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DATUM 5-9-2013 

AAN de leden van de Statencommissie MME 

VAN gedeputeerde drs. R.E. de Vries 

DOORKIESNUMMER 258 - 3666 

ONDERWERP A. van de Groep en Zonen B.V. te Bunschoten – vervolg handhavingsactie 

 

Op 16 juli 2013 heb ik Provinciale Staten geïnformeerd over de geurproblematiek rondom het bedrijf 

A. van de Groep en Zonen BV te Bunschoten, het door het onderzoeksbureau Witteveen+Bos 

daarover opgestelde geurrapport en de aanpak waarmee Gedeputeerde Staten de problematiek willen 

oplossen. Met dit memorandum wil ik uw commissie op de hoogte houden over de verdere 

ontwikkelingen in dit dossier. 

 

Met verwijzing naar de bevindingen van Witteveen+Bos heeft de provincie Utrecht het bedrijf op 24 juli 

2013 gelast binnen één maand nader geuronderzoek uit te voeren om de bron van de overlast te 

achterhalen en weg te nemen. Tegen deze beschikking heeft A. van de Groep bezwaar aangetekend 

en bij de rechtbank Utrecht een verzoek om een schorsing ingediend. Per uitspraak d.d. 2 augustus 

heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank dit verzoek toegewezen en de last geschorst. De 

uitspraak van de rechter biedt wel de mogelijkheid om twee andere in de vergunning opgenomen 

voorschriften (het naleven van geurnormen en het indienen van een plan van aanpak bij 

overschrijding van geurnormen)  te  handhaven. 

 

Met A. van de Groep is na de rechtszitting op 6 augustus 2013 overleg gepleegd en afgesproken dat 

hij op korte termijn de maatregelen neemt om de geuroverlast alsnog weg te nemen. Toegezegd is dat 

wij daarover nog dezelfde week (dus uiterlijk op 9 augustus 2013) een tussenrapport zouden 

ontvangen. Dit was echter niet het geval. Verder is door het bedrijf de verwachting uitgesproken dat 

met tot 1 november a.s. de geurproblematiek opgelost zou kunnen hebben. Op 2 september is weer 

een toezegging gedaan dat wij op korte termijn (uiterlijk 6 september) een rapport zouden ontvangen 

waarin de maatregelen geformuleerd zijn die het bedrijf gaat nemen om de geuroverlast weg te 

nemen. 

 

De provincie volgt de ontwikkelingen nauwlettend en probeert “om de druk op de ketel te houden” om 

de geuroverlast voor de omwonenden zo snel mogelijk weg te nemen. Wij worden daarbij 

ondersteund door Witteveen+Bos en door ngnb-advocaten. De provincie zal dan ook de op 16 juli 

2013 uitgezette koers voortzetten.  

 

Het eisen van een nader geuronderzoek (zoals in de geschorste last stond) beschouwen wij nu als 

gepasseerd station. Wij gaan hierop niet door. Gesteund worden wij daarbij door een nader rapport 

van Witteveen+Bos d.d. 13 augustus 2013 waarin onderbouwd geconcludeerd wordt dat Van de 

Groep geurnormen overschrijdt. Op deze geconstateerde overschrijding van geurnormen gaan wij ons 

nu richten.  

 

Dat betekent concreet dat uiterlijk  23 september a.s.  Van de Groep een plan van aanpak moet 

aanleveren bij de provincie Utrecht en dat  1 november a.s.  de geurproblematiek door Van de Groep 

moet zijn opgelost en wij anders genoodzaakt zijn dit met handhavingsmiddelen af te dwingen. 

 


