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DATUM 4-6-2019 

AAN Commissie M&M 

VAN GS – gedeputeerde Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Stand van zaken dossier Van de Groep & Zn 

Inleiding 
Zoals toegezegd hou ik u op de hoogte van de voortgang op het dossier Van de Groep (VDG). In deze memo 
informeer ik u over de lopende juridische procedures, het gezondheidsonderzoek en de ontwikkeling van de 
klachten. 

 
Juridische procedures 
Door de provincie is een Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd aan de biogascentrale Van de Groep vanwege 
overtreding van de geurnormen uit de omgevingsvergunning milieu. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt. 
De rechtbank Midden-Nederland heeft, naar aanleiding van een verzoek om schorsing van die LOD, besloten dat 
deze voorlopig nog niet in werking treedt c.q. opgeschort is. 
Hoewel de rechter tijdens de zitting aangaf dat zij niet twijfelde aan de overlast die omwonenden ondervinden, 
moet er getoetst worden of voldoende is aangetoond dat het bedrijf de vergunningvoorschriften overtreedt. Dat 
betekent dat de last onder dwangsom nog niet in werking treedt en de provincie dus (nog) niet kan optreden 
tegen de stankoverlast. Deze schorsing geldt tot zes weken nadat Gedeputeerde Staten een besluit heeft 
genomen op het bezwaar dat door het bedrijf is ingediend.  
Op 21 mei 2019 is het advies ontvangen van de Awb-bezwarencommissie over het ingediende bezwaar. De 
commissie adviseert om het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen. 
In de last is uitgegaan van een waarnemingscontour waarbuiten geen geur mag worden waargenomen. Deze 
waarnemingscontour is een rekenkundige vertaling van de geurcontour (98 percentiel) in de vergunning. De Awb 
commissie vindt echter onvoldoende onderbouwd dat een overtreding van de waarnemingscontour ook betekent 
dat de geurcontour, zoals opgenomen in voorschrift 8.1.2. in de vergunning, is overschreden.  
 
Het advies van de bezwarencommissie geeft diverse aangrijpingspunten om de handhaving effectiever te maken. 
Dit gaat met name over de formulering van vergunningvoorschriften. Juridisch gezien vertrouw ik op de 
houdbaarheid van de berekening van de waarnemingscontour, echter de stappen die genomen moeten worden 
om tot dat gelijk te komen kosten veel tijd. Deze tijd wordt gestoken in de lopende vergunningsprocedure. 
Daarnaast ben ik in gesprek met de RUD over de mogelijkheden voor verdere verbetering van het toezicht en de 
handhaving. Ook wordt bekeken of er een nieuwe last onder dwangsom kan worden opgelegd. GS zal op korte 
termijn een beslissing op bezwaar nemen.  
 
Gezondheidsonderzoek  
Tijdens de bewonersbijeenkomst heb ik toegezegd dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
gezondheidsrisico’s van de luchtemissies van de bio-vergisting van Van de Groep. Hierna wordt beschreven hoe 
dit onderzoek wordt opgezet. Voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek wordt samengewerkt tussen de 
provincie, de GGD en de gemeente Bunschoten. De technische begeleiding en uitvoering van het onderzoek 
wordt verzorgd door luchtspecialisten van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), omdat daar veel 
deskundigheid bestaat op dit gebied.  
 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 
1. Door de ODRA wordt een emissieonderzoek uitgevoerd bij het bedrijf. Hierbij wordt onderzocht welke stoffen 

vanuit het bedrijf worden uitgestoten. De monsters van dit onderzoek worden geanalyseerd door een 
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gespecialiseerd laboratorium. De potentiële gezondheidsrisico’s worden ingeschat in overleg met de GGD. 
Zo nodig worden worst-caseberekeningen uitgevoerd. Hierbij wordt berekend of er in het ergste geval 
gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. We verwachten eind juni de eerste resultaten van dit 
emissieonderzoek.  

2. Afhankelijk de resultaten van het emissieonderzoek wordt een blootstellingsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor 
worden uit omwonenden deelnemers geselecteerd en geïnstrueerd. Deze omwonenden nemen zelf 
luchtmonsters op momenten dat naar hun mening sprake is van overlast. Deze luchtmonsters worden 
geanalyseerd en potentiële gezondheidsrisico’s worden onderzocht.   

3. Alle betrokkenen, waaronder de omwonenden, worden geïnformeerd over de onderzoeken en de resultaten 
van de onderzoeken. De onderzoeksopzet is besproken worden met het Actiecomité. 

