MEMORANDUM

DATUM

11-9-2019

AAN

Commissie M&M

VAN

GS – gedeputeerde Schaddelee

DOORKIESNUMMER

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP

Stand van zaken dossier Van de Groep & Zn

Inleiding
Zoals eerder toegezegd, houd ik u op de hoogte van de voortgang op het dossier ‘Van de Groep & Zn’. In deze
memo informeer ik u over de verscherpte aanpak op dit dossier, de resultaten van lopende onderzoeken, het
beeld van de klachten van afgelopen zomer, de stand van zaken t.a.v. de vergunning en de Bibob-procedure, en
de communicatie naar de omgeving. Er zijn vanuit de omgeving van bedrijventerrein Zuidwenk veel klachten over
stank afkomstig van het bedrijf Van de Groep & Zn. Echter, ook wordt van andere bedrijven stank ervaren maar
in veel mindere mate. Er lopen daarom diverse onderzoeken op en rond het bedrijventerrein Zuidwenk.
Goed is om te melden dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt (tussen gemeente, provincie, waterschap en de
RUD) om, binnen de ruimte die wet- en regelgeving daartoe laat, gezamenlijk te werken aan een aanpak van het
dossier, teneinde alle problematiek t.a.v. stank, lozingen en overige risico’s in samenhang en adequaat aan te
pakken. Op 26 september vindt hierover een volgend bestuurlijk overleg plaats.
Ook op ambtelijk niveau wordt er goed samengewerkt. Elke drie weken vindt een projectgroepoverleg plaats
waarbij alle spelers van elkaars werkzaamheden en resultaten op de hoogte worden gehouden. Ook versterkt dit
het samenwerken en het elkaar kritisch bevragen.
Resultaten van lopende onderzoeken
Integrale bedrijfscontrole 13 mei 2019
Op 13 mei 2019 is een integrale controle uitgevoerd bij het bedrijf. Hierbij zijn meerdere overtredingen, vooral op
het gebied van ‘good-housekeeping’, geconstateerd. Het bedrijf is aangeschreven op deze constateringen en
heeft conform de vastgestelde handhavingsstrategie de mogelijkheid gekregen tot herstel van de overtredingen.
Begin september is een brede hercontrole uitgevoerd. Ik zal u binnen 2 weken informeren over de
geconstateerde overtredingen ongedaan zijn gemaakt en zo niet, welke handhavingsacties worden opgepakt.
Onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s
Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst is toegezegd dat er een onderzoek zal komen naar mogelijke
gezondheidsrisico’s van de luchtemissies van de bio-vergisting van Van de Groep & Zn (VDG). Bij dit onderzoek
wordt samengewerkt tussen de provincie Utrecht, de GGD en de gemeente Bunschoten. Ook wordt
samengewerkt met enkele bewoners en het Actiecomité.
Het onderzoek bestaat uit twee delen:
1) emissieonderzoek;
2) onderzoek op leefniveau.
Deel 1: Emissieonderzoek:
In juni 2019 is een emissieonderzoek uitgevoerd. Hierbij is de emissie van het bedrijf vanuit de bio-vergisting
bemonsterd. De genomen monsters zijn onderzocht op stoffen die mogelijke risico’s voor de gezondheid zouden
kunnen geven. De eindrapportage van dit onderzoek is nagenoeg afgerond. Het concept-rapport geeft aan dat er

vanuit de schoorsteenemissies geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Wel is hierbij overigens gebleken dat
er sprake is van een overschrijding van de geuremissie. Hierop wordt gehandhaafd.
Zodra het onderzoeksrapport definitief is, wordt dit gepubliceerd.
Deel 2: onderzoek op leefniveau:
Deel 2 van het onderzoek wordt in zo spoedig mogelijk gestart. Hiervoor wordt meetapparatuur geplaatst bij drie
bewoners rondom het bedrijf. De verdeling hierin is zodanig dat een goede verspreiding ten opzichte het bedrijf
wordt bereikt. Omdat de metingen pas verricht kunnen worden wanneer overlast wordt ervaren, is er een
afhankelijkheid van de windrichting. Onduidelijk is dus wanneer de eerste resultaten bekend zullen zijn.

