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Geacht college van burgemeester en wethouders,
U heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (de Commissie) verzocht te reageren op
door u ontvangen vragen in het kader van de Milieueffectrapport oprichting Biomineralen te
Roosendaal. Uw verzoek is op maandag 13 februari door de Commissie ontvangen. U vraagt
de Commissie nader te berichten over hetgeen door de heer Mouwen inhoudelijk naar voren is
gebracht.
De heer Mouwen heeft per e-mail (10 februari en 13 februari) zijn standpunt naar voren
gebracht in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning voor de oprichting van
de mestfabriek Biomineralen te Roosendaal. In zijn mail van 10 februari verwijst hij naar het
advies van de Commissie ‘Oprichting Biomineralen te Roosendaal, Toetsingsadvies over het
milieueffectrapport en de aanvulling daarop’ van 9 februari 2017 (projectnummer 3154).
De inhoud van de hiervoor genoemde e-mails en de adviezen en achtergronddocumenten zijn
terug te vinden op de website van de Commissie onder projectnummer 3154 onder
documenten. In deze brief geeft de Commissie een inhoudelijke reactie op de e-mail van 10
februari.
Reactie Commissie
In de beleidsregel van de Provincie Noord-Brabant is opgenomen, dat de emissie met een
(generieke) factor 2 wordt verhoogd wanneer (hedonisch gewogen) emissiemetingen bij het
bedrijf zelf niet zijn uitgevoerd of wanneer algemeen aanvaarde en toepasselijke kengetallen
ontbreken. Dhr. Mouwen is van mening, dat deze generieke factor toegepast moet worden,
omdat deze emissiemetingen en kengetallen ontbreken, en dat de (vergiste mest) afgeleide

geurconcentratie (gebaseerd op onderzoek bij Rijnen) hoger moet zijn dan de door Buro Blauw
bepaalde waarde (311 ouE/m3).
De Commissie heeft zich in haar advies niet gebaseerd op de beleidsmatig vastgestelde
generieke factor 2, maar op de beschrijving van de onderbouwing van de geuremissie en de
onzekerheden daarin. De Commissie constateert dat (in algemene zin) zeer beperkt onderzoek
is verricht naar het verschil in geuremissie van vergiste en niet-vergiste mest. Uit een
onderzoek van Witteveen en Bos uit 2003 kwam naar voren dat niet-vergiste mest een factor 2
(enkele maanden oude mest) tot 4 (verse mest) hogere geuremissie had dan vergiste mest.
Doordat meer onderzoek ontbreekt, worden deze factoren voor het verschil tussen vergiste en
niet-vergiste mest vrij algemeen gehanteerd door verschillende geuronderzoekbureaus. Ook
recent nog is dit het geval (zie toelichting in het toetsingsadvies).
In de aanvullende informatie van Buro Blauw die de Commissie van de initiatiefnemers heeft
ontvangen zijn geurberekeningen uitgevoerd met een bijna 5x zo hoge
geuremissieconcentratie. Om aan de richtwaarden voor de geurbelasting in de omgeving te
kunnen voldoen is in dat geval een verhoging van de schoorsteen van 30 naar 40 meter
noodzakelijk. De initiatiefnemer heeft aangegeven, dat hierin zal worden voorzien. Daarnaast
is toegelicht dat aanvullende maatregelen achter de hand worden gehouden indien blijkt dat
de geuremissie sterker naar boven afwijkt dan voorspeld.
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