 
Ontwikkeling klachtenpatroon Van de Groep  
Er zijn ten behoeve van klachtafhandeling dor de RUD-Utrecht protocollen vastgesteld. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een app waarin de warnemingslocatie eenduidig wordt vastgelegd en de juiste vragen worden 
beantwoord. Hiermee wordt gegarandeerd dat waarnemingen juridisch en technisch van voldoende kwaliteit zijn, 
zodat dit in toekomstige procedures voldoende bruikbaar is. Deze protocollen worden gehanteerd bij alle klachten 
en dus ook bij klachten over geur bij Van de Groep in Bunschoten.  
De verificatie van geurklachten in Bunschoten wordt uitgevoerd door ervaren medewerkers van de 
consignatiedienst. Deze medewerkers zijn allemaal geïnstrueerd over de te volgen stappen en het protocol en 
gebruiken allemaal de speciale app. De betrokken medewerkers zijn allemaal bekend met de lokale situatie en de 
specifieke geuren en kunnen deze herkennen en onderscheiden naar de specifieke bronnen.  
 
Onderzoek ter plaatse n.a.v. klacht 
Het klachtenonderzoek heeft als doel een sluitende relatie te leggen tussen de klacht van een burger en een 
eventuele overtreding bij de betreffende inrichting. Hiervoor wordt een protocol gevolgd. De hoofdlijnen van het 
protocol: 
1. Vanaf elke derde melding geuroverlast binnen 8 uur, wordt ter plaatse gecontroleerd. De bedoeling is dat 

meldingen zo veel mogelijk gevalideerd worden, door op elke locatie waar de geur van een bron 
geconstateerd wordt, dit via de app te registreren. 

2. Hiervoor dient zo mogelijk de app gebruikt te worden (waarnemingslocatie + controlelijst 
3. Bij validatie van een geur moet de bron ook fysiek bepaald worden 

Het onderzoek ter plaatse naar aanleiding van een melding/klacht bestaat uit twee delen: 
a. Er wordt een onderzoek gedaan ter plaatse bij de melder/klager: 

i. De GPS-locatie wordt vastgelegd in de controle-app. Leg vast of deze locatie binnen 
of buiten de waarnemingscontour van Van de Groep is gelegen.   

i. De geur wordt ter plaatse door de toezichthouder binnen een tijdbestek van tenminste 
een kwartier langdurig en/of herhaaldelijk in vleugen waargenomen. De feitelijke 
constatering vermelden in de toelichting! 

ii. De geur dient herkend te worden als een geur die afkomstig is van een specifieke 
inrichting en niet van andere geurbronnen uit de omgeving. Als het niet herkenbaar is 
als geur die afkomstig is van één inrichting wordt dit geregistreerd en wordt extra 
zorgvuldig aandacht besteed aan de herleidbaarheid naar één bron. Dit wordt 
geregistreerd en de herleidbaarheid wordt gemotiveerd. 

iii. De melder/klager wordt aangesproken en de volgende informatie wordt verzameld: 
1. Gedurende welke tijd de geur langdurig en/of herhaaldelijk in vleugen is 

waargenomen. 
2. In hoeverre de geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en hoe de geur 

wordt omschreven (zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend?). 
3. In hoeverre de geur herkend wordt als een geur die afkomstig is van de 

desbetreffende inrichting en niet van andere geurbronnen uit de omgeving. 
Hierbij moet worden doorgevraagd waarom men de geur meent te herkennen 
en waarom andere bronnen zijn uitgesloten. 

b. De geur wordt gevolgd tot aan de bron. Er vindt een onderzoek bij de inrichting plaats.  
i. De geur dient eenduidig herkend te worden als een geur die afkomstig is van de 

desbetreffende inrichting en niet van andere geurbronnen uit de omgeving. 
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ii. Zo mogelijk wordt de oorzaak van de geur binnen de inrichting achterhaald. Hiervoor 
wordt de inrichting zo mogelijk bezocht.  

4. Registreer constateringen (zoveel mogelijk in de app) en maak zo mogelijk foto’s.  
5. De toezichthouder tekent in de app persoonlijk voor de ingevulde waarnemingen, waardoor de ingevulde 

gegevens in de app als proces verbaal bevindingen bij een sanctietraject gebruikt kunnen worden. 
Indien er een sluitend verband is tussen de geur bij de klager en een inrichting als veroorzaker van de geur kan 
worden aangemerkt, dan kan men spreken van een gevalideerde klacht. 
 
Klachtenpatroon Van de Groep.  
Sinds 24 december 2018 zijn er bij de RUD 215 klachten binnengekomen die een ‘mogelijke’ relatie hebben met 
Van de Groep. Gemiddeld is er dus sprake van ca 2 klachten per dag. Van deze klachten zijn er 41 ook 
daadwerkelijk ter plaatse onderzocht en zijn er 21 gevalideerd als zijnde een terechte klacht. Onderzoek ter 
plaatse wordt uitgevoerd na elke 3e klacht binnen 8 uur.  
Daarnaast worden er ook eigen waarnemingen uitgevoerd door medewerkers van de RUD. Dit zijn er de 
afgelopen maanden 42 geweest. Dit zijn waarnemingen waar geen klachten/meldingen aan ten grondslag liggen. 
Hierbij zijn 33 waarnemingen gedaan waarbij Van de Groep als feitelijke veroorzaker wordt aangemerkt 
(gevalideerde waarneming). De klachten worden afgehandeld via het vastgestelde protocol. 
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