
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie BEM

VAN GS- gedeputeerde Pennarts-Pouw

DOORKIESNUMMER 3500

ONDERWERP
Reactie op ingediende zienswijze vergunningverlening rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
de Groep

Aanleiding

Tijdens de rondvraag van de commissie BEM is de toezegging gedaan dat GS een reactie geeft op de punten uit de ingediende 
zienswijze inzake de vergunningverlening met betrekking tot de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Van de Groep.

Beantwoording
De zienswijzen zijn zoals te doen gebruikelijk in de definitieve beschikking weerlegd door de RUD. De uiteindelijke vergunning 
is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Bij de weerlegging van de zienswijzen is input ontvangen van de gemeente en 
het waterschap.

In onderstaande is de weerlegging van de zienswijze puntsgewijs weergegeven:

Op 4 september 2017 hebben wij zienswijzen ontvangen van de heer R.W. de Graaf, Vuronger 3, 3751 ZL te Bunschoten-

Spakenburg. De zienswijzen zijn ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn en voldoen ook aan de overige eisen met 

betrekking tot de ontvankelijkheid.  

 De zienswijzen luiden als volgt. 

 1. In de ontwerpbeschikking wordt gesteld dat de aanvraag gaat over de inrichting aan de Haringweg 27 te Bunschoten-

Spakenburg. Een deel van de ontwerp-omgevingsvergunning heeft betrekking op een andere locatie namelijk Groeneweg 2 in 

Bunschoten-Spakenburg. Dit is een duidelijk andere locatie op ruim 500 meter afstand van de inrichting aan de Haringweg 27 

met een eigen adres, een eigen ingang en met eigen vergunningen vanuit het verleden. Alle in paragraaf 1.4 genoemde 

‘huidige’ vergunningen hebben betrekking op Haringweg 27 en niet op locatie Groeneweg 2.   

2. In paragraaf 8.2 Beoordeling geurhindersituatie in relatie tot de aangevraagde wijziging wordt alleen gesproken over de 

locatie Haringweg 27 en vindt geen uitwerking plaats voor Groeneweg 2. Niet duidelijk is op welke wijze voor de locatie 

Groeneweg 2 de geurcontouren en geurbelasting van toepassing zijn. 

 3. Sowieso is niet goed beschreven welk deel van welke vergunning van toepassing is op welke locatie. Door de oude 

vergunningen van toepassing te verklaren op het nieuwe adres zou in de toekomst door Van de Groep op de locatie Groeneweg 

2 een vergelijkbare situatie als op Haringweg 27 kunnen worden opgebouwd? 

 4. Op locatie Groeneweg 2 is geen sprake van een inrichting conform de best beschikbare techniek. Zo schrijft Waterschap 

Vallei & Eem in een brochure over de rioolzuiveringsinstallatie in Amersfoort in een door haar uitgegeven brochure (zie 

http://rivier.de-eem.nl/water/rwzi.pdf) over het voorkomen van geuroverlast: ‘ Om stankoverlast zoveel mogelijk te beperken is 

een aantal onderdelen van de installatie overdekt’. Voor alle duidelijkheid: deze installatie in Amersfoort heeft sinds 2004 de 

functie overgenomen van de installatie van Groeneweg 2. Over toepassing van dit aspect van BBT (afdekken ter voorkomen 

van stankoverlast) is niets te lezen in de ontwerp-omgevingsvergunning. Daarbij: in de toelichting wordt nu beschreven dat op 

Haringweg 27 een vergistingstank wordt gebruikt. Is deze vergistingstank niet nu al overdekt en betekent de ingebruikname van 

de locatie Groeneweg 2 sowieso geen achteruitgang op dit gebied? 

5. De locatie Groeneweg 2 was in het verleden ingericht als rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en het voornemen is deze nu 

in te zetten als afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Niet duidelijk is in hoeverre de inrichting aan de Groeneweg 2 voldoet aan 

de huidige eisen die gesteld worden aan een AWZI. Voor een RWZI die, waarschijnlijk niet zonder reden, al sinds 2004 niet 

meer in  gebruik is, is het zeer de vraag of deze voldoet aan de moderne eisen van de tijd. 
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6. De locatie Groeneweg 2 was in het verleden ingericht als rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en het voornemen is deze nu 

in te zetten als afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Niet duidelijk is in hoeverre alle onderdelen van het afvalwater van Van de 

Groep ten opzichte van het rioolwater in het verleden afwijken van samenstelling en wat daar de eventuele impact van is. In de 

stukken lijkt alleen te worden ingegaan op slechts 1 aspect van het aangeleverde afval? 

