
 

 

 

MEMORANDUM 

2016BEM102 

 

 

 

 

 

DATUM 19-10-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Mariette Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

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

 

Inleiding 

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. 

In 2014 is het bedrijf onder een vergrootglas komen te liggen door de velen ernstige klachten uit de omgeving, 

met name over stankoverlast. Sindsdien is de handhaving geïntensiveerd en wordt de commissie regelmatig 

geïnformeerd over de situatie. Met deze memo informeren we u over de huidige stand van zaken. 

 

In 2015 verminderde het aantal klachten. Deze positieve lijn is ook in de eerste helft van 2016 doorgezet. 

Recentelijk is echter het aantal klachten helaas significant gestegen. Een andere actuele ontwikkeling is dat het 

bedrijf de mogelijkheid onderzoekt tot verplaatsing naar een nabijgelegen terrein. Beide ontwikkelingen worden 

hieronder verder toegelicht.  

 

Geurklachten 

In de periode januari t/m september 2016 zijn 41 klachten over stankoverlast, veroorzaakt door het bedrijf A. van 

de Groep en Zonen BV, via de Milieuklachtentelefoon gemeld. Van deze 41 klachten zijn er 26 van de maand 

september. Deze zorgelijke situatie wordt door de RUD Utrecht serieus opgepakt. De RUD onderzoekt iedere 

klacht en iedere klager wordt teruggebeld. De RUD heeft voor deze serie klachten vooralsnog geen aanleiding tot 

handhaven kunnen vinden. Er zijn bij het bedrijf geen overtredingen geconstateerd.  

Naar aanleiding van de toename van de klachten is verzocht om een aanvullend onderzoek. Op 29 september jl. 

is door een extern bedrijf aanvullend onderzoek gedaan naar het functioneren van de ontgeuringsinstallatie. Ook 

bij dit onderzoek zijn geen gebreken van deze installatie geconstateerd en dus geen overschrijdingen van de 

geldende normen geconstateerd.  

 

Naar aanleiding van de toename van het aantal klachten en diverse vragen over de klachtafhandeling hebben we 

met de RUD Utrecht de klachtenprocedure nogmaals doorgelopen. De RUD Utrecht heeft 24/7 een 

consignatiedienst t.b.v. klachten en incidenten. De toezichthouder die de consignatiedienst heeft, behandelt de 

binnenkomende klachten en informeert ook altijd de toezichthouder die het bedrijf controleert. Bij geconstateerde 

overtredingen wordt altijd actie ondernomen conform de vastgestelde Landelijke Handhavingsstrategie.  

 

Voorgenomen verhuizing 

Het bedrijf heeft de wens om verder te groeien. Omdat de huidige locatie hiervoor niet toereikend is, onderzoekt 

men de mogelijkheid tot verplaatsing naar een nieuwe locatie aan de Groeneweg 4. De nieuwe locatie ligt ca. 500 

meter ten oosten van de huidige vestiging. Op dit terrein ligt de voormalige rioolwaterzuivering en vuilstort van de 

gemeente en een deel van het terrein is nu nog in gebruik als afvalbrengstation. Het bedrijf ziet ook kansen in dit 

terrein vanwege de mogelijkheid van aanvoer van grondstoffen via het water. 

 

De technische en financiële haalbaarheid van deze locatie worden nader onderzocht. Aandachtspunten zijn onder 

andere de nabijheid van de primaire waterkering, de aan- en afvoer van producten die niet via het water kan 

plaatsvinden en de landschappelijke en milieukundige inpassing van de installaties.  
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Over de planologische haalbaarheid van deze verplaatsing zijn door gemeente en provincie nog geen uitspraken 

gedaan, omdat daaraan nog veel onzekerheden kleven. Op ambtelijk niveau wordt constructief meegewerkt aan 

de verkenning van de mogelijkheden. Dit vindt plaats in goed overleg tussen provincie, RUD Utrecht en 

gemeente. De RUD Utrecht neemt deel in een klankbordgroep onder voorzitterschap van de gemeente 

Bunschoten. In de klankbordgroep zijn de omwonenden vertegenwoordigd. 

 

Ook is het bedrijf in contact gebracht met het Economic Board Utrecht (EBU). Het EBU heeft interesse in het 

bedrijf vanwege het innovatieve en duurzame karakter van de biogasproductie. De uitbreiding van deze 

activiteiten sluit aan bij de ambitie de groene regionale economie te versterken. Het EBU zal het bedrijf 

ondersteunen bij het zoeken naar financiering voor de plannen.   

 

De verplaatsing over relatief geringe afstand kan niet als oplossing voor de geurklachten worden gezien. Zowel 

gemeente als provincie hebben het standpunt ingenomen dat beheersing van de stankproblematiek een harde 

voorwaarde is voor een eventuele verplaatsing en uitbreiding.  

 

Conclusie 

Conclusie is dat er helaas sprake is van een toename van de klachten, maar dat nog geen oorzaak is gevonden 

op basis waarvan de provincie kan handhaven.  

We zullen u periodiek blijven informeren over de situatie bij het bedrijf A. van de Groep en Zonen BV. 


