uitgebracht. De procedurele stappen hiervoor 

betroffen: 

• Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 30 september 2016 

• Kennisgeving MER: 4 november 2016 

• Ter inzage legging MER: 4 november 2016 t/m 16 december 2016 

• Toetsingsadvies 1: 22 december 2016 (negatief advies) 

• Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 12 januari 2017 

• Toetsingsadvies 2: 9 februari 2017 (positief advies) 

 

Relevante documenten in het kader van het MER betreffen: 

• MER rapporten 

• Toetsingsadviezen 

• Beantwoording vragen 

• Overige ingebrachte documenten zoals GGD notitie van 22 september 2016 

 

Bevindingen in het kort 

Vanuit inhoudelijke perspectief voor deze beoordeling zijn voor Tauw met name de 

toetsingsadviezen, de beantwoording van vragen (m.n. Beantwoording aan MER commissie 

2017) en de GGD notitie van belang. Deze documenten vormen vanuit het MER de basis voor 

onze beoordeling van de effecten door Biomineralen. 
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(Concept)vergunning3 en zienswijzen 

Op basis van de aanvraag heeft B&W op 4 november 2016 een ontwerpbeschikking 

gepubliceerd. Tegen deze ontwerpbeschikking zijn diverse zienswijzen ingebracht.  

 

Op basis van de aanvraag, het MER en de ingebrachte zienswijzen wordt een definitieve 

beschikking voorbereid. Een concept van deze definitieve beschikking (versie 19 februari 2017) is 

voor deze beoordeling beschikbaar gesteld. De adviezen van de Commissie MER zijn betrokken 

in deze conceptvergunning. 

 

Bevindingen in het kort 

De aanvraag is bepalend voor wat het bedrijf wilt gaan realiseren. De uitgangspunten van de 

aanvraag worden in deze beoordeling als kader gebruikt voor de toetsing van de inpasbaarheid 

van het initiatief. Andere (fictieve) situaties worden niet beschouwd. 

 

Alle documenten van de aanvraag, MER en (concept)vergunning inclusief zienswijzen maken 

onderdeel uit van het vergunningendossier en maken onderdeel uit van de beoordeling. De 

zienswijzen en overige ingebrachte documenten worden door Tauw met name beoordeeld in 

hoeverre het relevante en valide argumenten bevat voor een andere beoordeling van de 

aanvraag. 

 

De aanvraag van de vergunning maakt volgens het conceptbesluit geen expliciet onderdeel uit 

van de (concept)vergunning. Veel beschrijvingen in een aanvraag lenen zich ook niet om in een 

juridisch bindend document (vergunning) te worden opgenomen, de beschrijvingen zijn ook niet 

met dat doel opgesteld. Die parameters die echter bepalend zijn voor de milieubelasting van de 

activiteit dienen in dat geval via voorschriften aan de vergunning te worden verbonden. In de 

beoordeling van de voorschriften van de vergunning heeft Tauw daarvoor specifieke aandacht. 

 

In paragraaf 3.2 t/m 3.4 wordt onderzocht of de uitgangspunten voldoende duidelijk zijn voor 

Tauw om tot een verdere beoordeling te komen. Het gaat er daarbij om duidelijkheid te hebben 

over: 

• de capaciteit van de inrichting 

• de stromen welke worden ontvangen 

• de gebouwen met processen en installaties 

 

  

                                                        
3 Voor deze beoordeling is een intern concept van de definiteve beschikking beschikbaar gesteld. In dit rapport wordt onder 
(concept)vergunning dit concept van de definitieve beschikking bedoeld. 
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3.2 Capaciteit van de inrichting 

De capaciteit van de installatie is om maximaal 150.000 ton dikke fractie van gescheiden mest 

per jaar te drogen (van een droge stofgehalte van ca 30% tot 85%). De mest wordt vervolgens 

met warmte gehygieniseerd en gepelletiseerd tot circa 50.000 ton strooibare mineraalkorrels 

(>90% droge stof). De bedrijfsvoering is continu (bijlage 2 aanvraag). 

 

In de overwegingen en in de voorschriften van de vergunning is nergens expliciet de maximale 

capaciteit van 150.000 ton/jaar genoemd en vastgelegd. De capaciteit van de inrichting is 

bepalend voor de mogelijke effecten op de omgeving. Geadviseerd wordt de maximale capaciteit 

van de inrichting via een voorschrift expliciet vast te leggen. 

 

Bevindingen in het kort 

De aanvraag is duidelijk afgebakend: maximaal 150.000 ton dikke fractie gescheiden mest per 

jaar drogen. Geadviseerd wordt deze maximale capaciteit van de inrichting via een voorschrift 

expliciet vast te leggen. 

 

3.3 Te ontvangen stromen 

De aanvraag voor de vergunning betreft de verwerking van mest van hoofdzakelijk varkens / 

rundvee (aanvraagformulier). De aanvraag geeft aan dat als grondstof dikke fractie van 

gescheiden mest wordt gebruikt (o.a. bijlage 2 onderdeel 28). De aan te voeren grondstoffen 

betreffen dikke fracties van gescheiden mest die afkomstig zijn van verschillende lokale 

mestverwerkingslocaties. Er worden alleen dikke fracties ingenomen van locatie waar de 

scheiding heeft plaatsgevonden met behulp van een decanter of met zeefbandpersen 

(Beantwoording aan MER commissie 2017). 

 

De Commissie MER heeft geadviseerd in de omgevingsvergunning aan te geven hoe kan worden 

geborgd dat de samenstelling van de aangevoerde mest binnen een nauwe bandbreedte valt, 

zodat via controle op de input de onzekerheden in emissies worden beperkt. In de overwegingen 

van de conceptvergunning wordt expliciet beschreven dat uitsluitend dikke fractie van mest wordt 

aangevoerd. De conceptvergunning weigert de opslag en verwerking van dikke mestfractie van 

andere diersoorten dan varkens en rundvee. Dit wordt voorts bepaald in voorschrift 2.2.2. 

De vergunning heeft derhalve geen betrekking op andere stromen dan dikke fractie mest van 

varkens en rundvee, zoals digestaat. 

 

Bevindingen in het kort 

De te ontvangen stromen zijn in de aanvraag en met de conceptvergunning duidelijk afgebakend. 

De vergunning heeft alleen betrekking op verwerking van dikke fractie van gescheiden mest van 

varkens en rundvee, niet op andere stromen, zoals digestaat.  

 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1249421BWH-V01 

  
 

Beoordeling biomineralenfabriek 22\51 

3.4 Proces, installaties en gebouwen 

In het kort wordt het volgende in bijlage 2 van de aanvraag beschreven: 

• Er wordt een nieuwe bedrijfshal gebouwd met een ontvangstruimte voor de mest, ruimte voor 

de banddroogsystemen en luchtreinigingsinstallaties, een ruimte voor de korrelpers en silo’s 

voor de opslag van de korrels. 

• Het lossen van de grondstof vindt plaats in een gesloten loshal in een stortbunker. Via een 

kraan wordt de grondstof naar een voorraadbunker gebracht. De loshal en voorraadbunker 

worden onder onderdruk gehouden. De afgezogen lucht wordt naar de luchtwasser geleid. 

• Voor het drogen wordt gebruik gemaakt van vier identieke droogbandsystemen die elk in een 

afzonderlijke ruimte zijn opgesteld en die afzonderlijk van elkaar kunnen worden bedreven.  

• Bij het drogen komt stof, ammoniak en geur vrij. De lucht uit het droogproces wordt gereinigd 

in drie stappen: natte wasser (m.n voor stof) – zure chemische wasser (m.n. voor ammoniak) 

– biowasser (m.n. voor geur). De spuistromen uit de stofwassing en biologische wassing 

worden behandeld in de biologische waterzuivering.  

• Het gedroogde product gaat via vijzels naar de opslag voor gedroogd product. Eveneens via 

vijzels vindt transport plaats naar korrelpersen (drie persen). Alvorens het geperste product 

op te slaan wordt het product gekoeld en ontstoft. De korrelpersen staan in een aparte ruimte 

opgesteld.  

 

De hoofdlijnen van het proces met installaties zijn voldoende beschreven, zodat inzichtelijk is wat 

er binnen de inrichting gaat gebeuren. Details van processen en installaties worden zover 

relevant elders in dit rapport beoordeeld. 

 

Bevindingen in het kort 

De hoofdlijnen van het proces met installaties en gebouwen zijn voldoende beschreven voor het 

uitvoeren van een beoordeling. 
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4 Bevindingen geur 

Deze paragraaf omvat de bevindingen over geur. Alle relevante aspecten voor de beoordeling 

komen aan bod. Er wordt gekeken in hoeverre de gegevens per aspect compleet zijn, de 

uitgangspunten onderbouwd zijn en er sprake is van tegenstrijdigheden in de gegevens. 

Aanvullende relevante en valide ingebrachte argumenten vanuit andere ingebrachte documenten 

(zienswijzen ed) worden in de beschouwing meegenomen. 

 

4.1 Beoordelingskader 

Er is geen sprake van een IPPC installatie. De activiteiten binnen de inrichting komen namelijk 

niet overeen met de categorieën van activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies 

(RIE). Binnen de inrichting vindt alleen een fysische behandeling plaats (drogen) van de stromen. 

De activiteiten binnen de inrichting komen ook niet overeen met activiteiten genoemd in hoofdstuk 

3, 4 of 5 van het Activiteitenbesluit. Zodoende is artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit van 

toepassing op de biomineralenfabriek. 

 

Artikel 2.7a bepaalt dat geurhinder bij geurgevoelige objecten dient te worden voorkomen, dan 

wel voor zover dat niet mogelijk is de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Het 

is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven 

en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Bij het bepalen van 

een aanvaardbaar niveau van geurhinder wordt ten minste rekening gehouden met de volgende 

aspecten: 

a) de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid 

b) de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten 

c) de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende inrichting 

d) de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking 

geurhinder 

e) de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en 

f) de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting. 

