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DATUM 17-7-2017 

AAN Commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Klachten bedrijf Vd Groep & zn 

 

Aanleiding 

In de commissie BEM op 19 juni jl. heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken bij dit bedrijf. Ik heb 

toegezegd om u aanvullend te informeren over de toename van de geurklachten. 

 

Inleiding 

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

onder provinciaal bevoegd gezag. Uit verschillende organische afvalstromen (waaronder visafval) die ingezameld 

worden, wordt in een vergistingsinstallatie (groen) biogas geproduceerd en aan het aardgasnet geleverd.. 

 

Toename klachten voorjaar 2017 

Vorig jaar heb ik u geïnformeerd over een toename van het aantal klachten in september/oktober. Na 

september/oktober 2016 nam het aantal klachten af, maar nu is er helaas weer sprake van  toename in het aantal 

klachten in april/mei/juni 2017. In totaal zijn er  74 klachten over de periode 1 april tot en met 29 juni 2017 

ingediend. Hiervan zijn 40 klachten gegrond (dit betekent ook waargenomen door de geconsigneerde) , 17 

klachten zijn niet gegrond en bij 17 klachten is niet met zekerheid vast te stellen of de klacht veroorzaakt wordt 

door het bedrijf.  

De klachten worden afgehandeld door de RUD Utrecht. Helaas is er nog geen verklaring gevonden voor de 

klachtengolf. Volgens het bedrijf hebben zich ook geen bijzondere situaties voorgedaan die mogelijk hebben 

kunnen leiden tot stankoverlast. De RUD dringt er bij de bedrijfsleiding op aan alert te blijven door de installatie 

nauwgezet in de gaten te houden en elke mogelijkheid die gevolgen zou kunnen hebben voor het milieu 

(waaronder stankoverlast) te onderzoeken en te rapporteren. 

 

Vervanging tankwand in februari 2017 

U heeft ook gevraagd of de geplande werkzaamheden hebben geleid tot meer klachten.  Van de Groep heeft in 

februari 2017 de onderste sectie van de tankwand van de opslagtank vervangen door roestvaststaal. De 

werkzaamheden vonden vanaf 6 februari 2017 plaats en heeft geleid tot  2 klachten. Dit is dus niet de oorzaak 

van de huidige klachten.  

 

Huidige inzet toezicht en handhaving/ e-noses 

Op mijn verzoek blijft het toezicht door de RUD Utrecht intensief. Elke klacht wordt onderzocht en er vinden 

regelmatig controles plaats. Dat blijft voorlopig zo. 

Naar aanleiding van de klachten is de locatie ook verschillende malen bezocht. Zonder vooraf aan te kondigen is 

in mei 2017 naast een uitgebreide bezichtiging van de fabriek, ook een administratieve aspectcontrole gedaan 

door de RUD. Tijdens deze administratieve controle is gecontroleerd op het tijdig (laten) uitvoeren van inspecties 

en onderhoud van de verschillende installatie onderdelen.  Er zijn echter geen overtredingen van de betreffende 

vergunningvoorschriften geconstateerd. Dit betekent dat er naar aanleiding van deze controle geen verdere 

handhaving is opgestart. Binnenkort wordt het bedrijf samen met een medewerker van de Veiligheidsregio 

Utrecht (VRU) opnieuw gecontroleerd. Tijdens deze controle zal door de VRU medewerker hoofdzakelijk op de 

risico’s van de ammoniakkoelinstallatie gecontroleerd worden. De RUD zal tijdens dit bezoek de nadruk leggen 

op het proactief door het bedrijf opsporen van diffuse emissies vanuit de installaties i.v.m. de geurklachten, 

ontoelaatbare stank veroorzakende handelingen met afvalstoffen en eventuele niet vergunde activiteiten of 
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wijzigingen van de inrichting. Uiteraard zal bij geconstateerde overtredingen  direct handhavend worden 

opgetreden. 

 

Half juni 2017 is in opdracht van mij gestart met de plaatsing van zogenoemde e-noses om een beter beeld te 

krijgen van de geëmitteerde lucht door het bedrijf Van de Groep, aangezien zij vaakveroorzaker zijn van  geur 

klachten in de omgeving. In dit project wordt ook gekeken naar het naastgelegen bedrijf dat ook vaker klachten 

veroorzaakt. Dankzij de e-noses kunnen veranderingen van stoffen in de lucht  worden geconstateerd. In 

combinatie met de windrichting en de signalen van de e-noses kan beter beoordeeld worden of de klachten 

worden veroorzaakt door de fa. Van de Groep of dat er sprake is van andere veroorzakers.   

 


