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a) Welke afspraken maakt of kan de gemeente maken over de rijroute. Is dit 

afdwingbaar, zo ja hoe?  

Het is niet mogelijk de verplichte rijroutes in voorschriften vast te leggen. De maatregelen die we in 
voorschriften kunnen opnemen beperken zich tot de inrichting en directe omgeving. Gezamenlijk 
met de gemeente gaan wij kijken welke afspraken hierover met OOC gemaakt kunnen worden, 
om te borgen dat hiervoor niet de Dorpenweg wordt gebruikt.  (N.B. Wat zegt het verslag van 

het overleg tussen gemeente en burgers/wijkraad van 6 juli 2016 hier nog over? Van deze 
bespreking is geen apart verslag gemaakt). 
 

b) Welke calamiteiten zijn mogelijk, en hoe ga je daar mee om als bedrijf (en hoe 

communiceer je daarover) -->Is er een calamiteitenplan en welke 

voorzorgsmaatregelen worden getroffen (bv met betrekking tot afvalwater en 

mest dat vrijkomt tijdens calamiteit)? Welke kans op een calamiteit acht het 

bedrijf zelf aannemelijk en welke kans is voor de vergunningverlener 

(provincie) acceptabel?  

Onderdeel van de Wabo aanvraag is het Projectdocument Omschrijving ongewone voorvallen 
OOC. Hierin is voor diverse installaties en situaties beschreven welke ongewone voorvallen of 
calamiteiten kunnen plaatsvinden, wat het bedrijf aan maatregelen neemt om dit te voorkomen of 
te beheersen.. 
Daarnaast is er een calamiteitenplan opgesteld ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten. Dit plan 
wordt jaarlijks geactualiseerd. De daaruit voortkomende maatregelen en instructies worden 
besproken met alle betrokken medewerkers. Door het toepassen van deze maatregelen in de 
bedrijfsvoering en het nemen van veiligheidsmaatregelen moeten ongevallen en ongewone 
voorvallen tot een minimum beperkt blijven. Zie projectdocument van 22 maart 2016, 
Projectnummer 8.5091 van Ing. R.M. Nijdam, dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag. 
Provincie acht de kans op een calamiteit of ongewoon voorval acceptabel, bij naleving van de 
vergunningvoorschriften. Deze naleving wordt via handhaving en toezicht gemonitord.  
 

c) Is er een risicoanalyse voor de reguliere situatie: binnen bedrijf en bij transport? 

Nee, er is geen aparte risicoanalyse. Er is wel een procesdocument ongewone voorvallen (zie 
antwoord bij vraag c). Bij reguliere bedrijfsvoering is via de aanvraag inzichtelijk gemaakt wat er 
gebeurt per compartiment (geur, geluid, water etc.). Mocht zich toch een ongewoon voorval 
voordoen, dan is wettelijk geregeld hoe het bedrijf hierop moet handelen (art 17.1 Wm). 
 

d) Hoe is het onderhoud geregeld en welke voorzorgsmaatregelen worden 

getroffen?  

In de vergunningaanvraag is opgenomen wat de consequenties zijn bij onderhoud en/of reiniging 
van de installatie. Per processtap wordt een onderhouds- en reinigingsplan opgesteld, waarbij 
rekening wordt gehouden met het integrale proces, om alle stappen zoveel mogelijk op elkaar 
aan te laten sluiten. Zie projectdocument van 22 maart 2016, Projectnummer 8.5091 van Ing. 
R.M. Nijdam, dat onderdeel uit maakt van de aanvraag. 
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Wat gebeurt er met het schrobwater? 

Mocht bij het ophalen van de mest de vrachtwagen vies worden, dan wordt deze ter plaatse, op 
het boerenbedrijf, schoongespoten zodat geen mest aan de buitenzijde van de vrachtwagen 
aanwezig is bij transport.  
Mocht er een calamiteit bij het lossen plaatsvinden, waardoor mest vrij zou komen, dan wordt ook 
hier de wagen schoongespoten. Dit water gaat vervolgens naar de mestbunker in de installatie en 
wordt niet geloosd op het riool of oppervlaktewater. 
Op het terrein is een wasplaats aanwezig. Deze wordt echter niet gebruikt voor activiteiten die 
met de mestverwerking te maken hebben, maar is voor de andere activiteiten van OOC. Er komt 
dus wel schrobwater vrij, maar niet bij de mestverwerking.  
 

e) Kunnen er vreemde reacties volgen als mest en zwavelzuur met elkaar in 

contact komen?  