 

De gemeente Roosendaal heeft geen eigen geurbeleid vastgesteld. Gemeente Roosendaal heeft 

voor het vaststellen van het aanvaardbaar geurhinderniveau aangesloten bij het geurbeleid van 

de provincie Noord-Brabant (‘Beleidsregels industriële geur Noord-Brabant’ van 26 april 2016). 

Dit is het beleid dat GS van Noord-Brabant hanteert als uitgangspunt bij haar 

vergunningverlening. In Nederland is door verschillende provincies lokaal geurbeleid vastgesteld. 

Deze beleidskaders zijn erop gericht om zorg te dragen dat BBT wordt toegepast en daarmee 

een aanvaardbaar hinderniveau. Lokaal beleid biedt binnen de grenzen van artikel 2.7a van het 

Activiteitenbesluit zekere beleidsvrijheid. De verschillende lokale beleidskaders zijn in Nederland 
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derhalve niet identiek. Hoewel het wellicht geografisch logisch klinkt in de onderhavige situatie 

aan te sluiten bij het beleid van GS van Noord-Brabant, wordt geadviseerd in de overwegingen in 

de vergunning nadrukkelijk nader te onderbouwen waarom B&W specifiek dit beleid volgt, hoe zij 

dat toepast en op welke wijze zij daarvan afwijkt.  

 

Bevindingen in het kort 

B&W van Roosendaal hebben aangesloten bij de beleidsregels van GS van Noord-Brabant voor 

besluitvorming over geur bij provinciale besluiten. Het is juridisch niet vanzelfsprekend dat de 

gemeente aansluit bij deze beleidsregels. Geadviseerd wordt in de overwegingen in de 

vergunning van Biomineralen nadrukkelijk nader te onderbouwen waarom B&W specifiek de 

beleidsregels van GS van Noord-Brabant toepast in haar besluitvorming, hoe zij dat toepast en 

op welke wijze zij daarvan afwijkt. 

 

De beoordeling van het aspect geur door Tauw beperkt zich in dit onderzoek verder tot 

beoordeling aan het provinciaal beleid. 

 

4.2 Geurbronnen en emissiepunten 

In de inrichting vinden volgens de aanvraag en de vergunning de volgende geurrelevante 

activiteiten plaats: 

• de aanvoer van grondstoffen met vrachtwagens 

• opslag van de ongedroogde organische (mest)stoffen 

• het mengen van de ongedroogde organische (mest)stoffen en hulpstoffen 

• het vullen van de droogtunnels met verse (gemengde) organische stoffen 

• het drogen van de (gemengde) organische stoffen 

• het leeghalen van de droogtunnels na afloop van het droogproces 

• het pelleteren van de gedroogde organische stof tot korrels 

• het koelen van de korrels 

• de afvoer van het gereed product met vrachtwagens 

 

De gebouwen worden onder onderdruk gehouden of relevante onderdelen worden afgezogen. 

Uiteindelijk wordt alle afgezogen lucht via nabehandelingsinstallaties geleid. De emissiepunten 

betreffen uiteindelijk de centrale schoorstenen en de afvalwaterzuivering. 

Er wordt een compleet overzicht gegeven van de geurrelevante activiteiten en de emissiepunten. 

 

Bevindingen in het kort 

Er wordt een compleet overzicht gegeven van de geurrelevante activiteiten en de emissiepunten. 
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4.3 Debiet 

In het geuronderzoek behorende bij de aanvraag (bijlage 5) wordt de geurvracht (OUe/uur) 

bepaald aan de hand van het volumedebiet (m3/uur) en de geurconcentratie (OUe/m3). Het 

volumedebiet is derhalve een belangrijke parameter voor het bepalen van de totale geurvracht. 

 

Aansluiting afgassen op de verschillende wassers 

In figuur 1 worden de luchtstromen weergegeven van de verschillende bronnen naar de 

nabehandelingsinstallatie (schematische weergave door Tauw). De lucht afkomstig van het 

droogproces worden in drie stappen gereinigd (stof, ammoniak, geur). De luchtstromen van de 

ontvangsthal, de opslag grondstof, de afzuiging van de korrelruimte en de koeling van de korrels 

worden ingebracht bij de invoer van de biologische wasser (bijlage 2 onder 28). Dit is ook 

vastgelegd in voorschriften in de vergunning: 

• Voorschrift 10.1.1. Alle lucht afkomstig van het droogproces moet worden afgevoerd via de 

waterwasser, de chemische luchtwasser en de biologische luchtwasser. 

• Voorschrift 10.1.2. De luchtstromen afkomstig van de afzuiging van de ontvangsthal, de 

opslag grondstof, de afzuiging van de korrelruimte en de koeling van de korrels moet worden 

afgevoerd via de biologische luchtwasser. 

 

Overigens zou uit tabel 3 van Beantwoording aan MER commissie 2017 kunnen worden afgeleid 

dat alle luchtstromen door de waterwasser, chemische wasser en biologische wasser worden 

geleid. Het debiet in tabel 3 uit deze beantwoording is namelijk gelijk in de drie wassers. 

Aanbevolen wordt duidelijkheid te verschaffen over de feitelijke aansluiting van de verschillende 

luchtstromen op de verschillende wassers. 

 

 

Figuur 1 luchtstromen naar de nabehandelingsinstallatie (Tauw) 
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Gehanteerde debieten 

Er wordt geconcludeerd dat de gehanteerde debieten niet in alle documenten consistent met 

elkaar zijn. In onderstaande worden de verschillende gegevens weergegeven. 

 

Bijlage 2 aanvraag 

In bijlage 2 onderdeel 28 van de aanvraag worden de volgende debieten van luchtstromen 

beschreven: 

• A. Drogen gebeurt in 4 identieke droogbandsystemen. Het totale luchtdebiet afkomstig van de 

drogers is 726.000 m3/uur. Opgemerkt wordt dat de figuur in dezelfde bijlage van de 

aanvraag (zie onderstaande figuur) duidt op totaal 640.000 m3/uur, per banddroogsysteem 

160.000 m3/uur. 

• B. De loshal en voorraadbunker worden onder onderdruk gehouden. Het ventilatiedebiet is 

20.000 m3/uur. 

• C. De korrelpersen staan in een aparte ruimte opgesteld. De lucht wordt eveneens ingevoerd 

aan het luchtbehandelingssysteem. Het debiet bedraagt 20.000 m3/uur. 

• D. Het benodigde luchtdebiet voor koeling van de geperste korrels is 40.000 m3/uur. De lucht 

wordt ontstoft ( cycloon en mattenfilters) en ingevoerd aan luchtbehandelingssysteem. 

 

Figuur 2 Processchema uit bijlage 2 aanvraag  
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Bijlage 5 (geuronderzoek Buro Blauw) en Beantwoording aan MER commissie 2017 

In deze documenten wordt uitgegaan van: 

• A. Drooglucht droogproces: 721.000 m3/uur 

• B. Afzuiging opslag grondstof: 20.000 m3/uur 

• C. Afzuiging opslag gereed product: 30.000 m3/uur 

• D. Koeling organische mestkorrels: 16.000 m3/uur 

 

Daarbij wordt opgemerkt dat het in bijlage 4 over debieten in bedrijfsomstandigheden gaat4. De 

Beantwoording aan MER commissie 2017 gaat daarentegen uit van genormaliseerde 

omstandigheden. 

 

In onderstaande tabel worden de in de aanvraag beschreven debieten weergegeven. Er is geen 

duidelijkheid over de debieten van de verschillende procesonderdelen. Aanbevolen wordt 

consistente uitgangspunten te gebruiken en te onderbouwen voor de verschillende 

procesonderdelen. Het debiet is van belang omdat de geurvracht in het geuronderzoek direct met 

het debiet wordt berekend. 

 

Tabel 1 Verschillende debieten in documenten van de aanvraag 

Herkomst Debiet (m3/uur) 

(bijlage 2) 

Debiet (m3/uur) 

(bijlage 5 / antwoord CieMER) 

A. Drooglucht droogproces 726000 / 640000 (?) 721000 

B. Afzuiging opslag grondstof 20000 20000 

C. Afzuiging opslag gereed product 20000 30000 

D. Koeling organische mestkorrels 40000 16000 

Totaal 806000 / 720000 (?) 787000 

 

 

Bevindingen in het kort 

Aanbevolen wordt duidelijkheid aan te geven hoe de aansluiting van de verschillende 

luchtstromen op de verschillende wassers plaatsvindt. 

Aanbevolen wordt consistente uitgangspunten te gebruiken en te onderbouwen voor de 

verschillende debieten. Het debiet is van belang omdat de geurvracht in het geuronderzoek direct 

met het debiet wordt berekend. 

 

  

                                                        
4 Bij gassen is het volume sterk afhankelijk van zowel de druk (p) als de temperatuur (T), zodat bij het vermelden van het volume 
tevens de bijbehorende druk en temperatuur moeten worden vermeld. Doorgaans wordt het volume uitgedrukt bij normale 
omstandigheden. 
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4.4 Geurconcentratie 

In het geuronderzoek behorende bij de aanvraag (bijlage 5) wordt de geurvracht (OUe/uur) 

bepaald aan de hand van het volumedebiet (m3/uur) en de geurconcentratie (OUe/m3). De 

geurconcentratie is derhalve een belangrijke parameter voor het bepalen van de totale 

geurvracht. 

 

Aanvraag 

De geurconcentratie is na chemische wassing en biologische wasser in de aanvraag ingeschat 

op 311 OUe/m3. Dit is volgens de aanvraag de gemeten waarde van eenzelfde type wasser bij 

het bedrijf Rijnen in Oirschot (bijlage 5).  

