Datum: 23 februari 2013
Onderwerp: inspreken commissie MME Provinciale Staten Utrecht
Geachte leden van de commissie MME,
Voorstellen: Andries Nicolai ChristenUnie Bunschoten .
Dank u wel dat u ons vandaag in deze commissie in de gelegenheid stelt in te spreken over een
onderwerp dat ons in Bunschoten-Spakenburg bezighoudt, namelijk het bedrijf van de
biogascentrale van de Groep.
In december kwamen we als gemeente uitgebreid op de televisie met de serie – Voetbal, keek en
kibbeling - . Een serie die het dorp Bunschoten/Spakenburg en de gemeente positief op de kaart
heeft gezet. Daar waren en zijn we enorm blij mee. Niet alleen voor ons eigen dorp, maar ook als
onderdeel van de provincie Utrecht. Het zette ons dorp positief op de kaart.
Intern in het dorp speelt er echter meer. De biovergasser zorgt al jaren voor veel overlast en de
bewoners in de omgeving klagen regelmatig en frequent. Vooral als de wind vanuit het noordoosten
komt, is er vaak sprake van overlast en wordt er in een breed gebied geklaagd.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat we een aantal jaren geleden (provincie en gemeente) blij
waren met dit innovatieve bedrijf, waarbij uit afval energie werd gewonnen die in de eigen regio ook
weer wordt afgezet. Die blijdschap is echter door de stankoverlast op een behoorlijk laag pitje komen
te staan. En de stankoverlast verdwijnt, ondanks verschillende maatregelen, nog steeds niet
afdoende.
Als gemeenteraad kunnen we zelf geen maatregelen treffen, omdat de provincie gaat over de
vergunningen en de handhaving ervan.
Er is in ieder geval een positieve ontwikkeling: we zijn tevreden met de aandacht die het bedrijf
momenteel krijgt van de provincie. Het onderwerp staat op de agenda en we zijn blij dat er eind
2012 gestart is met een onafhankelijk onderzoek door het bureau Witteveen-Bos. Mooi dat er tijd en
geld in wordt gestoken om er achter te komen waar de stankoverlast vandaan komt.
We zijn ook content met het feit dat er een telefoonnummer is waar burgers kunnen melden dat ze
last hebben van de stank.
Wat ons zorgen baart, is dat ondanks maatregelen en toezeggingen van het bedrijf het afgelopen jaar
en vooral ook de laatste maanden regelmatig wordt geklaagd over de stank. Met name wanneer de
wind komt uit de oosthoek. En dat is deze winter veelvuldig het geval geweest.
Ondanks het feit dat de provincie is gaan meten met apparatuur, blijkt dat na 3 maanden er nog geen
overtuigende resultaten zijn. In de laatste nieuwsbrief van de provincie twee weken geleden werd
dat ook expliciet geconstateerd. Dat maakt dat het vertrouwen in de provincie er bij burgers niet
groter op wordt.
We merken nu dat er twee soorten reacties ontstaan. De ene groep bestaat uit mensen die steeds
feller worden. Tegelijk is er ook een categorie bewoners die de neiging heeft de handdoek in de ring
te gooien vanuit de insteek dat klagen toch geen zin heeft en niets oplevert.
Omdat er vooral sprake is van stankoverlast in het noorden van het dorp treft het ook de nieuwe wijk
Zuyderzee. Een punt wat niet een pré is bij het verkopen van de woningen.

We spreken in, omdat we de urgentie bij u onder de aandacht willen brengen en dat we graag z.s.m.
willen dat er een oplossing komt voor alle partijen. Deze problemen bestaan en duren te lang.
Bovendien komt er nog bij dat het bedrijf bezig is met de bouw van een volgende silo waarvoor in
2011 een vergunning is afgegeven.
Betekent dat we dan als gemeenschap nog meer last van de geur zullen krijgen? Het is essentieel de
geurproblemen onder controle te krijgen. In het belang van de inwoners, maar ook in het belang van
de ondernemer, die hierdoor een negatieve reputatie opbouwt.
Voorzitter we zijn blij dat de provincie zich inspant om deze zaak serieus te onderzoeken.
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een innovatief bedrijf op deze manier zo negatief in het
nieuws blijft komen met dit effect..
De vragen die we hebben zijn de volgende:
Voor de gedeputeerde:
1. Of u vaart wilt zetten achter de onderzoeken en zo snel mogelijk uitsluitsel wilt geven over de
resultaten?
2. Als aantoonbaar blijkt dat de overlast wordt veroorzaakt door de biovergasser passende
maatregelen te nemen.
3. U zorgvuldig wilt omgaan met het verlenen van toestemming voor uitbreidingsmogelijkheden
van dit bedrijf op deze locatie in het licht van de klachten die blijven voortduren.
De commissieleden van MME zou ik willen vragen de vinger aan de pols te houden en op te komen
voor de belangen van de omwonenden die last hebben van de stank en het college kritisch te volgen.
En ook al speelt het zich niet in uw backyard: de belangen van de inwoners van BunschotenSpakenburg gaan u toch ook aan het hart?
En voor beide geledingen (gedeputeerden als leden van de commissie) geldt dat u van harte welkom
bent om een dag naar Bunschoten te komen en mee te maken hoe penetrant de geur is als deze
vrijkomt.
Ik dank u wel voor uw tijd en aandacht.
Namens de fractie van de ChristenUnie Bunschoten,
A(n dr ie s) Nico la i ( f ra c t iev o o r zit t er Ch ri ste nU nie )
________________________
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