
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

DATUM 27-6-2018 

AAN Leden commissie BEM 

VAN GS - gedeputeerde Pennarts-Pouw 

INFORMATIE BIJ  natasja.van.de.lagemaat@provincie-utrecht.nl   030-2582140/ 06-18300617 

ONDERWERP Van de Groep &Zn.  Bunschoten 

 

In de commissie BEM van 4 juni heb ik u geïnformeerd over de recente toename van geurklachten over 

biovergister van Van de Groep en Zonen (VDG) aan de Haringweg 27 in Bunschoten. Ik heb u toegezegd u nader 

te informeren over de klachten in 2017 en 2018, de resultaten van het e-noseonderzoek, over de genomen 

maatregelen en de aanpak van de RUD Utrecht. 

 

Onderstaande informatie wordt op 4 juli besproken in de Klankbordgroep, waarin VDG, de RUD Utrecht, de 

gemeente en de provincie de ontwikkelingen rond het bedrijf en de voorgenomen verplaatsing bespreken. 

 

Problemen zijn nog niet voorbij 

Het aantal geurklachten over VDG is in 2018 sterk toegenomen. De inwoners van Bunschoten hebben vaker 

overlast ervaren en daarover de Milieuklachtentelefoon gebeld. Het onderzoek dat VDG zelf heeft laten uitvoeren 

en het verscherpte toezicht van de RUD Utrecht en hebben nog niet geleid tot een afname van de klachten.  

 

Verplaatsing staat los van oplossing problemen op de huidige locatie 

Zoals u weet heeft VDG het voornemen om zijn productie te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de 

Groeneweg in Bunschoten. In de media heeft VDG een aantal keren gesteld dat de oplossing voor de 

geurproblematiek daarin gezocht moet worden. Ik neem daar afstand van. Op de eerste plaats moet het bedrijf nu 

zijn verantwoordelijkheid naar de omgeving nemen. Ik verwacht van het bedrijf een maximale inspanning om op 

de huidige locatie geurklachten te voorkomen. Dit staat los van een mogelijke verhuizing in de toekomst. Op de 

tweede plaats bevindt de verplaatsing zich nog in de planfase. Er is geen aanvraag voor een milieuvergunning, 

zelfs het vooroverleg daarover is nog niet gestart. Het is dus nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over de 

vergunbaarheid van het initiatief en over de beheersing van geur op de nieuwe locatie. 

Op de derde plaats duurt het nog jaren voordat de verplaatsing een feit kan zijn. Uit de door VDG gepresenteerde 

“Routekaart” blijkt bovendien dat gedurende een aantal jaren zowel op de oude als op de nieuwe locatie 

vergistingsactiviteiten zullen plaatsvinden. 

 

Ik zie dus geen enkele aanleiding om met betrekking tot de aanpak van de geurproblematiek op de huidige locatie 

een afwachtende houding aan te nemen. Het bedrijf zou er –met het oog op de nieuwe vestiging- bovendien goed 

aan doen om nu aan te tonen dat het in staat is om de geurhinder van dit proces te beheersen. Dat draagt bij aan 

het maatschappelijk draagvlak voor de verplaatsingsplannen.  

 

Klachten in 2017 en 2018 

In het industriegebied van Bunschoten zijn meerdere geurbronnen. Bedrijven betwisten soms dat zij de bron van 

een klacht zijn. Bij klachtafhandeling wordt daarom gecontroleerd of een klacht over een bedrijf terecht is (valide).  

In 2017 zijn er 120 klachten over VDG gemeld bij de Milieuklachtentelefoon. Het merendeel van die klachten (80) 

is door de RUD Utrecht als valide beoordeeld.   