 

In de aanvulling op bijlage 5 is toegelicht dat in eerste instantie de potentiële leverancier is 

benaderd voor een verwachte emissie en garantstelling hiervan. Op basis van eigen rapportages 

en bevindingen heeft deze aangegeven dat 300 OUe/m3 na de wasser haalbaar is. Vervolgens 

heeft Buro Blauw een andere IuchtwasserIeverancier gevraagd naar geuremissies en die kwam 

met de gemeten waarde van 311 OUe/m3. Met deze informatie heeft Buro Blauw contact gezocht 

met specialisten van de drie omgevingsdiensten in Noord-Brabant om te bezien of er andere of 

beter toepasbare metingen of emissiegegevens bekend waren. Ook is Wageningen Universiteit 

benaderd, PRA Odournet en Pro Monitoring. Er waren in de databases van de instituten geen 

andere metingen bekend die deze bronmeting bevestigde nog tegenspraken. In overleg met de 

omgevingsdienst Midden- en West Brabant en de gemeente is daarom besloten deze meting als 

bronemissie aan te houden. 

 

In de Beantwoording aan MER commissie 2017 wordt aanvullend het volgende opgemerkt.  

• Het toegepaste droogproces en luchtbehandeling bij Rijnen komt sterk overeen met de 

geplande opzet van de Biomineralenfabriek. In het geval van Rijnen gaat het om droging van 

dikke fractie van vergiste mest en in het geval van Biomineralen gaat het om droging van 

dikke fractie van niet-vergiste mest. Dit verschil maakt dat de geurprofielen van Biomineralen 

en Rijnen niet voor 100% overeenkomen.  

• Geen enkele referentie vormt een 100% match met Biomineralen voor wat betreft de 

voorgenomen procesuitvoering, werkwijze en grondstoffen. Echter de situatie bij Rijnen komt 

wel zeer dicht in de buurt.  

• Voorts wordt opgemerkt: vastgesteld kan worden dat de geurkarakteristieken van vergiste en 

niet vergiste mest van elkaar verschillen. Omwille van de onzekerheid over hoe de geur van 

de grondstof van Biomineralen zich verhoudt tot de gekozen referentie is in het geurrapport 

rekening gehouden met een 200% hogere geuremissie ten opzichte van de referentie. 
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Beschouwing 

Het heeft de voorkeur de emissie van een bron te onderbouwen op basis van bij de aanvrager ter 

plaatse uitgevoerde metingen dan wel door gebruik te maken van een algemeen aanvaard en 

toepasselijk kengetal. In dit geval is een meting ter plaatse uiteraard onmogelijk.  

Een emissie gebaseerd op een meting op een andere locatie kan om de meest uiteenlopende 

redenen anders zijn dan op de aangevraagde locatie. Bij gebruik van een meting van een andere 

locatie is het van belang te onderbouwen dat de gemeten situatie representatief is voor de 

aangevraagde situatie. In de onderhavige situatie blijkt dat er geen andere inrichtingen bekend 

zijn die geheel vergelijkbaar is met de aangevraagde situatie van Biomineralen. Toepassing van 

meetresultaten van elders vraagt dan om gedegen onderbouwing. 

 

Vergelijkbaarheid installaties 

De geurconcentratie is bij Biomineralen gebaseerd op een geurmeting bij een andere inrichting, 

namelijk Rijnen in Oirschot.  

• Uit het rapport Rijnen volgt dat het daar gaat om een mestdrooginstallatie met een 

combiwasser (tweetraps chemische wasser en biobed). In Beantwoording aan MER 

commissie 2017 wordt toegelicht dat het daar ook om een banddroogsysteem gaat.  

• In het rapport Rijnen wordt vermeld dat mest wordt gedroogd. In Beantwoording aan MER 

commissie 2017 wordt toegelicht dat het daar gaat om droging van dikke fractie van vergiste 

mest. Dit is anders dan bij onderhavige situatie waarbij het om dikke fractie van gescheiden 

mest gaat. De aard van de mest (varken, rundvee, etc) bij Rijnen is niet vermeld. Het is niet 

duidelijk in hoeverre de aard van het materiaal overeenkomt. 

• Bij Rijnen gaat het in de laatste luchtbehandelingsstap om een biobed. Bij Biomineralen gaat 

het in de laatste stap om een biologische wasser5. Beide systemen kunnen worden ingezet 

voor geurreductie, maar het zijn verschillende technieken. De aanname dat de emissies gelijk 

zijn is niet specifiek onderbouwd. Hoewel beide technieken ingezet kunnen worden in een 

toepassing als de onderhavige is, zijn de emissies niet zonder meer vergelijkbaar. De 

restemissies zullen afhankelijk zijn van de wijze waarop de verschillende reinigingsstappen 

worden bedreven.  

• Bij de meting Rijnen zijn de condities van het drogen niet beschreven. Niet duidelijk is in 

hoeverre de condities overeenkomen met Biomineralen: drogen van 30% d.s. naar 85% d.s. 

met de banddrogers (bijlage 2) en droogluchttemperatuur 33 C (bijlage 5). De condities zijn 

bepalend voor de luchthuishouding en daarmee de geurconcentratie. 

• De verhouding tussen de capaciteit van de installatie en het debiet tonen significante 

verschillen tussen Rijnen en Biomineralen (zie verder bij ‘capaciteit versus debiet’) 

                                                        
5 Een biobed bestaat uit met biologisch materiaal gepakt bed. De gasstroom wordt door het filterbed geleid waar door ad- en absorptie 
de verontreinigingen door het filtermateriaal worden opgenomen. De componenten worden vervolgens door microorganismen 
afgebroken.  
Een biowasser bestaat uit een gaswasser en een biologische reactor. In de gaswasser worden de te verwijderen componenten uit de 
gasstroom in het waswater geabsorbeerd. In de biologische reactor worden de geabsorbeerde verontreinigingen in het waswater 
vervolgens biologisch afgebroken. De gezuiverde wasvloeistof wordt gerecirculeerd naar de wasser. 
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Capaciteit versus debiet 

De verhouding tussen de capaciteit van de installatie en het debiet tonen significante verschillen 

tussen Rijnen en Biomineralen. Uit de metingen bij Rijnen blijkt het volgende: 

• Debiet: 166600 m3/uur (20 C, nat) 

• Ingang voor 1e reinigingsstap: 793 OUe/m3 en 132 M OUe/uur 

• Uitgang na 3e reinigingsstap: 311 OUe/m3 en 52 M OUe/uur 

• Geurendement 61% 

• Productie 742 kg/uur 

 

Bij Biomineralen gaat het ter vergelijking bij de banddrogers om een debiet van circa 726000 

m3/uur (zie vorige paragraaf). De productie is circa 18750 kg/uur (150000 ton/jaar a 8400 

uur/jaar). Geconstateerd wordt dat de verhouding in het droogdebiet en de droogcapaciteit in de 

situaties Rijnen en Biomineralen zeer sterk van elkaar verschillen. De installatie van Biomineralen 

heeft een factor 4,4 hoger debiet en een factor 24 hogere droogcapaciteit. De vraag die daarbij 

opkomt, is in hoeverre het gebruik van de concentratie een goede maat is en representatief is 

voor het bepalen van de geurvracht bij Biomineralen. Bij Biomineralen lijkt op grond van 

voorgaande een hogere concentratie te worden verwacht. 

 

Door het grote verschil in verhouding tussen capaciteit en debiet is het werken met concentratie 

mogelijk een minder geschikte maat voor het bepalen van de geurvracht. In de praktijk wordt ook 

veel gewerkt op basis van kengetallen op basis van OUe/ton. Hiermee wordt de ‘discussie’ over 

debiet vermeden. De hoeveelheid geur die vrijkomt – zeker de ongereinigde geur – zal evenredig 

zijn met de hoeveelheid te drogen materiaal. Met de metingen bij Rijnen is het ook mogelijk 

globale inschattingen te maken van de geuremissie op basis van deze benadering. De resultaten 

zijn in onderstaande weergegeven. 

 

Kengetal geur op basis van capaciteit bij Rijnen: 

• Ongereinigde emissie (voor nabehandeling) Rijnen: 132 M OUe/uur bij 0,742 ton/uur 

resulteert in 178 M OUe/ton 

• Gereinigde emissie (na nabehandeling) Rijnen: 52 M OUe/uur bij 0,742 ton/uur resulteert in 

69 M OUe/ton 

• Voor Biomineralen leidt een één-op-één gebruik van deze kengetallen tot een ongereinigde 

emissie van 3180 M OUe/uur (178 M OUe/ton * 150000 ton/jaar / 8400 uur/jaar) en een 

gereinigde emissie van 1247 M OUe/uur (69 M OUe/ton * 150000 ton/jaar / 8400 uur/jaar). 

Deze emissie is significant hoger dan waar nu door Biomineralen is uitgegaan. 

• Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat ook de bruikbaarheid van deze kengetallen voor 

Biomineralen goed moet worden onderzocht en onderbouwd op toepasbaarheid. In de 
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situatie Rijnen gaat het bijvoorbeeld om een geurrendement van 61%. Mogelijk dat dit 

rendement bij Biomineralen hoger is (lees over rendement meer in paragraaf 4.8).  

 

Vanwege de grote verschillen in de geuremissie bij toepassing van verschillende methodieken en 

de door het bedrijf reeds genoemde onzekerheden is het des temeer van belang een 

verdergaande toelichting en onderbouwing op te stellen van de geuremissie. Het gelijkstellen van 

de geurconcentraties van de situaties Rijnen en Biomineralen vindt Tauw in de aanvraag en de 

aanvullingen te beperkt onderbouwd. 

 

Bevindingen in het kort 

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’. 

 

 

4.5 Hedonische waarde 

De hedonische waarde is een maat voor de (on)aangenaamheid van een geur. De systematiek 

van het provinciale beoordelingskader is dat de geurbelasting wordt berekend aan de hand van 

hedonisch gecorrigeerde emissies. Een goed onderbouwde hedonische waarde is daarom van 

belang. 

