
 

 

 

MEMORANDUM 

2016BEM31 

 

 

 

 

 

DATUM 3-2-2016 

AAN Commissie MME   

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 3500 

ONDERWERP Stand van zaken fa. Van de Groep en Zn. BV in Bunschoten  

 

Inleiding 

Inde periode 2013-2014 hebben wij PS actief betrokken bij de situatie rond de fa. Van de Groep in Bunschoten. 

Na het afnemen van de klachten, hebben we afgesproken U nog eenmaal te informeren over 2015, om te bezien 

of positieve lijn wordt vastgehouden. Met dit memo kom wij die afspraak na. 

 

Zeevisgroothandel A. van de Groep en Zonen BV uit Bunschoten-Spakenburg is een afvalverwerkend bedrijf 

onder provinciaal bevoegd gezag. Uit verschillende organische afvalstromen die ingezameld worden, wordt in een 

vergistingsinstallatie (groen) biogas geproduceerd en aan het aardgasnet geleverd. 

Door de vele ernstige klachten in 2014 is het bedrijf onder een vergrootglas komen te liggen. Dit was de 

aanleiding voor het opstellen van een plan voor geïntensiveerde handhaving. De commissie MME is regelmatig 

geïnformeerd over de uitvoering van de geïntensiveerde handhaving en de bereikte doelen. 

 

Achtergrondinformatie 

Geactualiseerd klachtenoverzicht 2015 

In 2015 zijn in totaal 37 klachten over stankoverlast, veroorzaakt door het bedrijf A. van de Groep en Zonen BV, 

via de Milieuklachtentelefoon gemeld. In 2015 zijn over het eerste halfjaar 16 klachten en in het tweede halfjaar 

21 klachten gemeld waarvan 9 in de maand augustus. Dit is mogelijk toe te schrijven aan de werkzaamheden die 

zijn uitgevoerd aan één van de 2 vergistingstanks. Bij deze werkzaamheden is de vergistingstank, na verwijdering 

en reiniging van de inhoud (digistaat) belucht aan de buitenlucht. Mogelijk dat t.g.v. deze werkzaamheden 

bewoners in de omgeving van het bedrijf stankoverlast hebben ondervonden en hiervan melding hebben 

gemaakt. 

 

Naleefgedrag vergunningvoorschriften 

De RUD Utrecht heeft geconstateerd dat een verbeterstap is gemaakt door het bedrijf m.b.t. bedrijfsmeldingen. 

Van de Groep maakt tijdig melding van voorvallen en geplande afwijkende werkzaamheden, die mogelijk buiten 

de inrichtingsgrens waarneembaar kunnen zijn, via de Milieuklachtentelefoon aan het bevoegd gezag. Ook 

afmeldingen worden door het bedrijf doorgegeven. Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een 

boodschappendienst (call center) om de telefonische bereikbaarheid van het bedrijf te verbeteren. De 

bereikbaarheid is nog niet optimaal maar het heeft onze aandacht. Dit is ook duidelijk gecommuniceerd met het 

bedrijf tijdens het laatste controlebezoek op 2 november 2015. 

 

Geuremissiemetingen 

In opdracht van het bedrijf A. van de Groep en Zonen BV zijn op 8 januari, 1 juli en 30 september 2015 

geuremissiemetingen uitgevoerd door een gecertificeerd meetbureau. Met de meetresultaten van deze metingen 

heeft het bedrijf aangetoond dat de geuremissienorm van 3.10
6
 ouE/uur niet werd overschreden. 

In opdracht van de RUD Utrecht (lees provincie Utrecht) is op 25 november 2015 een geuremissiemeting aan o.a. 

de schoorsteen van de geurbehandelingsinstallatie van Van de Groep uitgevoerd door Witteveen en Bos 

Raadgevende Ingenieurs BV uit Deventer. De gemiddelde geuremissie is vastgesteld op 0,83.10
6
 ouE/uur. 

Daarmee voldoet Van de Groep uitstoot aan de emissienorm van 3.10
6
 ouE/uur zoals opgenomen in voorschrift  

8.1.1 van de vigerende omgevingsvergunning d.d. 4 augustus 2014. Ook is vastgesteld dat de geurimmissie bij 
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woningen die binnen de geurcontour van het bedrijf liggen, voldoet aan de geurimmissienorm van 0,5 ouE/uur als 

98-percentielwaarde. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aantal klachten over geuroverlast structureel verminderd is. We stellen voor de 

commissie MME niet meer periodiek te informeren over stankoverlast door het bedrijf Van de Groep en Zonen.  

Uiteraard zullen we U op de hoogte brengen als er structurele veranderingen optreden in deze situatie. 

 