7. In de toelichting op de aanvraag wordt in paragraaf 1.4 Gevolgen voor het milieu onder het kopje Geur gesteld  De a.w.z.i. 

produceert een lichte, maar herkenbare geur. Dit is ook het geval op de Haringweg. Deze bron op de Haringweg zal verdwijnen 

en worden vervangen door een geurbron op de Groeneweg’. De afgelopen jaren hebben wij mogen ervaren dat ondanks de 

geldende vergunning en de daarin opgenomen  geurcontouren er voortdurend stankoverlast werd veroorzaakt. Ook bij eerdere 

vergunningen waren geuronderzoeken bijgevoegd. Desondanks werden en worden de normen bij voortduring overschreden. 

Het is daarom de vraag in hoeverre het nu bijgevoegde geuronderzoek juist en representatief is gegeven de overlast van de 

afgelopen jaren en de toen ook door het bedrijf gepresenteerde geuronderzoeksrapporten. 

 8. In de toelichting op de aanvraag wordt in paragraaf 1.4 Gevolgen voor het milieu onder het kopje Geur gesteld dat ‘De 

A.W.Z.I. produceert een lichte, maar herkenbare geur. Dit is ook het geval op de Haringweg. Deze bron op de Haringweg zal 

verdwijnen en worden vervangen door een geurbron op de Groeneweg’. De afgelopen jaren hebben wij mogen ervaren dat 

ondanks de geldende vergunning en de daarin opgenomen geurcontouren er voortdurend stankoverlast werd veroorzaakt. 

Laatst nog in de maand juni was er sprake van een grote mate van overlast. Uit de vastlegging bij RUD van klachten en 

opvolging van klachten is gebleken  dat het bedrijf geen oog heeft voor de overlast die wordt veroorzaakt en dat de provincie 

niet optreedt. Zo bleek uit de onder een WOB verzoek opgevraagde stukken van de RUD dat een medewerker van de RUD in 

deze periode zelfs de toegang tot het bedrijf werd ontzegd zonder dat dit gevolgen had voor de bedrijfsvoering. Verder bleek bij 

een klacht dat Van de Groep stelde dat er niets aan de hand was terwijl een ambtenaar van de RUD wel een duidelijke 

overtreding had geconstateerd. Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren is het door het niet opnemen van goede 

voorschriften voor handhaving, niet gewenst dat deze vergunning wordt toegekend. 

9. In hoeverre past de (her)ingebruikname van de RWZI op de Groeneweg 2 in de geldende kaders waarbij de polder Eemland 

en Arkemheen als uniek gebied zijn aangewezenen behoren te blijven. Verder hebben de provincie en regio vergaande plannen 

voor recreatieve voorzieningen nabij de locatie Groeneweg 2. Ik citeer als voorbeeld uit de concept Regionale Ruimtelijke Visie 

Regio Amersfoort met betrekking tot de polder Eemland en Arkemheen (https://bureau.regioamersfoort.nl/wp-

content/uploads/2017/04/RW-17/RRV-20170420_RRV-concepteindrapport-lowresspread.pdf): Arkemheen-Eemland is een van 

de meest indrukwekkende open polderlandschappen van Nederland. Wie middenin het landschap staat kan kilometers kijken 

en ziet aan de horizon stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug, de windmolenparken in Flevoland, de karakteristieke kerktorens 

van de dorpen en de markante stadsranden van de nieuwbouwwijken van Amersfoort. Het landschap zelf is een waardevol 

veenweidegebied waar de Eem doorheen stroomt, met zowel hoge recreatieve- als ecologische waarden. Vooral langs de 

voormalige Zuiderzeekust liggen stiltegebieden en worden delen van het landschap beschermd als Natura 2000 gebied. Het 

open landschapsbeeld tussen Randmeer en Stuwwal is bijzonder kwetsbaar. Ieder boerenerf, bedrijvencomplex of windmolen is 

van veraf zichtbaar. De regionale visie beschermt de openheid van Arkemheen en Eemland tussen de Wakkerendijk, de zoom 

langs het Randmeer, de A28 en de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. Ruimtelijke ontwikkelingen die in dit gebied de openheid van 

het landschap kunnen aantasten zijn niet wenselijk. Wel is er ruimte om recreatieve netwerken te versterken, vooral langs de 

Eem en richting de voormalige Zuiderzeekust. 