 

Aanvraag 

In het geurrapport (bijlage 5) wordt uitgegaan van een hedonische waarde welke is gemeten 

gedurende een onderzoek bij het drogen van digestaat. De hedonische waarde bij H=-1 is bij dat 

onderzoek 1,8 OUe/m3. Voor de geur afkomstig van het eindproduct en het koelen van de pellets 

is de hedonische waarde onbekend. Daarom wordt voor deze deelstromen volgens het 

provinciaal beleid een hedonische weegfacor van F=0,5 aangehouden. 

 

In de Beantwoording aan MER commissie 2017 vindt nog een nadere toelichting plaats over de 

hedonische waarde: 

• Er wordt geconcludeerd dat bij Rijnen en naar verwachting bij Biomineralen, de eigen geur 

van de biowasser voor een groot deel de gereinigde geuremissie bepaalt. De hedonische 

waarde van de geur wordt dan ook bepaald door de eigen geur van de biowasser.  
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• Voor het vaststellen van de hedonische waarde van de geur is daarom gezocht naar 

metingen van de hedonische waarde van de geur afkomstig van biowassers. In het 

geurrapport van Biomineralen is gebruik gemaakt van de hedonische waarde welke gemeten 

is in de gereinigde afgassen van de biowasser van de Biofosfaatinstallatie van Rendac in 

Son. Evenals bij Rijnen wordt bij deze installatie dikke fractie van vergiste mest gedroogd met 

een banddroogsysteem en wordt de lucht behandeld in een gecombineerde luchtbehandeling 

bestaande uit stofwassing, chemische wassing en biowassing. Hierbij is een geurconcentratie 

met een hedonische waarde -1 vastgesteld van 1,8 OUe/m3. 

• Ter vergelijking heeft Buro Blauw bij 2 metingen de hedonische waarden van opgeslagen 

varkensmest vastgesteld. De resultaten van deze metingen worden samengevat in de 

onderstaande tabel. Uit deze tabel volgt een gemiddelde gemeten hedonische waarde van 

2,2 OUe/m3 voor H=-1. Deze waarde is groter dan de gebruikte waarde van 1,8 OUe/m3 in 

het geurrapport van Biomineralen. Bij Biomineralen is er dus vanuit gegaan dat de gereinigde 

geur van de biowasser onaangenamer is dan de geur van opgeslagen varkensmest. 

 

 

 

Beschouwing 

Tauw merkt op dat in opdracht van Rendac in Son door PRA Odournet een geuronderzoek is 

uitgevoerd aan een proefopstelling van een banddroger, die gebruikt werd voor het drogen van 

digestaat. In het geuronderzoek werd het geurverwijderingsrendement van de wasser en de 

geuremissie en de hedonische waarde van de uitgaande stroom van de wasser bepaald.  

In deze proefopstellingen wordt de drooglucht van de banddroger behandeld in een waterwasser 

alvorens geëmitteerd te worden. De gehanteerde wassertechniek is in de proefopstelling 

verschillend met wat gerealiseerd gaat worden. De wasser van de proefopstelling is een 

zogenaamde waterwasser terwijl bij de Biofosfaatinstallatie van Rendac een drietraps chemische 

luchtwasser (waterwasser, chemische wasser en waterwasser), optioneel voorzien van een 

biologische wasser, geplaatst zal worden. Tauw concludeert dat met de meting aan de 

proefinstallatie voor Rendac in Son in ieder geval niet de hedonische waarde van een biowasser 

is vastgesteld, want bij de proefopstelling is in zijn geheel geen biowasser toepepast. 

 

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. De gemaakte 

vergelijking in de Beantwoording aan MER commissie 2017 met de hedonische waarde van 

mestopslag heeft weinig betekenis.  
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Volgens Tauw is er op dit moment onvoldoende duidelijkheid over de hedonische waarde van de 

afgassen bij Biomineralen. 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 in het kort 

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. 

 

 

4.6 Relevantie andere geurrapporten 

In het kader van deze beoordeling zijn door partijen verschillende geuronderzoeken ingebracht. 

Het betreft allemaal onderzoeken welke betrekking hebben op andere bedrijven. In zijn 

algemeenheid wordt opgemerkt dat in de onderzoeken weinig tot niets wordt gerapporteerd over 

het proces en het materiaal. Daarmee is direct onduidelijkheid of er enige representativiteit is met 

de situatie bij Biomineralen. In onderstaande wordt kort op de ingebrachte onderzoeken 

ingegaan. 
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Rendac Son / PRA Odournet (2012). 

Als bijlage in het ‘Geuronderzoek Biofosfaatinstallatie; Onderdeel van vergunningaanvraag voor 

Rendac Son 2012’ (Haskoning) is een meetrapport van PRA Odournet opgenomen. Dit rapport is 

gebruikt voor het vaststellen van de hedonische waarde voor Biomineralen. In paragraaf 4.5 is 

geconcludeerd dat dit meetrapport geen inzicht geeft in de hedonische waarde bij Biomineralen. 

In de proefopstelling waar dit rapport betrekking op heeft vond drogen van digestaat plaats (niet 

vergelijkbaar met Biomineralen). Er zijn tevens geen gegevens vermeld over het te drogen 

product. Er is voorts een meting uitgevoerd met een proefopstelling met alleen een waterwasser 

(niet representatief voor Biomineralen). Er zijn geen duidelijke aanknopingspunten voor 

bruikbaarheid van dit onderzoek voor Biomineralen. 

 

Fleuren Middelharnis / PRA Odournet (2014) 

Dit rapport betreft een meting uitgevoerd tijdens een proef met een mengsel van 50% kippenmest 

en 50% varkensmest. Dit is niet representatief voor Biomineralen. De beschreven activiteiten 

lijken in zijn geheel niet overeen te komen met Biomineralen. De rapportage bevat geen andere 

duidelijke aanknopingspunten waaruit enige representativiteit volgt voor Biomineralen.  

 

Landgoed de Princepeel / Witteveen+Bos (2016) 

In het rapport is onder meer sprake van drogen dikke fractie. Er is niets vermeld over herkomst 

en aard van de mest. Er is een resultaat van een meting aan een gaswasser opgenomen. Er is 

geen enkele informatie gegeven over de situatie en de gaswasser. Volgens het meetrapport is de 

bron een vergister. Daarmee is er geen overeenkomst met de situatie bij Biomineralen. Er zijn 

geen duidelijke aanknopingspunten voor bruikbaarheid van dit onderzoek voor Biomineralen. 

 

Van Leijsen mestopslag Middelharnis / Buro Blauw (2013) 

Dit onderzoek gaat over twee open opslagtanks voor opslag van ruwe en bewerkte mest. Deze 

situatie kan niet vergeleken worden met de situatie bij Biomineralen: daar is geen sprake van 

open opslag. Tevens gaat het bij Biomineralen om dikke fractie van gescheiden mest.  

 

Bevindingen in het kort 

Er zijn rapporten van andere bedrijven aangedragen in het kader van dit onderzoek. Er wordt 

geconcludeerd dat in de onderzoeken weinig tot niets wordt gerapporteerd over het proces, het 

materiaal en de reinigingstechniek. Er zijn geen duidelijke aanknopingspunten voor de 

bruikbaarheid van de ingebrachte onderzoeken voor Biomineralen. 
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4.7 Toepassing factor 2 voor emissies 

In artikel 6 stelt het provinciaal geurbeleid eisen aan de berekening van de geurbelasting. Lid 3 

van dit artikel bepaalt het volgende: ‘Voor een bron, waarvan de hedonisch gewogen 

geuremissie, dan wel de geuremissie, niet is gebaseerd op ter plaatse uitgevoerde metingen of 

op naar het oordeel van Gedeputeerde Staten algemeen aanvaarde en toepasselijke kengetallen, 

wordt de emissie ten behoeve van de berekening van de geurbelasting met een factor 2 

verhoogd.’ 

 

In de onderhavige situatie is er geen sprake van een ter plaatse uitgevoerde meting. Tevens is er 

geen sprake van een algemeen aanvaarde en toepasselijk kengetal. Op grond hiervan dient in de 

geurberekeningen de emissies met een factor 2 te worden verhoogd.  

In het geuronderzoek (bijlage 5) is overeenkomstig deze bepaling hieraan invulling gegeven. 

 

Bevindingen in het kort 

Er is op juiste wijze invulling gegeven aan de toepassing van de factor 2 voor emissies bij de 

verspreidingsberekeningen. 

 

 

4.8 Geurrendement luchtbehandeling 

In de aanvraag zijn geen specifieke kenmerken opgenomen over het geurrendement van de 

luchtbehandeling. Alleen in de Beantwoording aan MER commissie 2017 (pagina 21) wordt een 

geurrendement van 80-90% genoemd. Maar het is niet duidelijk in hoeverre dit rendement nu 

feitelijk is aangevraagd.  

 

Het rendement is een belangrijke parameter om het functioneren van een 

luchtbehandelingsinstallatie vast te stellen. Zeker nu er in de onderhavige situatie nog wezenlijke 

onzekerheden bestaan over de geuremissie, is het des temeer van belang inzicht te hebben in 

het rendement op geurreductie en hiervoor een voorschrift op te nemen in de vergunning. 

 

Bevindingen in het kort 

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. Tevens wordt geadviseerd dit rendement als voorschrift aan de 

vergunning te verbinden.  
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4.9 Verspreidingsberekeningen en blootstelling 

Om de geurbelasting in de omgeving vast te stellen en te beoordelen zijn 

verspreidingsberekeningen uitgevoerd (bijlage 5 aanvraag).  