Administratieve controle
Naast een controle van de activiteiten op het terrein van VDG, is ook aandacht voor de administratie. Op dit
moment loopt een administratief onderzoek door een forensisch accountant. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre
het bedrijf zich houdt aan haar administratieve verplichtingen m.b.t. de ontvangst en afvoer van te vergisten
materiaal en de afvoer van restproducten zoals digestaat. De verwachting is dat dit onderzoek in september kan
worden afgerond. Op basis van de resultaten zullen in het onderzoek aanbevelingen worden gedaan voor
eventueel te verbinden voorwaarden aan de vergunning van VDG.
In augustus is aan VDG nog gevraagd om aanvullende gegevens te leveren. Deze zijn nog niet ontvangen. Er is
nogmaals om gevraagd. Bij niet-leveren zal worden gevorderd danwel een last onder dwangsom worden
opgelegd.
Verdere onderzoeken

Provincie, gemeente, waterschap en RUD voeren verschillende onderzoeken uit. Waar mogelijk werken zij
samen. Zo is er aandacht vanuit het Waterschap voor de lozingen en voert de RUD een hercontrole uit n.a.v. de
resultaten van de gezamenlijke controle d.d. 13 mei 2019. Zoals gezegd zal ik u schriftelijk informeren over de
bevindingen.
Ook vindt een onderzoek plaats naar de inhoud van de aangetroffen IBC’s (opslagvaten op het buitenterrein). Er
zijn brandbare stoffen in aangetroffen. Passende maatregelen zullen worden getroffen, uiteraard in overleg met
de VRU. Hierover zal ik u schriftelijk informeren.
Veder zal een emissieonderzoek worden uitgevoerd bij het bedrijf Hubun omdat ook daarbij sprake is van
stankklachten en mogelijke uitstoot van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wij worden
geïnformeerd over de resultaten zodat een totaalbeeld ontstaat bij alle ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen van
risico’s op en rond bedrijventerrein De Zuidwenk.
Klachten gedurende de zomerperiode
Hieronder zijn puntsgewijs enkele resultaten weergegeven van de klachtenontwikkeling in de afgelopen
zomerperiode.
Na de in gebruik name van de nieuwbouwlocaties Zuiderzeeboulevard en Ons Belang, worden van hieruit ook
meldingen ontvangen. De meldingen betreffen stankoverlast van diverse bedrijven op het industrieterrein
Zuidwenk.
Ook is vastgesteld dat er stankklachten binnenkomen van adressen die veel verder weg liggen van het
industrieterrein. Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken om bij die locaties de bron te valideren.
In juni is een sterke toename geweest van het aantal meldingen van stankoverlast. Deze toename viel samen met
de door Van de Groep gemelde onderhoudswerkzaamheden rond 12 juni.
Over het algemeen is gedurende de gehele zomerperiode sprake geweest van een fluctuerend aantal meldingen
van stankoverlast. De meldingen zijn conform het geurprotocol afgehandeld.
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In cijfers ziet bovenstaande er als volgt uit:

Maand

aantal meldingen

mei
juni

27
92

verspreid over
hoeveel dagen
12
19

juli
aug

36
26

16
13

opmerking

meeste meldingen op 12 juni (26#). Deze
vielen samen met onderhoudswerkzaamheden.

Het is lastig om een goede trendanalyse uit te voeren. Het vermoeden bestaat dat de mensen af en toe niet
melden omdat zij het melden moe zijn. Ook zien wij (zie hierboven) dat er een nieuwe groep melders bij is
gekomen vanaf nieuwbouwlocaties. Minder klachten wil niet zeggen dat er minder stankoverlast is. Wel is
opvallend dat afgelopen periode geen klachten meer zijn ontvangen over het bedrijf Hubun of andere bedrijven
waar voorheen ook klachten over ontvangen zijn. De klachten gaan alle over VDG. Als de klachten te herleiden
vielen, bleek de bron VDG te zijn.
Bibob-procedure en afhandeling vergunningaanvraag
De provincie heeft op 14 augustus jl. een advies, in de zin van de wet Bibob, ontvangen van het Landelijk Bureau
Bibob. Momenteel wordt beoordeeld welke gevolgen de inhoud daarvan heeft voor de vergunningverlening aan A.
van de Groep en Zonen B.V. Vervolgens kan een besluit worden genomen op de lopende vergunningaanvraag.
Een analyse van de doelmatigheid en de juridische haalbaarheid van mogelijke besluiten wordt op dit moment
uitgevoerd. Die besluiten kunnen strekken tot verlening, weigering en verlenging van de vergunning onder het
stellen van voorwaarden op grond van de wet Bibob.
Communicatie
Omdat er nog geen definitieve conclusies zijn t.a.v. de lopende onderzoeken en de vergunningprocedure, kan
hierover nog niet nader gecommuniceerd worden. Wel zijn het Actiecomité en enkele bewoners betrokken bij het
uitvoeren van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. De samenwerking verloopt goed.
Een volgende bewonersbijeenkomst wordt gepland zodra de definitieve conclusies t.a.v. de onderzoeken en
zicht op de vergunningprocedure bekend is.
Ook vinden de diverse organisaties die betrokken zijn bij deze locatie elkaar steeds beter. Momenteel wordt
gewerkt aan een verbetering van de contact- en afstemmingsmomenten.
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