
Antwoorden op de vragen uit de cie MME van 9 september jl over de geuroverlast Bunschoten: 

  

VVD:  

Wat is er gebeurd met de door de laatste inspreker (de heer De Jongh, adviseur van Van der 

Groep)  gememoreerde brief d.d. 23 juli jl. over het voorstel om tot een taskforce te komen 

met daarin de gemeente, de provincie en het bedrijf Van der Groep?  

  

Antwoord:  

Inmiddels heeft de heer De Jongh antwoordbrief ontvangen (d.d. 20-9-2013). Daarin is 

aangegeven niet in te willen gaan op het verzoek tot vorming van een Taskforce. Dit was al 

eerder ambtelijk met de heer De Jongh besproken, waarmee verondersteld werd dat het 

verzoek was afgedaan. Op 9 september werd duidelijk dat dit niet het geval was, en is zijn 

verzoek alsnog schriftelijk beantwoord. 

  

CDA: 

Wat is de status van de afspraken die met fa Van de Groep zijn gemaakt? De vraag is of, 

gezien het feit dat tot twee keer toe geen tussenrapportage is aangeleverd, nog tot 1 november 

a.s. moet worden gewacht op actie van fa Van de Groep, dit reden is voor de provincie om in 

ieder geval de voorbereidingen voor handhaving in gang te zetten. 

  

Antwoord:  

We wachten niet meer tot 1 november. We zijn gestart met bestuursrechtelijke sanctionering. 

Er zijn onlangs drie dwangsomprocedures in gang gezet, te weten: 
-       Een LOD met een begunstigingstermijn tot 1 november 2013, die ziet op naleving van de 

geurnorm (zowel emissie als immissie); € 500.000,-  in één keer te verbeuren indien door PU 
wordt vastgesteld dat de geurnorm uit de omgevingsvergunning wordt overtreden. 

-       Een LOD met een begunstigingstermijn tot 1 november 2013, die ziet op illegale uitbreiding 
van de inrichting met een gaswasinstallatie die niet is vergund. Te verbeuren dwangsom: € 
25.000,- per week met een maximum van € 150.000,- 
Deze gaswasser maakt deel uit van het Plan van Aanpak van Van de Groep. Indien tijdig een 
ontvankelijke vergunningaanvraag én een gedoogverzoek wordt ingediend, kan van de last 
onder dwangsom worden afgezien. In dat geval moet uit de vergunningaanvraag onomstotelijk 
blijken dat de nieuwe gaswasser effectief is. 

-       Een LOD die inmiddels van kracht is, vanwege het niet tijdig indienen van een 
Milieujaarverslag; Te verbeuren bedrag: € 1.000,- per dag met een maximum van € 30.000,-. 
Er is een inningsbesluit verstuurd met een bedrag van € 1.000,- 

  

  

  

 


