22 december 2016

Persbericht: Biomineralen mestverwerking Roosendaal
Milieueffectrapport nog niet compleet
De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsfabriek Biomineralen Roosendaal beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen, omdat de milieueffecten van de mestverwerking nog onvoldoende zijn onderbouwd.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
het college van burgemeester en wethouders- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Biomineralen B.V. wil een fabriek oprichten voor de productie van mestkorrels. De korrels worden gemaakt van varkensmest waarbij de restwarmte van afvalverbrander
SUEZ wordt gebruikt. De installatie gaat 150.000 ton varkensmest per jaar verwerken.
Daarom is voor het besluit over de omgevingsvergunning een milieueffectrapport opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.
Het advies
De Commissie concludeert dat de milieueffecten van de mesterwerking van Biomineralen onvoldoende zijn onderbouwd. Voor de beschrijving van de effecten is de nieuwe
installatie vergeleken met andere mestverwerkingsinstallaties. Het is niet duidelijk of
deze installaties vergelijkbare rendementen en emissies hebben. De effecten op luchtkwaliteit, geur en natuur zijn daarmee onvoldoende onderbouwd. De Commissie adviseert daarom in een aanvulling deze onderbouwing alsnog te geven.
Zij adviseert om, indien nodig, ook maatregelen te beschrijven die de negatieve effecten
beperken. Omdat het om een nieuwe techniek gaat zal vooraf geen volledige zekerheid
gegeven kunnen worden over de effecten. Daarom is het uitwerken van een monitoringssyteem noodzakelijk. Dit systeem meet de emissies en registreert klachten over
geur en gezondheid. De Commissie adviseert ten slotte ook maatregelen ‘achter de
hand’ uit te werken die klachten in de toekomst kunnen voorkomen.
De gemeente Roosendaal heeft aangegeven een aanvulling op te stellen en deze voor
toetsing voor te leggen aan de Commissie. De Commissie zal dan een definitief toetsingsadvies opstellen.
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