 

Geuremissie 

De geuremissie is een belangrijke parameter voor de uiteindelijke geurblootstelling. In paragraaf 

4.3 (debiet), 4.4 (geurconcentratie) 4.5 (hedonische waarde) en 4.7 (toepassing factor 2 voor 

emissies) is door Tauw op verschillende aspecten ingegaan welke bepalend zijn voor de 

geuremissie in de verspreidingsberekeningen. Er is vastgesteld dat er op onderdelen aanvullende 

onderbouwing nodig is. Aanbevolen is een verdergaande toelichting en onderbouwing op te 

stellen voor de gehanteerde geurconcentratie. Daarnaast ontbreekt er voor de aangevraagde 

situatie nog een onderbouwing van de gehanteerde hedonische waarde. De hedonische waarde 

werkt sterk door in het bepalen van de hedonisch gewogen geuremissie. De zogenoemde factor 

2 is op juiste wijze methodisch gebruikt in de verspreidingsberekeningen.  

 

Overige relevante parameters 

Naast de geuremissie zijn de emissiehoogte, de warmte-inhoud van de afgassen en de 

afgassnelheid belangrijke parameters voor de verspreiding van de geur. In de 

verspreidingsberekeningen van de aanvraag is uitgegaan van een schoorsteenhoogte van 40 m. 

Per schoorsteen is uitgegaan van een warmte-inhoud van circa 1,5 MW en een afgassnelheid 

van 18 m/s.  

Daar de aanvraag geen onderdeel uitmaakt van de vergunning, wordt geadviseerd deze 

relevante parameters voor de verspreidingsberekeningen in een voorschrift in de vergunning vast 

te leggen. Dit is des te meer van belang vanwege de onzekerheden over de geuremissie. 

 

Geurcontour 

In het geuronderzoek is een geurcontour opgenomen. De figuur geeft alleen de ligging van de 

contour van 0,5 OUe/m3 als 98 percentiel. Het figuur zou voor omwonenden veel informatiever 

zijn indien meer contouren worden weergegeven. Tevens is het presenteren van de contouren 

voor het 99,99 percentiel informatief voor omwonenden. 

 

Geurblootstelling versus geurnormering 

Er zijn berekeningen uitgevoerd om de geurbelasting op verschillende referentiepunten te 

bepalen. Het gaat daarbij om de ligging van geurgevoelige locaties. Het gaat om locaties met 

verschillende geurgevoeligheid (omgevingscategorie) volgens het beleid van de Provincie Noord-

Brabant.  
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De maximaal berekende concentraties in de aanvraag zijn: 

• Omgevingscategorie Hoog: 0,2 OUe/m3 als 98 percentiel en 0,8 OUe/m3 als 99,99 percentiel 

(deze categorie omvat o.a woningen, ziekenhuizen, bejaarden- en  verpleeghuizen en 

scholen) 

• Omgevingscategorie Beperkt: 0,5 OUe/m3 als 98 percentiel en 1,0 OUe/m3 als 99,99 

percentiel 

(deze categorie omvat o.a bedrijfswoningen, woningen in het landelijk gebied, verspreid 

liggende woningen, zelfstandige kantoren en winkels) 

• Omgevingscategorie Laag: 0,3 OUe/m3 als 98 percentiel en 1,0 OUe/m3 als 99,99 percentiel 

(deze categorie omvat de overige geurgevoelige objecten) 

 

De richtwaarde voor beoordeling van de activiteiten ligt op grond van het provinciaal beleid op: 

• Omgevingscategorie Hoog: 0,5 OUe/m3 als 98 percentiel en 5 OUe/m3 als 99,99 percentiel 

• Omgevingscategorie Beperkt: 1,0 OUe/m3 als 98 percentiel en 10 OUe/m3 als 99,99 

percentiel 

• Omgevingscategorie Laag: 10 OUe/m3 als 98 percentiel en 100 OUe/m3 als 99,99 percentiel 

 

Uit de berekeningen blijkt dat er ‘ruimte’ zit tussen de ingeschatte geurbelasting en de 

richtwaarde. Uit de berekeningen volgt dat de concentraties voor het 98 percentiel het meest 

maatgevend zijn in de beoordeling: deze concentraties liggen het dichtstbij bij het niveau van de 

richtwaarde. De referentiepunten Kuisel 25 en 27 liggen daarbij het meest kritisch. De 

concentraties liggen daar een factor 2 onder de richtwaarde voor het 98 percentiel. Op alle 

andere locaties is deze factor hoger. 

 

Bevindingen in het kort 

De geuremissie is een belangrijke parameter voor de uiteindelijke geurblootstelling. In eerdere 

paragrafen zijn al bevindingen gerapporteerd over parameters welke van belang zijn voor het 

bepalen van de geuremissie voor verspreidingsberekeningen. Het is op dit moment onvoldoende 

duidelijk en zeker hoe groot de geuremissie is. Een nadere onderbouwing is nodig. 

 

Daar de aanvraag geen onderdeel uitmaakt van de vergunning, wordt geadviseerd de relevante 

parameters voor de verspreidingsberekeningen, met name de schoorsteenhoogte, warmte-

inhoud van afgassen en de afgassnelheid in een voorschrift in de vergunning vast te leggen. 

 

Uit de thans uitgevoerde berekeningen blijkt dat er ‘ruimte’ zit tussen de ingeschatte 

geurbelasting en de richtwaarde. De concentraties liggen in het ongunstigste referentiepunt een 

factor 2 onder de richtwaarde voor het 98 percentiel. Op alle andere locaties is deze factor hoger. 

In een aanvullende onderbouwing zit derhalve nog ‘rek’.  
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4.10 Verdergaande geurmaatregelen 

 

Aanvraag en conceptvergunning 

In de aanvulling op bijlage 5 van aanvraag wordt aangegeven dat de geuremissie kan worden 

beschouwd als reëel en dat als achteraf blijkt uit metingen dat de geurnorm niet wordt behaald de 

immissie alsnog behaald kan worden door relatief eenvoudige ingrepen als verhogen van de 

schoorsteen, verhogen van de IuchtsneIheid, een venturi of een extra wasstap. 

 

Vanwege de verschillende onzekerheden over de geuremissie bij Biomineralen heeft de 

Commissie MER gevraagd naar welke maatregelen aanvullend beschikbaar zijn en kunnen 

worden ingezet op het moment dat de effecten niet overeenstemmen met de verwachting. 

In Beantwoording aan MER commissie 2017 worden maatregelen genoemd indien na in bedrijf 

name van de installatie uit metingen blijkt dat de geurconcentratie na de luchtbehandeling niet 

gehaald wordt: 

• Verhoging van het emissiepunt 

• Verhogen van de luchtsnelheid 

• Procesaanpassingen (er worden verschillende aanpassingen genoemd zoals verhogen 

spuidebieten, lagere pH en zuur doseren in stofwasser. 

Daarnaast worden ook enkele meer ingrijpende opties genoemd. 

 

De Commissie MER merkt op dat in de aanvulling ‘maatregelen achter de hand’ zijn uitgewerkt. 

Deze maatregelen zijn echter niet onderzocht op hun effectiviteit en haalbaarheid, daarnaast is 

niet gekeken naar neveneffecten die deze maatregelen met zich mee kunnen brengen. De 

Commissie adviseert ten behoeve van het monitoringsprogramma de maatregelen achter de 

hand (voor zover nog niet gedaan) kwantitatief uit te werken en aan te geven wanneer, op basis 

van in de monitoring gesignaleerde effecten, deze maatregelen zullen worden ingezet. De 

Commissie MER neemt daarbij het onderzoek van Buro Blauw ‘Geurbelasting bij alternatieve 

uitgangspunten Biomineralen’ van 25 juli 2016 in ogenschouw. 

 

Beschouwing 

In de onderhavige vergunning wordt uitgegaan van een schoorsteenhoogte van 40 meter. Deze 

hoogte is al bijna 10 meter meer dan oorspronkelijk in de onderzoeken van Buro Blauw werd 

uitgegaan. In het eerder genoemde geurrapport van Buro Blauw van 25 juli 2016 werd nog 

uitgegaan van 31 meter. Afgevraagd kan worden in hoeverre een nog hogere schoorsteen 

realistisch is. Deze hoogte moet ook passen binnen het bestemmingsplan. 

 

In de onderhavige vergunning wordt uitgegaan van een luchtsnelheid van 18 m/s. Deze snelheid 

is ook hoger dan in eerder onderzoek is uitgegaan. De gehanteerde 18 m/s is de hoogste 

snelheid welke is gehanteerd in het geuronderzoek van Buro Blauw bij alternatieve 
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uitgangspunten. De snelheid van 18 m/s is reeds een hoge afgassnelheid. Afgevraagd kan 

worden in hoeverre hogere snelheden nog realistisch zijn. Tevens is het te verwachtte effect op 

de verspreiding van een extra snelheidsverhoging relatief beperkt. 

 

Er ontbreekt in de aanvraag, zoals eerder vastgesteld, informatie over het geurrendement van de 

luchtwasinstallatie. Er mag worden verwacht dat de procesinstellingen van het luchtwassysteem 

zodanig zijn dat reeds een goed rendement wordt gehaald. De onderbouwing dat met de 

genoemde procesaanpassingen significante aanvullende effecten zullen optreden ontbreekt. Het 

is op dit moment niet te beoordelen welke effecten van eventuele procesaanpassingen zijn te 

halen.  

 

Bevindingen in het kort 

Er worden in de aanvraag en n.a.v. vragen van de Commissie MER mogelijke aanvullende 

maatregelen genoemd. De genoemde maatregelen betreffen schoorsteenverhoging, verhoging 

luchtsnelheid en procesaanpassingen. 

 

Er wordt opgemerkt dat in de aanvraag reeds van een verhoogde schoorsteen en verhoogde 

luchtsnelheid is uitgegaan. Afgevraagd kan worden in hoeverre verhoging van deze aspecten 

realistisch is.  

Er ontbreekt, zoals eerder is vastgesteld, informatie over het rendement van het 

luchtwassysteem. Een onderbouwing dat met de genoemde procesaanpassingen significante 

aanvullende effecten zullen optreden ontbreekt. 

