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Geachte heer De Jongh,

Op 23 juli 2013 ontvingen wij uw brief waarin u aangeeft voorstander te zijn van het vormen van een 'taskforce
Van de Groep'. De taskforce zou opdracht moeten hebben om tot een integrale oplossing te komen, waaronder
het voorkomen van overlast naar de omgeving. Het genoemde uitgangspunt daarbij is verplaatsing van de
biogasinstallatie van A. van de Groep B.V. Van uw brief hebben we met belangstelling kennis genomen.
U heeft op 22 juli en op 5 augustus jl. gesprekken gevoerd met enkele ambtenaren van de provincie Utrecht.
Tijdens die gesprekken zijn standpunten uitgewisseld en is duidelijk gemaakt dat een taskforce in deze fase niet
aan de orde kan zijn. Uw opmerking tijdens de vergadering van de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en
Economie van 9 september 2013, dat op uw voorstel nog op geen enkele manier was gereageerd, wordt
daarom door ons niet herkend.
Uiteraard ben ik bereid u hierbij een onderbouwíng van ons standpunt te geven.

Allereerst is een verplaatsing een zaakvan A. van de Groep B.V. zelf . Er zijn al meerdere verkenningen
geweest. Binnen de gemeente Bunschoten is slechts één bedrijventenein, waar nog gronden beschikbaar zijn:
Haarbrug-Zuid, aan de zuidoost kant van de kern. Dit terrein is mede bedoeld om bedrijven vanaf
bedrijventerrein Zuidwenk, waar Van de Groep nu is gevestigd, naar toe te veçlaatsen en aan deze bedrijven
ruimte te bieden voor ontwikkeling. Van de Groep heeft in het verleden te kennen gegeven van deze optie geen
gebruik te willen maken, omdat het risico op overlast van de omgeving dan nog groter is. Daarnaast is een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vestiging van het bedrijf op de locatie van de
voormalige rioolwaterzuivering en gemeentelijke stortplaats aan de Groeneweg. Uit dit onderzoek is gebleken
dat vestiging daar mogelijkheden biedt, mits aan een aantal zwaanruegende vooruvaarden wordt voldaan. Voor
de korte termijn is deze locatie geen optie, zeker zolang er nog geen zicht is op venrerving van deze locatie
door A. Van de Groep BV.
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drs. R.E. de Vries
L¡d van het college van gedeputeerde staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
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Gezien de ernstige geuroverlast op en rondom de huidige locatie ligt de nadruk nu op wegnemen van die
overlast. ln onze overuegingen niet aan uw vezoek tegemoet te komen weegt dan ook zwaar mee dat er
momenteel diverse handhavingstrajecten lopen en A. van de Groep BV aan zel is om de geuroverlast weg te
nemen.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van
namens

R.E. de Vries
Gedeputeerde Wonen en Stedelijke Vernieuwing, Milieu, Recreatie, Water en Europa
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