Stel voor dat het verkeerd toepassen van zwavelzuur of het in een verkeerde 

tank vullen van wat dan ook tot een ontploffing leidt, welke verbindingen gaat 

bijvoorbeeld zwavelzuur al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld het 

methaan uit de mest aan en hoe giftig is dat dan?  

Nee, er kunnen geen vreemde reacties volgen als mest en zwavelzuur met elkaar in contact 
komen. Zwavelzuur is een corrosieve stof (bijtend) en is niet brandbaar. Zwavelzuur en 
meststoffen kunnen samen niet reageren tot een explosief mengsel. Bij boeren bedrijven worden in 
emissie arme stalsystemen vaak juist zwavelzuur bijgemengd om de uitstoot van ammoniak te 
verminderen. 
 

f) Zijn/worden er voorschriften opgenomen mbt deskundig 

personeel/bedrijfsmanagement, ook bij onderhoud en calamiteiten? 

Ja hiervoor zijn voorschriften opgenomen onder paragraaf 1.2 van de (ontwerp) beschikking. 
Hierin is aangegeven dat het personeel ‘ter zake kundig’ moet zijn. Dus goed bekend moet zijn 
met de processen binnen het bedrijf. Daarnaast moet er ook voldoende personeel aanwezig zijn 
om in voorkomende gevallen goed in te kunnen grijpen. Hier wordt ook op gehandhaafd. 
 

g) Wat monitoren we (bedrijf en overheid) allemaal als de fabriek is gerealiseerd.  

En hoe vaak? 

In de vergunning zijn veel controlemetingen, monitoringseisen en registratieverplichtingen 
opgenomen. De frequenties kunnen verschillen. Zie hiervoor hoofdstukken 7 t/m 9 van de 
vergunningvoorschriften. De overheid (i.c. de ODBN namens de provincie) controleert de 
naleving van alle vergunningvoorschriften. Hierbij worden alle controlemetingen en registraties 
meegenomen. Normaliter worden deze bedrijven minimaal één keer per jaar bezocht voor 
controle. Door de provincie is aangegeven met omwonenden nadere afspraken te willen maken 
over verhoging van de toezichtsfrequentie, tenminste in de startfase.  
 

h) Hoe kun je tijdens en na de realisatie omwonenden betrekken bij wat er 

gebeurt? 

In het overleg met de bewoners is aangegeven dat de provincie en de gemeente actief op zoek 
willen naar een voor alle partijen bevredigende manier om de bewoners te betrekken. Daarvoor 
is ook de medewerking van de onderneming nodig. Die heeft inmiddels aangegeven daartoe in 
beginsel bereid te zijn.  
De vervolgstap zal nu zijn, dat deze vier partijen (bewoners, onderneming, provincie en 
gemeente) samen een voor alle partijen werkbare en bevredigende oplossing gaan opzetten. 
Daarvoor moet een overleg in het leven worden geroepen (dit zou de opvolger kunnen zijn van 
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het bestaande overleg met klankbordgroep en stichting, maar dat besluit ligt natuurlijk bij de 
bewoners). Provincie en gemeente willen ook onderzoeken of het mogelijk is bewoners via 
digitale middelen direct (en realtime) toegang te verschaffen tot de informatie die zij graag willen 
hebben.  
 

i) Bent u bekend met de ligging van industrieterrein Elzenburg ten opzichte van de 

maatschappij, dat wil zeggen ten opzichte van de hoeveelheid burgerwoningen, 

scholen, kinderopvang en sportcomplexen in de nabijheid? 

