
Inspraak Commissie BEM, Provincie Utrecht, maandag 26 november 2019. 

Tjalling van Halteren 

 

Geachte Commissieleden, 

  

Dank dat u mij de weer gelegenheid geeft om hier vanavond het woord te voeren over de 

aanhoudende stankoverlast van de biogascentrale van Van de Groep in Bunschoten. Dank ook voor 

de reacties die ik van een aantal van u heb mogen ontvangen in de afgelopen week naar aanleiding 

van onze mail en de lopende petitie.  

  

Ik sta hier vanavond niet alleen. Ik spreek ook namens de andere ondertekenaars van de mail, maar 

nog veel belangrijker; ik voel mij gesteund door ruim 800 mensen de moeite hebben genomen om de 

petitie te ondertekenen.  

 

Wij zijn het zat. We hebben alles al gehoord in de afgelopen jaren:  

-Het valt wel mee met de stank 

-Er zijn niet zoveel klachten 

-Een bedrijf mag je af en toe ruiken 

-We gaan het oplossen 

-We gaan het verplaatsen 

-En tot slot uw gedeputeerde die  ‘ontoelaatbaar’ uitsprak en aangaf dat ze met de last onder 

dwangsom nu eindelijk de middelen had om het bedrijf aan te pakken. 

  

Maar er is niets veranderd. De last onder dwangsom is ingetrokken omdat het bedrijf blijkbaar aan 

alle voorwaarden had voldaan. Uw gedeputeerde reageerde niet meer op onze mails, behalve dat ze 

erg druk is.  Tot eind vorige week, toen er eindelijk een antwoord kwam. Of dit naar aanleiding van 

alle commotie is kan ik alleen maar naar raden.. een uitnodiging voor de bijeenkomst met gemeente 

en provincie hebben we overigens nog steeds niet. 

 

En het stinkt nog altijd. En deze overlast ervaar ik niet alleen;. Zie de petitie, de reacties op sociale 

media en de mensen die mij de afgelopen week hebben aangesproken. Reacties liepen uiteen van 

“goed dat je het doet maar het help tocht niet ” tot “zullen we de boel nu zelf maar plat leggen”. Dit 

laatste ben ik overigens geen voorstander van, vandaar dat ik mij tot u richt. 

 

Het regent weer klachten, zeker bij zonnig weer, maar klagen wordt door de RUD ontmoedigd, de 

reacties die ik en andere omwonenden krijgen liegen er niet om; men bagatelliseert, blijft spreken 

over geur in plaats van stank, het bedrijf voldoet aan de vergunning, geur is subjectief, en vervolgens 

worden klachten niet meer gevalideerd… betekend dit dat een niet-gevalideerde klacht als on-

gevalideerd te boek komt te staan? dat deze niet meetelt? dat Van de Groep kan beweren dat er 

geen gevalideerde klachten meer zijn en dus géén klachten meer zijn? dit wijst niet op een betrokken 

houding van onze handhavers. 

  

In onze krant De Bunschoter las ik een paar opmerkelijke uitspraken van Ariean van de Groep, 

eigenaar van de biogascentrale, gedaan tijdens een bijeenkomst van het plaatselijke CDA op 15 

november, uitspraken welke zijn adviseur, De heer De Jongh, als “niet zinnig” voor de discussie 

bestempelde.    

Ariean vertelde dat de stank te wijten is aan verouderde technieken, en ik citeer “Er bestaan nieuwe 

technieken. Dan is het echt over met stank- of geuroverlast. Optimalisatie op de plek waar we nu 

zitten, wordt ons niet gegund.”, en even later, en ik citeer weer  “Het is niet onze core business om 

stank te produceren. We doen daar echt alles aan. Op de huidige plek kan dit niet. Of we gaan naar 

een nieuwe locatie, of het mislukt.” 

  



In de huidige vergunning, afgegeven in 2016, is een heldere  geurcontour opgenomen met een 

grenswaarde van 0,5 OU. zie daarvoor de bijlage. Voor de duidelijkheid; 1 OU is ruikbaar, daaronder 

niet, daarboven wel. Dus 0,5 is absoluut niet waarneembaar. Buiten deze contour zou geen stank te 

ruiken mogen zijn in 98% van de tijd. dat komt neer op 175 uur per jaar stank, dat is iets meer dan 

een week, meer zou niet mogen.  Maar wij ruiken het bedrijf nu vrijwel altijd bij een oostenwind. En 

dat wij het vrijwel altijd ruiken bij oostenwind wekt bij mij de indruk dat het vrijwel altijd stinkt. En 

Ariean geeft aan dat hij dit niet kan, of mag, oplossen op de huidige plek. 

 

Hij stelt:  ‘optimalisatie op de plek waar we nu zitten, wordt ons niet gegund.’ 

 Maar door wie wordt dit niet gegund? Door de provincie? Waarom gunt u het bedrijf deze 

optimalisatie niet? Hoe kan hij dit zeggen terwijl uw gedeputeerde, mevrouw Pennarts, steeds 

aangeeft dat het bedrijf eerst moet laten zien dat ze op de huidige locatie de zaak op orde kan 

krijgen? Ook is in een vorige vergadering aangegeven dat een vergunning voor een andere locatie 

niet aan de orde kan zijn als het niet op de huidige locatie opgelost is. 

  

Wij vragen u dan ook, op basis van deze vergunning, de uitspraken van de Ariean van de Groep en de 

aanhoudende stankoverlast, om handhavend op te treden en het bedrijf op de huidige locatie stil te 

leggen totdat er een oplossing is. Een oplossing waarbij het bedrijf voldoet aan de normen die door u 

zijn gesteld: niet te ruiken, geen stank buiten de geurcontouren van de huidige vergunning. 

  

We krijgen ook regelmatig te horen dat een verplaatsing van het bedrijf de oplossing zal zijn. Wij 

geloven daar ook in. Dit bedrijf moet zo snel mogelijk verplaatst worden. Echter niet naar een locatie 

die hemelsbreed een paar honderd meter verderop is, waarbij er voor ons niets zal veranderen. En 

dan zeker niet als het bedrijf ook nog 5x zo groot zal worden. Waar komt al dat afval vandaan? Wat 

gaat er dan in? Waar blijven de reststoffen? 

 

 Wij geloven er niet meer in. Van de Groep  heeft de afgelopen jaren bewezen de zaken niet onder 

controle te hebben of te kunnen krijgen. 

Daarbij; hoelang duurt de bouw van een nieuwe centrale, blijft de huidige installatie dan draaien en 

en hoelang hebben wij dan nog last van deze situatie? 

  

En we zijn nier de enigen met dit probleem; in Bemmel, Gelderland, heeft men te kampen met 

stankoverlast van een biogascentrale. Blijkbaar is deze vrij nieuwe centrale met dus vrij nieuwe 

technieken, ook niet stankvrij. 

  

Over gezondheid en gevaar hoef ik hier niet te hebben, dit is aan de gemeente, maar ook deze zorg 

deelt een groot aantal mensen in Spakenburg. 

  

Ik wens u veel wijsheid toe in uw bespreking en besluitvorming en verwacht dat u hierbij rekening 

zult houden met de belangen van uw inwoners die de jarenlange overlast hebben ervaren en daar tot 

nu toe veel geduld mee hebben gehad.  

 

Hartelijk dank. 

 

 