 

4.11 Voorschriften 

 

Relevante voorschriften in de conceptvergunning 

In onderstaande wordt een samenvattend overzicht gegeven van de belangrijkste geurrelevante 

voorschriften uit de conceptvergunning. 

 

Acceptatie 

• Voorschrift 2.2.2. Het is vergunninghouder niet toegestaan andere mestsoorten dan varkens- 

of rundveemest te accepteren. 

 

Luchtwassysteem 

• Voorschrift 10.1.1. Alle lucht afkomstig van het droogproces moet worden afgevoerd via de 

waterwasser, de chemische luchtwasser en de biologische luchtwasser. 

• Voorschrift 10.1.2. De luchtstromen afkomstig van de afzuiging van de ontvangsthal, de 

opslag grondstof, de afzuiging van de korrelruimte en de koeling van de korrels moet worden 

afgevoerd via de biologische luchtwasser. 
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• Voorschrift 10.2.1. Voor het vastleggen van de capaciteit van de luchtwassystemen is een 

opleveringsverklaring binnen de inrichting aanwezig. 

• Voorschrift 10.3.1. De luchtwassystemen zijn voorzien van een elektronisch 

monitoringssysteem, waarmee de parameters die van belang zijn voor een goede werking 

van de luchtwassystemen worden geregistreerd (in een aantal andere voorschriften is 

hieraan nadere invulling gegeven). 

 

Onderhoud, storingen en calamiteiten 

• Voorschrift 1.5.1. Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze 

omgevingsvergunning dient vergunninghouder een plan te overleggen waarin is uitgewerkt 

hoe omgegaan wordt met onderhoud, storingen en calamiteiten. Hierbij dient de nadruk te 

liggen op hoe overlast voor de omgeving wordt voorkomen en hoe hogere emissies dan 

vergund worden voorkomen. Daarbij dienen in ieder geval de volgende zaken te worden 

uitgewerkt: 

- Hoe wordt omgegaan met de mestaanvoer als het productieproces stil komt te liggen en 

hoe wordt in dat geval overlast naar de omgeving voorkomen; 

- Hoe is de werking van het luchtwassysteem verzekerd en hoe wordt voorkomen dat niet 

gezuiverde emissies naar de omgeving plaatsvinden; Hoe is gewaarborgd dat de 

drogingstemperatuur voldoende hoog blijft en hoe worden verhoogde emissies 

voorkomen in het geval dat de drogingstemperatuur te laag wordt; 

- Hoe vinden onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden plaats, met welke frequentie, 

wat is de invloed hiervan op de emissies en hoe wordt eventueel ontstaan afvalwater van 

schoonmaakwerkzaamheden verwerkt. 

• Voorschrift 1.5.3. Ter voorkoming van grotere emissies naar de omgeving dan vergund, dient 

de volledige luchtwasinstallatie minimaal 1 uur in werking te zijn, alvorens de drooginstallatie 

(of delen ervan) wordt opgestart. Eveneens die de drooginstallatie te worden stilgelegd, 

minimaal 1 uur voordat de luchtwasinstallatie wordt stilgelegd. 

 

Geur 

• Voorschrift 14.2.1: De geurimmissie vanwege de inrichting mag, op de in bijlage 

"Geurimmissiepunten" aangegeven punten, maximaal de in bijlage vermelde 

geurconcentraties bedragen. 

• Voorschrift 14.3.1. Binnen 6 maanden na het in werking stellen van de installatie moet 

vergunninghouder, door middel van geurmetingen en berekeningen conform de NTA 9065, 

aantonen dat de geurimmissies de in dit hoofdstuk opgenomen normen niet overschrijden. 

(aan de uitvoering van het onderzoek zijn nadere bepalingen opgenomen) 

• Voorschrift 14.3.5. Indien uit geurmetingen en berekeningen blijkt dat de in dit hoofdstuk 

opgenomen normen worden overschreden, moet vergunninghouder uiterlijk binnen 2 

maanden na de metingen aan bevoegd gezag een plan van aanpak overleggen waarin de 



 

 

 

 

 

Kenmerk R001-1249421BWH-V01 

  
 

Beoordeling biomineralenfabriek 

 

41\51 

maatregelen zijn vermeld die de vergunninghouder kan gaan treffen om te voldoen aan de 

normen zoals opgenomen in de vergunning. … Vergunninghouder moet het voorgelegde plan 

van aanpak uitvoeren. 

 

Beschouwing 

Acceptatie, luchtwassysteem en onderhoud, storingen en calamiteiten 

De voorschriften over acceptatie, het luchtwassysteem en onderhoud, storingen en calamiteiten 

lijken compleet als voorschriftenpakket. De acceptatie van mestsoorten is duidelijk afgebakend. 

De voorschriften over de opleveringsverklaring van de luchtwassysteem en monitoring geven 

voldoende basis voor het op juiste wijze kunnen functioneren van het luchtwassysteem.  

De voorschriften over onderhoud, storingen en calamiteiten geven invulling aan de aanbevelingen 

van de Commissie MER. 

 

Geur 

Bij de aanvraag voor een vergunning wordt de geurbelasting door middel van percentielcontouren 

inzichtelijk gemaakt. Deze contouren worden gebruikt om te toetsen of de geurbelasting vanwege 

de inrichting aanvaardbaar is. De contouren lenen zich niet voor rechtstreekse normering in de 

voorschriften omdat deze niet rechtstreeks handhaafbaar zijn. Er kan slechts worden 

gehandhaafd op afgeleiden, zoals de emissie en alle overige geurrelevante parameters. 

Uitgangspunt voor het vaststellen van voorschriften, tevens een uitgangspunt van het provinciaal 

geurbeleid, is om deze voorschriften zoveel mogelijk handhaafbaar te normeren op de emissie 

van individuele bronnen, de prestaties van geurreducerende voorzieningen en op 

emissierelevante parameters, zoals procescondities en de kwantiteit en kwaliteit van 

grondstoffen, hulpstoffen en producten. Welke geurparameters relevant zijn, dient per situatie 

overwogen te worden. Deze werkwijze beoogt handhaving eenvoudiger en efficiënter te maken. 

Om die reden heeft het opnemen van emissievoorschriften de voorkeur boven het opnemen van 

immissievoorschriften. 

 

In de onderhavige situatie is de ligging van de relevante contour bepaald. Tevens is op 

referentiepunten de geurblootstelling berekend. Als voorschrift is opgenomen dat de 

geurimmissie op de aangegeven punten de in de bijlage vermelde geurconcentratie niet mag 

overschrijden. Opgemerkt wordt dat het uit de tabel in bijlage 4 van de vergunning niet duidelijk is 

dat het om hedonisch gecorrigeerde geurconcentraties gaat. De gegevens in bijlage 4 van de 

vergunning zijn overgenomen uit het geuronderzoek. Het is niet duidelijk waarom niet de gehele 

tabel uit het geuronderzoek is overgenomen. Het meest kritische beoordelingspunten (Kuisel 25 

en 27) zijn niet opgenomen. 

 

Geurimmissies zijn niet direct handhaafbaar. Om vast te stellen of wordt voldaan aan de 

geurimmissie moet eerst een verspreidingsberekening worden uitgevoerd. Daarbij dienen diverse 
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andere parameters in het model te worden ingevoerd om de blootstelling te kunnen berekenen. 

Een immissienorm is niet direct handhaafbaar. Vanuit handhaafbaar oogpunt wordt het opnemen 

van een emissievoorschrift aanbevolen. Zeker in het licht van de in dit onderzoek geconstateerde 

onzekerheden verdient een emissievoorschrift de voorkeur. Daarnaast wordt aanbevolen, 

overeenkomstig het provinciaal geurbeleid, andere relevante geurparameters vast te leggen. In 

eerdere paragrafen van deze beoordeling zijn enkele van deze relevante parameters benoemd. 

Geadviseerd wordt tenminste de volgende parameters die van belang zijn voor de 

geurblootstelling in voorschriften vast te leggen: 

• Capaciteit van de inrichting 

• Geurvracht 

• Rendement van het luchtwassysteem 

• Schoorsteenhoogte 

• Afgastemperatuur of warmte-inhoud 

• Afgassnelheid 

 

Bevindingen in het kort 

De voorschriften over acceptatie, het luchtwassysteem en onderhoud, storingen en calamiteiten 

lijken compleet als voorschriftenpakket. 

 

Een immissienorm is niet direct handhaafbaar. Vanuit handhaafbaar oogpunt wordt het opnemen 

van een emissievoorschrift aanbevolen. Zeker in het licht van de in dit onderzoek geconstateerde 

onzekerheden verdient een emissievoorschrift de voorkeur. Daarnaast wordt aanbevolen, 

overeenkomstig het provinciaal geurbeleid, andere relevante geurparameters vast te leggen. Het 

gaat daarbij om: capaciteit van de inrichting, de geurvracht, rendement van het luchtwassysteem, 

schoorsteenhoogte, afgastemperatuur  en afgassnelheid. 
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5 Bevindingen overige luchtaspecten 

5.1 Luchtkwaliteit 

De aanvraag omvat een onderzoek naar de luchtkwaliteit (bijlage 4 aanvraag). 

 

Met betrekking tot luchtkwaliteit concluderen wij het volgende: 

• Het gaat bij de beoordeling van luchtkwaliteit primair om de beoordeling van NO2 en fijn stof 

(PM10 en PM2,5). De effecten van deze stoffen zijn in het luchtkwaliteitsonderzoek 

onderzocht. 

• In het onderzoek wordt getoetst aan de vigerende grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

• Het gaat in de onderhavige inrichting voor luchtkwaliteit om bronnen van weinig betekenis 

voor wat betreft NOx en fijn stof. Alle emissies gaan via de centrale schoorstenen. Daarbij 

geldt dat er gezien het type proces en de luchtbehandeling voor NOx en fijn stof geen 

wezenlijke emissie wordt verwacht. De effecten van verkeer en vervoer zijn in het 

luchtkwaliteitsonderzoek als bronnen meegenomen. 

