Pi7öA
Bergen op Zoom, 24februari2019

Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:

Schriftelijke vragen van de fractie PvdA aan het Dagetijks Bestuur nav de
faillissementsaanvraag BioMoer en over mestverwerkingsinitiatieven in algemene
zin.
Algemeen
De fractie van de PvdA bereikte op 19 februari het nieuws, dat mestverwerker BioMoer in
Bergen op ZoomlRoosendaal een faillissementsaanvraag heeft ingediend. De co-vergister
van dierlijke mest zou niet meer rendabel zijn doordat een lopende vergunningaanvraag
voor uitbreiding van de venruerkingscapaciteit met 43.500 ton op jaarbasis door de Raad
van State is vernietigd. BioMoer ligt in de directe nabijheid van de Groenblauwe Mantel
met de natuur van het Halsters Laag. Het gebied behoorde vroeger tot het
inundatÍegebied van de vestinglinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen en is door de
provincie aangewezen als natte Natuurparel met een totaalgebied van 284 hectare.

Vandaar graag antwoord op de volgende vragen:
* Heeft het Waterschap, in adviserende zin
of anderszins, betrokkenheid gehad bij
procedures rondom de vestiging van BioMoer op deze locatie en vervolgens bij de
beoogde capaciteitsuitbreid ing?
* Met name wat betreft de mogelijke gevolgen voor
de natte natuur van het Halsters
Laag? ls daarbij gekeken naar niet alleen de mineralenemissies maar ook naar mogelijke
risico's cq gevolgen voor de microbiologische waterkwaliteit door bio-aerosolen,
endotoxines en overige stoffen die per lucht verspreid kunnen worden tijdens het coverg istingsproces danwel de mesttra nsporten ?
* ln oktober 2014 zijn duizenden liters mest door een
bedrijfsongeval in een sloot gelekt.
Op last van het waterschap heeft BioMoer de sloten en de omgeving gereinigd, zo heeft u
destijds via Omroep Brabant laten weten. ls onderzocht of de lekkage gevolgen heeft
gehad voor het water en de natte natuur? Zi¡n er meerdere van dergelijke ongevallen
geweest die de media níet hebben bereikt maar wel bij het Waterschap bekend waren? Zo
ja, hoe is daarop geanticipeerd?
* ln algemenere zin: vindt u dat bij toekomstige ontwikkeling
en realisatie van
mestvenruerkingsinitiatieven nabij natte natuurzones het waterschap nadrukkelijk(er)
betrokken moet zijn cq worden? Zo ja, bent u bereid daarover met de Provincie in overleg
te treden?
Met vriendelijke groet,

Fractie PvdA

