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Persbericht

Omgevingsvergunning mestverwerking Roosendaal

Milieueffectrapport nu volledig
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsfabriek Biomineralen Roosendaal opnieuw beoordeeld. Op basis van de nieuwe informatie blijkt een schoorsteen van 40 meter noodzakelijk om te voldoen aan de
provinciale geurnormen.
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 van Roosendaal - 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 de naastgelegen afvalverbrander SUEZ wordt gebruikt. De installatie gaat 150.000 ton varkensmest per
jaar verwerken. Voordat de gemeente besluit over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie concludeerde in december 2016 dat het rapport nog niet volledig was, de gemeente heeft daarom het rapport laten aanpassen.
De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen.
Het advies
Het rapport beschrijft de geuremissies van de fabriek nu goed en de onzekerheden
daarbij. Berekeningen laten zien dat extra maatregelen moeten worden genomen om
te kunnen voldoen aan de provinciale geurnormen. Biomineralen B.V. heeft aangegeven dat zij daarom een 40 meter hoge schoorsteen zullen plaatsen.
De Commissie adviseert de gemeente een monitoringssysteem in te stellen dat klachten uit de omgeving over geur en gezondheid registreert en analyseert. Indien nodig
kunnen dan extra maatregelen worden ingezet om onvoorziene hinder te beperken.
De Commissie vindt dat met het aangepaste rapport er nu goede en complete milieuinformatie beschikbaar is om een goed onderbouwd besluit over de omgevingsvergunning te kunnen nemen.
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