•  De berekende bijdrage van de inrichting is laag. Tevens ligt de achtergrondconcentratie ruim 

onder de vigerende grenswaarden. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat door 

het realiseren van de inrichting grenswaarden voor luchtkwaliteit in gevaar komen. 

 

Bevindingen in het kort 

De berekende bijdrage van NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) door de inrichting aan de 

luchtkwaliteit is laag. Tevens ligt de achtergrondconcentratie ruim onder de vigerende 

grenswaarden. 

Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat door het realiseren van de inrichting 

grenswaarden voor luchtkwaliteit in gevaar komen. 

 

5.2 Gezondheid 

 

Onderzoek GGD 

In opdracht van de gemeente heeft GGD West Brabant een onderzoek uitgevoerd naar de 

mogelijke gezondheidseffecten van de biomineralenfabriek. Per aspect worden door de GGD de 

volgende conclusies getrokken: 

• Geur: Voor het initiatief geldt dat het moet voldoen aan de richtwaarden zoals opgenomen in 

de "Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant" van april 2016. Als uit de herberekeningen 

blijkt dat de verwachte geurbelasting onder deze richtwaarden ligt, acht de GGD de 

geurbelasting ten gevolge van het initiatief gezondheidskundig acceptabel. 

• Luchtkwaliteit: De GGD verwacht op basis van het proces en de daarbij behorende 

berekeningen niet dat het initiatief bij omwonenden leidt tot significante extra blootstelling aan 
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fijn stof. De concentraties fijn stof blijven onder de door de GGD gehanteerde grenswaarde. 

Voor stikstofdioxide (NO2) geldt ook dat onder de huidige worst case aannames, de 

gezondheidskundige toetsingswaarde niet wordt overschreden. Gezien het beschreven 

proces wordt tevens geen grote bijdrage aan de concentratie op leefniveau voor ammoniak 

verwacht. Op basis van bovenstaande is de GGD van mening dat de inrichting op de 

planlocatie geen extra gezondheidsrisico's zal opleveren ten gevolge van de emissie van fijn 

stof, NO2 en ammoniak. 

• Geluid: De GGD verwacht op basis van de berekende geluidsbelasting niet dat er door de 

gemiddelde geluidsbelasting van de inrichting extra ernstige hinder en slaapverstoring 

optreedt. Deze conclusies gelden alleen indien de geluidreducerende maatregelen aan de 

ventilatoren (opgenomen in de aanvraag) zijn genomen. Opgemerkt wordt dat de bewoners 

niet alleen worden blootgesteld aan geluid afkomstig van het initiatief, maar ook aan overige 

bedrijven en verkeer van de nabij gelegen snelweg en doorgangswegen. Het is niet mogelijk 

het geluid afkomstig van verkeer en bedrijven 1 op 1 bij elkaar op te tellen. De verwachting is 

dat het geluid afkomstig van het voorgenomen initiatief nauwelijks bijdraagt aan extra 

geluidshinder. 

• Microbiële risico's: Er vindt gedurende het mestverwerkingsproces geen noemenswaardige 

mate van direct contact plaats met mest, aangezien enerzijds de aanvoer van mest in 

afgesloten vrachtwagens plaatsvindt en daarnaast de overslag van mest en het 

mestverwerkingsproces plaatsvindt in een afgesloten ruimte onder onderdruk. Aangezien 

daarnaast gewerkt wordt binnen een hal die onder onderdruk staat en de vrijgekomen lucht 

middels 3 Iuchtwassers (stofwasser, een chemische Iuchtwasser en een biologische 

Iuchtwasser) gereinigd wordt, zal er bij het mestverwerkingsproces naar verwachting sprake 

zijn van een zeer lage emissie van micro-organismen. Aangezien de emissie van micro-

organismen via de Iucht naar de omgeving zeer beperkt is, zijn de microbiële 

gezondheidsrisico's voor omwonenden naar verwachting acceptabel. 

• Veiligheid: De GGD verwacht onder de beschreven condities en vanwege het feit dat er geen 

ontploffingsgevaar is, onder normale omstandigheden geen risico's voor omwonenden van de 

opslag van zwavelzuur. 

 

Op grond van bovenstaande vindt de GGD de oprichting van de installatie van Biomineralen 

vanuit gezondheidskundig perspectief acceptabel. De in de vergunningaanvraag genoemde 

maatregelen die van belang zijn voor gezondheid worden uitgevoerd. Hierbij wordt onder meer 

gerefereerd aan het uitvoeren van de werkzaamheden onder onderdruk, het wassen van de 

afgezogen Iucht d.m.v. een drieledige Iuchtwasser, het met metingen aantonen dat aan de 

vergunning wordt voldaan (voor geur, geluid en luchtkwaliteit) en het meetplan vooraf voor aan 

het bevoegd gezag wordt voorgelegd. 
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Beschouwing 

De GGD geeft een complete beschrijving van mogelijke gezondheidsrisico’s. De beoordeling van 

de GGD doet recht aan de situatie. Er zijn geen feiten aangedragen waaruit blijkt dat andere 

conclusies moeten worden getrokken. 

De eigen bevindingen van Tauw over luchtkwaliteit en (externe) veiligheid sluiten aan bij de 

bevindingen van de GGD. GGD heeft geen verdere inhoudelijke beoordeling van de 

geurbelasting uitgevoerd, omdat goede gegevens daarover ontbraken. GGD heeft wel 

aangegeven dat als wordt voldaan aan het provinciaal geurbeleid dit gezondheidskundig 

acceptabel is. Voor het aspect geur heeft Tauw in dit rapport een diepgaande beoordeling 

uitgevoerd (zie hoofdstuk 4).  

 

Bevindingen in het kort 

De GGD heeft een complete beschrijving gegeven van mogelijke gezondheidsrisico’s. De 

beoordeling van de GGD doet recht aan de situatie. Er zijn geen feiten aangedragen waaruit blijkt 

dat andere conclusies moeten worden getrokken. De eigen bevindingen van Tauw over 

luchtkwaliteit en (externe) veiligheid sluiten aan bij de bevindingen van de GGD. 

 

5.3 Stikstofdepositie 

Vanwege de uitstoot van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) dienen tevens de effecten van 

deze stoffen op natuur (stikstofdepositie) te worden onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats in het 

kader van de Wet natuurbescherming (tot voor kort de Natuurbeschermingswet). De 

Omgevingsdienst Brabant Noord verleent namens GS van Noord-Brabant de natuurvergunning. 

 

Blijkens de ontwerpbeschikking voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 

(22 augustus 2016) is eerder een vergunning verleend (18 februari 2016). In het kader van deze 

doorlichting is deze lopende vergunningsaanvraag bekeken. 

 

In het kader van de vergunningenprocedure natuur is een depositieberekeningen uitgevoerd met 

AERIUS. In onderstaande zijn de uitgangspunten voor de AERIUS berekening weergegeven. 

Opgemerkt wordt dat de AERIUS berekening voor de aan te vragen situatie nog uitgaat van oude 

uitgangspunten bij Biomineralen. Inmiddels is sprake van een emissiehoogte voor de luchtwasser 

van 40 meter. Ook de gehanteerde warmte-inhoud is niet overeenkomstig de geurberekeningen. 

In de aangevraagde situatie wordt nu uitgegaan van vier schoorstenen, waardoor de warmte 

verdeeld wordt over de schoorstenen. De ammoniak emissie is overeenkomstig de 

Beantwoording aan MER commissie 2017. Blijkens het luchtkwaliteitsonderzoek wordt in de 

aangevraagde situatie uitgegaan voor verkeer van 972 kg NOx per jaar. Dat is meer dan waarvan 

de huidige AERIUS berekening uitgaat. Er dient een actualisatie van de AERIUS berekening 

plaats te vinden. 
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Gehanteerde uitgangspunten voor AERIUS berekening 

 

 

Bevindingen in het kort 

In het kader van de vergunningenprocedure natuur is een depositieberekeningen uitgevoerd met 

AERIUS. Opgemerkt wordt dat de AERIUS berekening voor de aan te vragen situatie nog uitgaat 

van oude uitgangspunten bij Biomineralen. Er dient een actualisatie van de AERIUS berekening 

plaats te vinden.  
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6 Bevindingen externe veiligheid 

6.1 Kader 

In de vergadering van de Participatiegroep op 11 april is aanvullend op de aspecten geur, 

luchtkwaliteit en gezondheid gevraagd voor wat betreft het aspect externe veiligheid of in dit geval 

een kwalitatieve en/of kwantitatieve risicoanalyse noodzakelijk is. 

 

Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de vragen gericht op de externe veiligheid van deze inrichting 

en beschrijft of een kwalitatieve dan wel een kwantitatieve risicobeoordeling uitgevoerd had 

moeten worden met betrekking tot de oprichting de inrichting. De bevindingen zijn gebaseerd op 

de uitgangspunten en aangeleverde documenten uit de aanvraag en conceptvergunning (te 

weten de vergunningsaanvraag, het MER en de concept/ontwerpvergunning, ingebrachte 

zienswijzen en bedenkingen inclusief onderzoeksrapporten als contraexpertise). 

In aanvulling op de inventarisatie ten aanzien van de risicobeoordeling geeft deze notitie 

antwoord op de vraag in hoeverre explosiegevaar en hoeverre de gevaren van transport buiten 

de inrichting moeten worden meegenomen in de vergunningsverlening.  

 

Dit hoofdstuk geeft concreet antwoord op de volgende vragen: 

• Is voor het verlenen van de vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en daaruit volgende wetgeving een kwalitatieve dan wel kwantitatieve 

risicoanalyse vereist? 

• Is het vereist om in het veiligheidsplan de veiligheidsmaatregelen ten aanzien van 

explosiegevaar op te nemen? 