In 2018 is het aantal klachten sterk toegenomen. In het eerste kwartaal zijn er 79 valide klachten genoteerd. In 

mei 2018 waren dat er 84. In juni zijn er tot de 26
e
 36 valide klachten gemeld. Daarmee staat de teller voor 2018 

op 199 klachten. VDG geeft aan dat er geen wijzigingen zijn in de bedrijfsvoering. De RUD Utrecht onderzoekt 

dat. In 2018 zijn er regelmatig langere mooi-weerperiodes met oosten- en noordoostenwind geweest. Dat heeft 

zeker bijgedragen aan de hinder die in de omgeving is ervaren.  
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Het e-nose onderzoek 

In 2017 is over een periode van 6 maanden onderzoek uitgevoerd met e-noses rondom het bedrijf. Deze 

elektronische “snuffelpalen” hebben 24/7 de uitstoot van het bedrijf gemonitord. De resultaten zijn vergeleken met 

het klachtenpatroon. De rapportage bevestigt dat Van de Groep de bron is van de meeste klachten. 

 

“Behalve Van de Groep bevinden zich nog andere geur veroorzakende bedrijven op het bedrijventerrein 

Zuidwenk en net daarbuiten. Het eNose netwerk heeft in een aantal gevallen een relatie kunnen leggen 

tussen emissies afkomstig van deze bedrijven en geurklachten. Desalniettemin moet geconcludeerd 

worden dat het merendeel van geurklachten, die door de omwonenden toegeschreven worden aan Van 

de Groep, ook daadwerkelijk afkomstig zijn van geuremissies van het terrein van Van de Groep.” 

 

Er zijn met het onderzoek twee bronnen gedetecteerd. Het aantal klachten is dit jaar weer toegenomen. Nader 

onderzoek door het bedrijf en de RUD Utrecht naar de bronnen en de bedrijfsvoering wordt op dit moment 

uitgevoerd. Het volledige rapport is als bijlage meegestuurd.  

 

Bevindingen recent bedrijfsbezoek 

Op 20 juni hebben deskundigen van de RUD Utrecht alle geurgerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering van 

VDG onder de loep genomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de geurhinder wordt veroorzaakt door wijzigingen in 

het vergistingsproces. Wel is geconstateerd dat op een aantal punten de “good housekeeping” tekort schoot. 

Bijvoorbeeld vuile straatkolken, open opslag van digestaat (reststof vergistingsproces), openstaande deuren en 

aanwezigheid van vuile kratten op het terrein. De RUD Utrecht treedt hier handhavend tegen op. Bij herhaling zal 

een dwangsom worden opgelegd of proces-verbaal worden opgemaakt. Een beperkt deel van de biomassa voor 

het vergistingsproces wordt in bakken aangevoerd. Tijdens het lossen daarvan kan de ontvangsthal niet gesloten 

worden. Dit is geen overtreding, maar wel een verbeterpunt. Het bedrijf heeft aangekondigd hier een luchtsluis te 

willen plaatsen.  

 

Communicatie 

Ik heb contact gehad met de wethouder van de gemeente Bunschoten. Het college van B&W deelt de zorgen 

rond de toename van de klachten en is nauw betrokken bij het dossier. Zij ondersteunen mijn opstelling hierin. 

Ook de gemeente heeft de zorgen met het bedrijf gedeeld en hen gewezen op het belang van good 

housekeeping. Met de gemeente deel ik de mening dat een proactieve communicatie van het bedrijf met zijn 

omgeving gemist wordt. Zowel de gemeente als de provincie hebben dat onder de aandacht van het bedrijf 

gebracht.  

 

Extra inzet op toezicht 

Ik heb de RUD Utrecht opgedragen zeer strikt toe te zien op de bedrijfsvoering van VDG. Ter ondersteuning van 

de RUD in deze situatie is extra expertise op het gebied van geur ingehuurd van onze andere omgevingsdienst, 

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Gezien de klachten wordt er nog intensiever gecontroleerd en zal bij 

elke klacht expliciet op aspecten van good housekeeping worden gelet teneinde mogelijk diffuse bronnen te 

voorkomen. 

 

Vervolg  

Gezien de huidige situatie heb ik de gemeente voorgesteld om na de zomer een bijeenkomst voor raadsleden en 

statenleden te organiseren waarin we, samen met de RUD Utrecht, nader kunnen ingaan op de aanpak en de 

tussentijdse resultaten van toezicht en handhaving. Na overleg met de Statengriffie ontvangt u hiervoor een 

uitnodiging.  

 