10. De provincie en de gemeente zijn met Van de Groep in gesprek over de verhuizing van de huidige locatie naar een nieuwe 

locatie. Deze verhuizing zal in de komende jaren gaan plaatsvinden. Dit is ook te lezen in de stukken voor deze ontwerp-

vergunning: er is sprake van huur van de locatie Groeneweg 2. Graag zou ik dan ook zien dat deze tijdelijke situatie tot uiting 

komt in de vergunning. Sowieso zou je mogen verwachten dat vergunningen in dit kader geen onbeperkt karakter zouden 

hebben, maar zouden worden uitgegeven voor een bepaalde tijd. 

 

De heer De Graaf verzoekt dan ook, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen en eerst te komen tot een 

juiste invulling  van bovengenoemde aspecten en daarenboven strengere voorschriften aan de vergunning te verbinden 

sowieso met betrekking tot het aspect geur waarover de afgelopen jaren bij dit bedrijf zoveel om te doen is geweest. 

 

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op: 

 

Ad. 1: De aanvraag betreft onder andere het in gebruik nemen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Groeneweg 2 en 

het aanleggen van twee vloeistofleidingen naar deze locatie. Deze afvalwaterzuivering vormt samen met de vestiging aan de 

Haringweg 27 één inrichting zoals bedoeld in artikel 1.1, vierde lid van de Wet milieubeheer. 

 

In dit artikel staat, voor zover hier van belang, ‘Elders in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder inrichting 

verstaan een inrichting, behorende tot een categorie die krachtens het derde lid is aangewezen. Daarbij worden als één 
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inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, 

organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen’. 

 

Bij de beoordeling of sprake is van één inrichting is de aanvraag bepalend en hierbij heeft het bestuursorgaan geen 

beoordelingsvrijheid. Wanneer de vergunning wordt verleend is het vervolgens de verantwoordelijkheid van de drijver van de 

inrichting om deze in overeenstemming met de vergunning in werking te hebben. Dit volgt uit de uitspraken van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van 8 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV3252 (r.o. 2.4.3), 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1272 

(r.o.5) en van 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2390 (r.o. 2.3). 

Gelet op de criteria ‘installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben’ blijkt dat de 

aanwezigheid van een bepaalde mate van binding bepalend is voor het antwoord op de vraag in welke mate de aanwezigheid 

van een andere binding of bindingen zijn vereist. Daarbij komt aan de organisatorische binding doorslaggevende betekenis toe. 

Het betreft dan de vraag wie de feitelijke of directe zeggenschap heeft over de activiteiten binnen de inrichting. Verder is het 

voor het bestaan van voldoende bindingen niet noodzakelijk dat alle soorten binding aanwezig zijn. 

In de aanvraag en op de bijbehorende plattegrondtekening is duidelijk aangegeven dat aanvrager de installaties aan de 

Haringweg 27 en de Groeneweg 2 beschouwt als één inrichting, die als zodanig technisch, functioneel en organisatorisch met 

elkaar verbonden zijn.  

 

De technische en functionele binding volgt uit het gegeven dat de inrichting zonder een goed werkende 

afvalwaterzuiveringsinstallatie niet kan voldoen aan de emissie-eisen die aan het te lozen afvalwater zijn verbonden. Voor wat 

betreft de organisatorische bindingen: op beide locaties is Van de Groep de drijver van de inrichting, voor beide locaties heeft 

Van de Groep zeggenschap over de percelen. 

 

Voorschriften uit de onderliggende vergunning zijn eveneens van toepassing op het gewijzigde deel van de inrichting nadat de 

wijziging is doorgevoerd, tenzij dit anders is vermeld. 

 

De zienswijze is ongegrond. 

 

Ad. 2: In paragraaf 8.2 van de overwegingen gaan wij in op de geurbelasting als gevolg van de voorgenomen wijziging.  Hierin 

geven wij het volgende aan: 

 

“In het geuronderzoek wordt de geuremissie en –immissie beschreven van de inrichting na verplaatsing van de waterzuivering 

naar de locatie aan de Groeneweg 2. Als gevolg van deze verplaatsing verandert de geursituatie rondom het bedrijf enigszins. 

Zo verdwijnt een geurbron aan de Haringweg en ontstaat een geurbron aan de Groeneweg 2.” 

 

In voorschrift 8.2 hebben wij de berekende geurcontour uit het geuronderzoek vastgelegd ter vervanging van het bestaande 

voorschrift dat een eensluidend karakter heeft. Dit voorschrift luidt als volgt: 

 

8.1.2 De geurimmissie in de omgeving als gevolg van de activiteiten van de inrichting mag niet meer bedragen dan is we 

ergegeven in de geurcontouren van figuur c. uit het geuronderzoek bij de aanvraag: “Geuronderzoek in het kader van 

verplaatsing waterzuivering naar nieuwe locatie”, augustus 2016 met kenmerk AVDG16B3, van Olfasense B.V. 

