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Onderwerp Statenbrief: Geurrapportage Van de Groep in Bunschoten
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
In Bunschoten is het bedrijf Van de Groep gevestigd. Dit bedrijf wekt groengas op uit afval. De provincie Utrecht
is het bevoegde gezag voor vergunningverlening en handhaving. De bedrijfsactiviteiten veroorzaken geurhinder in
de omgeving. In onze opdracht is hier onderzoek naar gedaan door het bureau Witteveen+Bos. Bijgaand treft u
het rapport met daarin de conclusies. Vast staat dat de bedrijfsactiviteiten in de wijde omgeving geurhinder
veroorzaken die onwenselijk is. Met behulp van het rapport van Witteveen+Bos hebben wij een plan opgesteld
waarmee de huidige geurhinder weggenomen moet worden.
Aanleiding
Sinds de inwerkingtreding van de vergunning voor het bedrijf Van de Groep is er sprake van een zeer significant
aantal klachten over geurhinder in de omgeving van het bedrijf. Als bevoegd gezag moeten wij deze klachten
voorkomen dan wel door gerichte maatregelen terugdringen.
Voorgeschiedenis
A. van de Groep en Zn. BV te Bunschoten is een al lang in Bunschoten gevestigd bedrijf dat oorspronkelijk de
handel in zeevis als hoofdactiviteit had. Enkele jaren geleden heeft het bedrijf zich, naast de handel in zeevis,
tevens gericht op de duurzame energieopwekking vanuit een biovergistingsinstallatie. Voor de duurzame
energieopwekking hebben wij destijds een omgevingsvergunning verleend. In 2011 heeft het bedrijf een
revisievergunning ontvangen voor een verhoogde productie van groengas, waardoor de uitbreiding van de
groengasproductie vergund is.
Reeds vóór de inwerkingtreding van deze vergunning zijn uit de woonomgeving vele geurklachten aan ons
gemeld. In 2011 en 2012 liepen deze op tot meer dan 300. Het ging en gaat daarbij ook volgens de
waarnemingen van onze toezichthouders om hevige stank.
De vergunning is destijds afgegeven in het vertrouwen op de technische mogelijkheid om deze activiteit zonder
bijkomende hinderlijke geuremissies te verrichten. De aanvraag bevestigde dit vertrouwen, althans gaf geen
aanleiding tot wantrouwen. De activiteit paste verder in de duurzaamheidsdoelstelling van de provincie en de
vergunningverlening trok veel positieve publicitaire aandacht (NOS-journaal, De Volkskrant, etc.).
Ook al stond en staat het bedrijf open voor (juridisch niet verplichte) technische aanpassingen, innovaties en

investeringen, dan nog is het tot nu toe niet gelukt de geur- c.q. stankhinder voor de woonomgeving weg te
nemen. De reden daarvoor is dat tot nu toe geen oorzaak voor de geuremissies aanwijsbaar is. Ook was niet
zonder enige twijfel aangetoond dat de geur inderdaad van Van de Groep afkomstig was. Dit maakte het tevens
onmogelijk om de in de vergunning opgenomen geurnormen te handhaven.
De onderzoeksresultaten van Witteveen+Bos tonen aan dat de in de woonomgeving geconstateerde
geurklachten aan de activiteiten van Van de Groep gerelateerd kunnen worden en daar dus hun bron hebben. De
voor de bewoners relevante gegevens uit het onderzoek zijn tijdens een bewonersbijeenkomst op vrijdag 28 juni
jl. in het gemeentehuis van Bunschoten aan de belangstellenden gepresenteerd.
De geurklachten zijn niet acceptabel zodat overheidsingrijpen wel in de rede ligt. Wij kiezen daarbij voor een
aanpak met meerdere instrumenten omdat de kans op succes daarmee groter zal zijn dan bij een reguliere
handhavingsactie en de ondernemer tot nu toe bereid is medewerking te verlenen. Mocht het gebruik van de
gekozen instrumenten toch niet succesvol blijken, dan zou uiteindelijk artikel 2.33, 1e lid, onder d, Wabo gebruikt
kunnen worden. Artikel 2.33, 1e lid, onder d, Wabo geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid een vergunning
wegens ontoelaatbare milieuhinder in te trekken als maatregelen op grond van artikel 2.31 Wabo zoals hieronder
beschreven niet succesvol zijn.
Essentie / samenvatting:
Het door ons genomen besluit met betrekking tot het wegnemen van de geuroverlast bij A. van de Groep en
Zonen BV in Bunschoten voorziet in de volgende acties:
a. het uitvoeren van nader geuronderzoek door A. van der Groep,
b. het opstellen van een plan van aanpak door Van de Groep tot ongedaanmaking van de geuremissies,
c. het realiseren van de maatregelen die in het plan van aanpak beschreven zijn,
d. het ambtshalve wijzigen van twee vergunningvoorschriften door de provincie Utrecht,
e. het opstarten van een handhavingstraject middels het vaststellen van een vooraanschrijving met
betrekking tot de overschrijding van de geuremissienorm door Van de Groep.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Terugbrengen van de geurhinder.
Financiële consequenties
Geen bijzonderheden.
Vervolgprocedure/voortgang
Wij zullen u over de voortgang in dit dossier op de hoogte houden.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief en de rapportage betreffende het onderzoek naar de geurhinder in Bunschoten.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

