
RONDVRAAG STANKKLACHTEN BUNSCHOTEN 
 
(MME-vergadering 06-10-2014) 
 
In de zomer van 2013 heeft de vergistingsinstallatie van A. van de Groep & Zonen BV in Bunschoten 
veel stankoverlast veroorzaakt. De provincie heeft destijds een handhavingstraject ingezet en forse 
dwangsommen opgelegd. Van de Groep heeft dat met een rechtszaak aangevochten en heeft gelijk 
gekregen. Intussen heeft het bedrijf een nieuwe luchtzuiveringsinstallatie gebouwd, die het aantal 
klachten in het najaar van 2013 snel tot nul verminderde. 
 
Op 9 september 2014 hoorden wij het gerucht dat er weer nieuwe klachten zouden zijn gemeld. Wij 
hebben meteen een nieuw klachtenoverzicht gevraagd, dat we op 18 september jongstleden hebben 
gekregen. Dit overzicht bestaat uit een lijst van bijna driehonderd klachten, waarvan de meeste valide 
zijn verklaard. 
 
 
Op basis van dit actuele klachtenoverzicht heeft de statenfractie van de ChristenUnie een serie 
vragen: 
 
1. 
Hoeveel van de stankklachten zijn  met zekerheid toe te schrijven aan de vergistingsinstallatie van 
Van de Groep? 
 
2. 
Betekenen deze klachten dat Van de Groep zijn milieuvergunning heeft overtreden? 
Zo nee, kan de provincie dan toch iets doen om het aantal klachten terug te dringen? 
Zo ja, wat heeft de provincie in de eerste negen maanden van 2014 hieraan gedaan en wat gaat de 
provincie Utrecht in de rest van dit kalenderjaar doen? 
 
3. 
Waarom heeft de provincie geen nieuwsbrief gemaakt met een actueel klachtenoverzicht en plan van 
aanpak? 
In de MME-vergadering van 23 september 2013 hebben wij de gedeputeerde gevraagd om zeer 
regelmatig een nieuwsbrief te sturen, zodat de ongeruste omwonenden frequent te horen zouden 
krijgen of er nieuwe ontwikkelingen zijn.  
Maar vanaf 15 november 2013 heeft de provincie over dit onderwerp geen enkele nieuwsbrief meer 
verspreid, terwijl er wel degelijk nieuwe ontwikkelingen waren. Wij kunnen ons voorstellen dat de 
provincie aan het begin van iedere maand een klachtenoverzicht van de vorige maand verspreidt. 
Wil de gedeputeerde voortaan minstens eens per maand de bewoners via een nieuwsbrief op de 
hoogte houden?  
 
4. 
Wat betekent de RUD-vorming voor dit speciale handhavingstraject? 
De RUD Utrecht is op 1-7-2014 van start gegaan. Het duurde meer dan vijf volle werkdagen voordat 
de RUD een bijgewerkt klachtenoverzicht kon leveren. 
Staan de handhavers nu op grotere afstand van het provinciaal bestuur, zodat het leveren van actueel 
klachtenoverzicht veel langer duurt? 
 
5. 
Is de problematiek rond de veiligheidsvoorschriften (de tweede route voor de brandweer) intussen 
opgelost? 
 
6. 
Hoe verlopen de gesprekken van de provincie met A. van de Groep & Zonen BV over de lange termijn 
visie en de eventuele verplaatsing van het bedrijf? 
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