 

Het geuronderzoek, de overwegingen en het voorschrift baseren zich derhalve op de situatie zoals deze is aangevraagd waarbij 

de situatie rondom de gehele inrichting in beeld is gebracht. Dit betekent concreet dat er een geurbron aan de Haringweg 27 

verdwijnt en er bij de waterzuivering aan de Groeneweg een bron wordt geprojecteerd. Met een verwijzing naar ‘de activiteiten 

van de inrichting’ wordt daarmee tevens de geurcontour rondom de afvalwaterzuiveringsinstallatie vastgelegd. Zoals hierboven 

reeds gesteld is de afvalwaterzuivering onderdeel van de inrichting. 

 

De zienswijze is ongegrond. 

 

Ad. 3: In de aanvraag is de verandering van de inrichting beschreven en dit besluit is hierop gebaseerd. Eventuele toekomstige 

wijzigingen dienen aangevraagd of gemeld te worden. Deze beschikking ziet niet toe op een mogelijke toekomstige situatie 

waarbij ook andere activiteiten verplaatst worden. Dat een voorschrift uit de onderliggende vergunning ook van toepassing kan 

zijn op de activiteiten aan de Groeneweg 2 maakt dit niet anders.  

 

De zienswijze is ongegrond.   
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Ad. 4, 5 en 6: De wijziging heeft betrekking op het gedeelte nitrificatie en denitrificatie van het zuiveringsproces en is als 

zodanig een stap in het zuiveringsproces van het afvalwater. Omdat de bassins op de AWZI groter zijn dan de tank die het 

bedrijf thans gebruikt zal het rendement door langere verblijftijd naar verwachting beter worden in de nieuwe situatie. Alsdan zal 

de kwaliteit van het te lozen afvalwater verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Dit proces (nitrificatie/denitrificatie) is in 

de loop der jaren niet wezenlijk veranderd. Het gaat in principe alleen om de grootte van de bakken, de verblijftijd, en de 

(re)circulatie voor het aerobe gedeelte om voldoende en goede beluchting te realiseren. Dit is een onderdeel van het proces 

zoals dat ook bij vergelijkbare afvalwaterzuiveringsinstallaties gangbaar is. De lozing van het afvalwater zal plaatsvinden op het 

openbaar vuilwaterriool aan de Haringweg 27. 

 

Het bedrijfsafvalwater van Van de Groep heeft een andere samenstelling dan het influent (rioolwater) van de RWZI in het 

verleden. Dit is echter niet van belang, omdat een deel van de oude RWZI nu gebruikt gaat worden voor een deel van het 

zuiveringsproces bij Van de Groep als onderdeel van de AWZI. Van belang is of dit onderdeel (nitrificatie/denitrificatie) geschikt 

is voor zuivering van het afvalwater van Van de Groep. Daarnaast is het evident dat aan de lozing van een RWZI op 

oppervlaktewater andere (strengere) eisen worden gesteld, dan aan de indirecte lozing van een bedrijf op de RWZI via het 

vuilwaterriool. 

 

Aan de processen die tot de afvalwaterstromen leiden veranderd niets ten opzichte van de vigerende vergunning. In deze 

vergunning is al beoordeeld of de behandeling van het afvalwater voldoet aan BBT. De lozingseisen van Van de Groep uit de 

vorige vergunning zijn gebaseerd op deze BBT en worden niet gewijzigd. Bij het halen van deze lozingseisen blijft Van de Groep 

dus aan de huidige eisen conform BBT voldoen. 

 

De tank die op dit moment hiervoor dienst doet aan de Haringweg 27 is niet afgedekt en heeft een beperktere verblijftijd 

waardoor het zuiveringsproces niet altijd optimaal verloopt. Als de installatie aan de Groeneweg nog als aparte inrichting in 

werking zou zijn als RWZI, zou de regelgeving uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. In het Activiteitenbesluit wordt de 

overkapping van een installatie zoals deze niet voorgeschreven. Wel wordt een aanvaardbaar geurhinderniveau bij het 

dichtstbijzijnde geurgevoelige object voorgeschreven. Het toetsingskader voor geurhinder in deze beschikking komt overeen 

met de norm zoals deze is geformuleerd in het Activiteitenbesluit. Aan dit toetsingskader wordt voldaan. 

 

Deze zienswijzen zijn ongegrond. 