Ja, dat is belangrijke basisinformatie. Bij de beoordeling van de aanvraag worden 
omgevingsgegevens zorgvuldig gebruikt en meegewogen. De ligging van burgerwoningen, 
bedrijfswoningen en gevoelige bestemmingen zoals scholen en kinderopvang zijn hierbij bekend. 
Ook bij het inrichten van de bestemmingsplannen voor het industrieterrein en de woonwijken is en 
wordt hiermee rekening gehouden door de gemeente. 
Op 6 september is door de onderzoekers van de RIVM en WUR aangegeven dat ook zij bekend 
zijn met de ligging en gevoelige bestemmingen in de omgeving. 
 

j) Baseert u (de conclusies) van het onderzoek enkel op de informatie die u 

bekend is uit de bouwtekeningen/informatie die afkomstig is van de 

ontwikkelaar/MACE of wel baseert u (de conclusies) van het onderzoek op 

aannames? Zo nee, op welke feiten heeft u (de conclusies van) dit onderzoek 

gebaseerd? 

Op 6 september hebben de onderzoekers van de RIVM en de WUR aangegeven dat zij in hun 
onderzoek aangaande de gezondheidsvragen zijn uitgegaan van de beschikbaar gestelde 
informatie en de bij hen aanwezige kennis over dit onderwerp. RIVM en WUR gelden als 
autoriteit op dit vakgebied in ons land en daarbuiten. De kennis die RIVM en WUR voor het 
gezondheidsonderzoek hebben gebruikt, is met bronvermelding opgenomen in hun rapportage. 
De aan RIVM en WUR beschikbaar gestelde informatie betreft de gegevens op de provinciale 
website, de ingebrachte zienswijzen, incl. de contra expertise van Witteveen en Bos (onderdeel 
van zienswijze gemeente Oss), de zienswijze van DAS, Achmea, MOB en Gerrits metaal, 
rapportage Provinciale Raad voor de Gezondheid (2014) en het artikel uit de H2O: Overleven 
van pathogenen voor mestverwerking van 3/3/2016 (Paul Hoeksema). 
 

k) In hoeverre is het wenselijk om een mestverwerkingsinstallatie van deze 

omvang, die nog nimmer elders is gebouwd en waarvan derhalve nog 

onbekend is of de papieren werkelijkheid overeen zal komen met de 

uiteindelijke werkelijkheid, te bouwen op een industrieterrein dat is gelegen 

tegen woonwijken, scholen, kinderopvang en sportcomplexen? Is het met het 

oog op onbekende risico’s niet wenselijker om een locatie te beogen die meer 

geïsoleerd ligt van gevoelige objecten zoals voornoemd? 

Activiteiten van industriële omvang worden in de visie van de provincie Noord-Brabant bij 
voorkeur geplaatst op een industrieterrein van een milieucategorie, passend bij de activiteiten van 
het bedrijf. Op het moment dat de gemeente een industrieterrein planmatig gaat inrichten wordt 
beoordeeld welke activiteiten toelaatbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
aanwezige of geplande woningen en gevoelige bestemmingen in de omgeving. De activiteiten 
van de mestverwerkingsinstallatie vallen ruim binnen de grenzen die de gemeente Oss heeft 
vastgesteld in haar bestemmingsplan voor het industriegebied Elzenburg. Dat gebied heeft 
milieucategorie 5, de op één na hoogste categorie. Voorbeelden van activiteiten die daar zijn 
toegestaan zijn te vinden in de Handreiking Milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. 
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l) Kan het aanwezige oppervlaktewater de hoeveelheid te lozen effluent en 

hemelwater aan en is dit ecologisch aanvaardbaar? 

Ja, dat is door de waterkwaliteitsbeheerder positief beoordeeld. Zij hebben hier een 
ontwerpvergunning voor afgegeven. 

 

 

 

 

Vraag voor de gemeente 

 

Hoe gaat de gemeente Oss op een andere manier binding aan met de burgers (Oss 

is een levendige gemeente). Kunnen de burgers bij toekomstige bedrijfsvestigingen 

in een vroeg stadium betrokken worden?  

Zie ook het antwoord op vraag i. Gemeente heeft evenals de provincie de bereidheid uitgesproken, 
bewoners tijdig en zorgvuldig te betrekken bij de realisatie van dit project. Over he betrekken van 
bewoners bij andere, toekomstige bedrijfsvestigingen in Oss kunnen wij uiteraard geen uitspraken 
doen. Dat is de bevoegdheid van de Gemeente Oss. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


