
Bunschoten Spakenburg 26 november 2018. 

Aan de leden van de Statencommissie BEM 

 

 

Geachte commissieleden, 
 
Tijdens uw vergadering van vanavond zal bij agendapunt 2.2 worden ingesproken door de heer 
Tjalling van Halteren.  
 
Zonder maar wat dan ook af te willen doen aan hetgeen hij namens ca. 4% van de Bunschotense 
bevolking (aantal inwoners ca. 22.000) naar voren zal brengen, vestig ik uw aandacht op het 
volgende: 
 

• Het groengas bedrijf A. van de Groep & Zonen B.V. betreurt het enorm dat er dagen zijn dat 
er sprake is van geurklachten.  

• Het bedrijf bouwt , zodra de vergunning daartoe is verleend, in een nieuw sluisgedeelte. Een 
zogenoemde ionisatie-unit zal al eerder worden geplaatst (zie ook het memo van 
gedeputeerde Pennarts). De afvalwaternormoverschrijding wordt deze week beëindigd.  

• Als er instemming komt met de verhuisplannen van het bedrijf naar de beoogde locatie aan 
de Groeneweg in Bunschoten-Spakenburg, stelt dat het bedrijf in staat om daar een geheel 
nieuwe productieunit – van de laatste technieken voorzien – op te zetten. Een unit met 
dezelfde productiecapaciteit als de huidige.  

• De samenleving is op weg naar een enorme energietransitie om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan. Daarbij is biogas een belangrijke component. Biogas uitsluitend gemaakt van 
afval uit de voedingsindustrie. Echter, zoals zo vaak bij nieuwe ontwikkelingen krijgen de 
voorlopers/trendsetters, zoals in dit geval biogasbedrijf Van de Groep, de klappen omdat er 
nog veel moet worden ‘uitgevonden’. Dat is geen reden om de geurklachten te 
bagatelliseren. Zoals gezegd, het bedrijf betreurt die enorm en doet er alles aan om deze te 
voorkomen. 

• Om van deze inspanningen kennis te nemen en ook te kunnen laten zien wat het bedrijf 
precies doet, nodigt het bedrijf u graag uit voor een bezoek. 

 
Tot slot. Inspreker vandaag is de heer Van Halteren. Hij stelt: ‘…….., uitspraken welke zijn adviseur de 
heer De Jongh als ‘niet zinnig’ voor de discussie bestempelde’. Dit wekt de suggestie als zou ik dit 
tegen de heer Van Halteren hebben gezegd. Deze heb ik echter nooit gesproken. Wel heb ik 
gereageerd op een mail die iemand anders mij stuurde. Niet de heer Van Halteren.  
Opdat u op dit punt wél juist bent geïnformeerd, vindt u onderaan dit schrijven de integrale tekst van 
de mailwisseling waarop ik doel.  
 
Mocht u nog vragen hebben, vanavond zitten zowel de heer Van de Groep als ik op de tribune. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Biosgasbedrijf A. van de Groep & Zonen B.V. 
 
De Veluwe Raadgeving 
J.Th. de Jongh 
 



 

Mailwisseling (van onder naar boven lezen) 

Van: Joost de Jongh  

Verzonden: donderdag 22 november 2018 15:11 

Aan: Roelwim de Graaf 

Onderwerp: RE: Uitspraken van de heer Van de Groep geciteerd in De Bunschoter 

Geachte heer De Graaf, 

Het komt mij voor dat het niet zinnig is om over een belangrijke kwestie als de soms 

optredende overlast van het biogasbedrijf Van de Groep, via de tekst van een 

krantenartikel te communiceren. Ik kan u wel melden dat wat ik geschreven heb in mijn 

mail van 11 augustus nog steeds staat. 

Met vriendelijke groet, 

De Veluwe Raadgeving 

  
Joost Th. de Jongh 
  
Postbus 77 
3830 AB Leusden 
T: 033 4321224 
F: 033 4321236 
M: 06 55885707 
E: dejongh@develuweraadgeving.nl  

 

Van: Roelwim de Graaf [mailto:roelwim.de.graaf@gmail.com]  

Verzonden: dinsdag 20 november 2018 20:24 

Aan: Joost de Jongh 

Onderwerp: Uitspraken van de heer Van de Groep geciteerd in De Bunschoter 

Geachte heer De Jongh, 

Een aantal opmerkelijke uitspraken in het verslag in De Bunschoter over het CDA Politiek Café van de 

heer Ariean van de Groep: 

• Ariean van de Groep verdedigde zich dat dit te wijten is aan verouderde technieken. “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.” 

• Ariean van de Groep als tegenreactie: “We hebben een troef in handen om helemaal te 
vergroenen. 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.” 

 

De door Ariean van de Groep uitgesproken woorden staan in het artikel tussen quotes, dus de 

journalist heeft de woorden van de heer Van de Groep letterlijk overgenomen. 

Drie vragen naar aanleiding van deze uitspraken: 

mailto:dejongh@develuweraadgeving.nl


1. Door wie wordt u de optimalisatie op de huidige locatie niet gegund? 
2. Hoe kan het dat de heer Van de Groep nu aangeeft dat de stankoverlast voorkomen op de 

huidige locatie niet mogelijk is terwijl eerder steeds gezegd is dat dit wel mogelijk zou zijn? 
3. Hoe verhouden deze uitspraken van Van de Groep zicht tot uw antwoord in uw mail van 11 

augustus 2018 waarin u namens het bedrijf heeft gezegd dat: “Ik kan bevestigen dat het 
bedrijf op de huidige locatie – inclusief in het door ionen neutraliseren van geuren – nog 
extra gaat investeren. Over de voortgang zal de klankbordgroep worden geïnformeerd.”? 

 

Alvast dank voor uw tijd en antwoord. 

Met vriendelijke groeten, 

Roelwim de Graaf 

 

Van: Joost de Jongh <dejongh@develuweraadgeving.nl> 

Datum: zaterdag 11 augustus 2018 om 16:51 

Aan: Roelwim de Graaf <roelwim.de.graaf@gmail.com> 

Onderwerp: RE: Klankbordgroep bedrijfsverplaatsing A. van de Groep & Zonen 

Geachte heer De Graaf,  

Ik kan bevestigen dat het bedrijf op de huidige locatie – inclusief in het door ionen 

neutraliseren van geuren – nog extra gaat investeren. Over de voortgang zal de 

klankbordgroep worden geïnformeerd. Dit alles laat uiteraard onverlet dat het 

streven is en blijft om aan de Groeneweg een hypermodern geen overlast gevend 

biogasbedrijf te bouwen.   

Met vriendelijke groet,  

De Veluwe Raadgeving 

  
Joost Th. de Jongh 
  
Postbus 77 
3830 AB Leusden 
T: 033 4321224 
F: 033 4321236 
M: 06 55885707 
E: dejongh@develuweraadgeving.nl  
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