 

Ad. 7 en 8: Wij hebben het bijgevoegde geuronderzoek beoordeeld en dit geeft een representatief beeld van de geursituatie 

rondom het bedrijf nadat de wijziging is doorgevoerd. In het onderzoek zijn de mogelijke bronnen die voorkomen op het bedrijf 

in kaart gebracht en is met behulp van een verspreidingsberekening een contour berekend. Ten opzichte van de bestaande 

onderzoeken zijn er geen wijzigingen doorgevoerd anders dan de verplaatsing van de geurbron van de afvalwaterzuivering naar 

de Groeneweg 2. Het onderzoek voldoet aan de NTA 90652 ‘Meten en rekenen geur’ en beschouwen wij als representatief. Het 

geuronderzoek beschrijft de uurlijkse blootstelling over een heel jaar als gevolg van de normale geuruitstoot. 

 

Het is juist dat er bij ongunstige weeromstandigheden klachten voorkomen die te relateren zijn aan het bedrijf. Mede op basis 

hiervan wordt het bedrijf regelmatig bezocht door de afdeling Handhaving Bedrijven van de RUD Utrecht waarbij de 

voorschriften uit de onderliggende vergunning worden gecontroleerd. Indien noodzakelijk wordt er handhavend opgetreden. Het 

grootste deel van de voorschriften dat betrekking heeft op geur gaat over de bronnen en de ontgeuringsinstallatie aan de 

Haringweg 27, omdat de specifieke geur die hier vrijkomt naar onze mening de belangrijkste bron van de ervaren geurhinder is. 

Deze voorschriften blijven onverminderd van toepassing. Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie geldt dit in veel mindere mate. 

Mede hierom zien wij geen aanleiding om op grond van deze zienswijzen de vergunning niet te verlenen, vooral omdat de 

aangevraagde situatie een lagere geurbelasting oplevert. 

 

Deze zienswijzen zijn ongegrond.   

                                                     

Ad 9: De afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Groeneweg is reeds geruime tijd aanwezig en in de nabije omgeving bevindt 

zich het afvalbrengstation en een elektriciteits-verdeelstation. De locatie waar de AWZI zich bevindt wordt omgeven door bomen 

en struiken. De ingebruikname van de bestaande installatie heeft derhalve geen significante gevolgen voor het 

landschapsbeeld. Nog afgezien van de status van het rapport waarnaar in de zienswijze wordt verwezen, het betreft een 

concept, zien wij derhalve geen redenen om de vergunning in dit verband te weigeren. 
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De zienswijze is ongegrond. 

 

Ad 10: Het al dan niet tijdelijke karakter van een omgevingsvergunning wordt beschreven in artikel 2.23 van de Wabo. Dit artikel 

luidt als volgt: 

 

Artikel 2.23 Wabo 1 In een omgevingsvergunning voor een voortdurende activiteit kan worden bepaald dat zij, voor zover zij 

betrekking heeft op die activiteit, geldt voor een daarbij aangegeven termijn. 2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ten 

aanzien van activiteiten als bedoeld in het eerste lid categorieën gevallen worden aangewezen waarin in de 

omgevingsvergunning wordt bepaald dat zij slechts geldt voor een daarbij aangegeven termijn. Bij de maatregel kan ten 

aanzien van die termijn worden bepaald:  a. een maximum gedurende welke deze kan gelden, of  b. in welke categorieën 

gevallen deze kan worden verlengd. 

 

Het eerste lid geeft geen vrijbrief voor het bevoegd gezag om eigenhandig beperkingen in tijdsduur op te leggen. Hiermee zou 

ook de grondslag van de aanvraag worden verlaten. De werkingsduur van de vergunning of de activiteit kan alleen worden 

beperkt als dit in de aanvraag is voorzien of tenminste met instemming van de aanvrager geschiedt. De aanvraag voorziet in het 

gebruik voor onbepaalde tijd overeenkomstig het karakter van de onderliggende vergunningen die ook voor onbepaalde tijd 

gelden. Het tweede lid geeft een grondslag om in het Bor te bepalen dat in een omgevingsvergunning kan worden bepaald dat 

deze slechts geldt voor een daarbij aangegeven termijn. De in het Bor aangegeven situaties hebben geen betrekking op het 

project zoals dat is aangevraagd. Nu de aanvraag niet voorziet in een tijdelijk karakter van het project hebben wij geen 

wettelijke mogelijkheden om de vergunning slechts voor een bepaalde tijd te verlenen. 

 

De zienswijze is ongegrond. 

5