• Onder welke gevarenklasse valt het vervoer volgens de ADR en wat zijn de risico’s tijdens 

transport? 

 

6.2 Wet- en regelgeving 

 
6.2.1 Externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen is geregeld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Dit besluit is van toepassing op diverse inrichtingen, waaronder inrichtingen 

die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen.  

 

Bevi 

Sinds 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Het Bevi verplicht het 

bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) – de gemeenten en provincies – afstand te houden tussen gevoelige objecten en 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1249421BWH-V01 

  
 

Beoordeling biomineralenfabriek 48\51 

risicovolle bedrijven. Het Bevi beperkt ook het totale aantal aanwezige personen in de directe 

omgeving van een risicovol bedrijf. 

Het Bevi maakt onderscheid tussen inrichtingen waarvoor een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) 

verplicht is en inrichtingen waarvoor vaste afstanden gelden. Dit zijn de zogenaamde categoriale 

inrichtingen. Dit betekent dat er voor de bepaling van de 10-6 contour (het plaatsgebonden risico) 

geen QRA nodig is. Categoriale inrichtingen zijn aangewezen in artikel 2 e t/m g van het Bevi. 

Daarnaast is er volgens artikel 2 eerste lid onder h nog een mogelijkheid voor de Minister om 

categoriale inrichtingen aan te wijzen. Er zijn op basis van het Bevi drie mogelijke uitkomsten 

• De inrichting valt niet onder het toepassingsgebied van het Bevi 

• De inrichting is een categoriale inrichting waarbij een vaste afstand geld 

• De inrichting is QRA plichtig. 

 

Brzo 2015 

Artikel 2.1a van het Bevi schrijft voor dat het Bevi toepasbaar is op een inrichting waarop het 

Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) van toepassing is. Het Brzo is van toepassing 

wanneer de aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen en mengsels, gespecificeerd volgens de 

Bijlage 1 van 2012/18/EU (SEVESO III-guideline, hierna te noemen Richtlijn), een 

drempelwaarde omschrijden. 

 

De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels (zie bijlage I 

van Seveso III) bepalen of een bedrijf onder het Brzo 2015 valt. Ook bepaald deze bijlage of het 

gaat om een lage- of hogedrempelinrichting. 

De Richtlijn onderscheid in deel 1 van bijlage 1, categorieën gevaarlijke stoffen en in deel 2 van 

bijlage 1, gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden. Wanneer een gevaarlijke stof in een 

categorie valt en met naam genoemd wordt, dient de stof getoetst te worden aan de 

drempelwaarden van deel 1 van bijlage 1 (sommatiebepaling). 

Wanneer een inrichting onder het Brzo valt is ook het Bevi van toepassing. 

 
6.2.2 Explosieveiligheid 

ATEX staat voor de ‘ATmosphères EXplosibles’ en wordt als synoniem gebruikt voor twee 

Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. 

Vanaf 20 april 2016 moeten bedrijven in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de 

ATEX 114-richtlijn en ATEX 153-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). De ATEX-114 richtlijn beschrijft de 

eisen aan materieel dat gebruikt mag worden in gebieden met een explosiegevaar. De ATEX 

153-richtlijn beschrijft de minimumvoorschriften voor de verbetering van de 

gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers, die door explosieve atmosferen 

gevaar kunnen lopen. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in de 

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit).  
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6.2.3 Transportveiligheid 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het 

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke 

stoffen (VLG). De basis van deze wetten is de Europese overeenkomst voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is geldig binnen de 

Nederlandse grenzen. De wet is algemeen van opzet en biedt ruimte voor nader te stellen regels 

door middel van een algemene maatregel van bestuur, in dit geval het Besluit vervoer gevaarlijke 

stoffen. Het opnemen van bepalingen uit de bovengenoemde wetten in milieuvergunningen is niet 

noodzakelijk, omdat het hierbij om hogere regelgeving gaat die altijd van kracht is. De Inspectie 

Leefomgeving en Transport ziet toe op een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.  

 

Het VLG bevat vier bijlagen met specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over de weg binnen Nederland. Het VLG is als volgt opgebouwd: 

bijllage 1: de Nederlandse vertaling van het ADR, inclusief lijst van stoffen; 

bijlage 2, hoofdstuk I: bepalingen voor uitsluitend binnenlands vervoer; 

bijlage 2, hoofdstuk II: bepalingen voor elk vervoer op Nederlands grondgebied; 

bijlage 3: erkende instanties. 

bijlage 4: rijkskeuringsvoorschriften betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen   

 

 

6.3 Inventarisatie aanwezig stoffen 

Binnen de inrichting van Biomineralen worden verschillende gevaarlijke stoffen opgeslagen. 

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen genoemd in de concept vergunningsaanvraag zijn getoetst 

aan de Richtlijn zoals beschreven in paragraaf 6.2, het wettelijk kader. 

In de Richtlijn wordt onderscheid gemaakt in vier soorten gevaren, te weten gezondheidsgevaren, 

fysische gevaren, milieugevaren, en overige gevaren. 
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Onderstaande tabel geeft een kort overzicht van de aanwezige stoffen. 

 

Tabel 2 Overzicht aanwezige stoffen 

Stof Locatie Max 

capaciteit 

Gevarencategorie 

GHS classificatie 

Komt voor in bijlage 1 

Deel 1, 

Categorieën  

gevaarlijke stoffen 

Deel 2, Gevaarlijke 

stoffen die met 

naam genoemd  

worden 

Zwavelzuur Dubbelwandige 

tank 

2x 11 m3 H3146 Komt niet voor Niet genoemd 

Natronloog IBC 1 m3 H2907, H314 Komt niet voor Niet genoemd 

Fosforzuur IBC 1 m3 H290, H314 Komt niet voor Niet genoemd 

Micronutrienten IBC 1 m3 n.v.t. n.v.t. Niet genoemd 

Kunstmest Spuiwatersilo’s 4 x 55 m3 n.v.t. n.v.t. Niet genoemd 

Vaste mest Silo’s 895 m3 n.v.t. n.v.t. Niet genoemd 

Vaste mest Mestbunker 2500 m3 n.v.t. n.v.t. Niet genoemd 

 

 

6.4 Resultaat 

Het proces en de aanwezige gevaarlijke stoffen zijn getoetst ten aanzien van het besluit risico’s 

zware ongevallen (Brzo) 2015 en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit hoofdstuk 

beschrijft het resultaat van deze toets. Verder geeft dit hoofdstuk aan in hoeverre potentieel 

explosiegevaar en transport buiten de inrichting moeten worden meegenomen in de 

vergunningsaanvraag. 

 
6.4.1 Brzo 

Op basis van de analyse in hoofdstuk 4 is de Brzo 2015 niet van toepassing. 

 
6.4.2 Bevi check 

Artikel 2, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) omschrijft op welke andere 

inrichtingen dit besluit toepasbaar is, waardoor een QRA noodzakelijk kan zijn. Onderdelen a tot 

en met c zijn niet toepasbaar op deze inrichting, onderdeel d is niet van toepassing aangezien de 

installatie niet als IPCC installatie aangewezen is (bron: 20170219 concept DB+zienswijzen  

Biomineralen BV, reactie op reclamant nr 35, pagina 38). Onderdelen d t/m h zijn niet van 

toepassing op de installatie. Lid 2, 3 en 4 zijn ook niet van toepassing.  

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het bedrijf niet onder het toepassingsgebied van 

het Bevi valt.  

                                                        
6 Kan bijtend zijn voor metalen. 
7 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
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6.4.3 Explosieveiligheid 

De werkwijze van Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) is essentieel anders dan die van 

de Wet milieubeheer. Bij de Wet milieubeheer (Wm) is een duidelijke toets (en toestemming 

d.m.v. het verlenen van een vergunning) van de vergunningverlener ingebouwd, voordat 

overgegaan kan worden tot bedrijfsactiviteiten (artikel 8.1 Wm). In de Arbowet is geen sprake van 

toetsing vooraf door de overheid. De verantwoordelijkheid voor het (veilig en gezond) uitvoeren  

van activiteiten ligt geheel bij de werkgever. De werkgever is wel direct aanspreekbaar voor  

overtreding van de Arbo regelgeving.  

 

Het opnemen van bepalingen uit de Arbowet in milieuvergunningen is niet noodzakelijk, omdat 

het hierbij om hogere regelgeving gaat die altijd van kracht is. Daarnaast kan dit voor het toezicht 

van de vergunningverlenende overheid problemen opleveren. Hoewel een toezichthouder 

aangewezen is om toezicht te houden op de vergunningsvoorwaarden, is er geen aanwijzing te 

handhaven op de hogere regelgeving.  

 
6.4.4 Transport 

De fractie dikke-mest die gebruikt wordt door Biomineralen. wordt niet genoemd in bijlage 1 van 

het VLG en is derhalve niet onderhevig aan het ADR.  

 

6.5 Conclusie 

De uitgevoerde analyse en het uiteengezette wettelijk kader leiden tot de volgende conclusies: 

• Het wettelijk kader (Brzo, Bevi) geeft geen aanleiding tot het doen van een risicoanalyse.  

• Bij de vergunningaanvraag voor een bedrijf met gevaarlijke stoffen mag het bevoegd gezag 

vragen om inzicht in de risico's. Ook als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

daarop niet van toepassing is, mits er een reëel vermoeden is dat de hoeveelheid gevaarlijke 

stoffen bij het bedrijf, in geval van een calamiteit, kan leiden tot slachtoffers buiten de 

inrichting. Op basis van de aangeleverde documenten is dit risico niet reëel. 

• Het opnemen van bepalingen ten aanzien van explosie- en transportveiligheid is niet 

noodzakelijk omdat deze volgen uit hogere wetgeving die altijd van kracht is.  

• Ten aanzien van de transportveiligheid kan worden geconcludeerd dat de vervoerde mest 

niet aan het ADR onderhevig is. 

 


