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DATUM 16‑02‑2022 

VAN H. Oosters, A. Schaddelee

AAN Provinciale Staten

TELEFOONNUMMER 

TEAM MIL 

Aanleiding 

Op 23 juni 2020 heeft GS het besluit genomen om op basis van een Bibob-onderzoek de aangevraagde 

vergunning van A. Van de Groep & Zonen B.V. te weigeren en de bestaande vergunningen in te trekken. 

Onderdeel van het onderzoek was een advies van het Landelijk Bureau Bibob. Het bedrijf heeft beroep 

aangetekend tegen dit besluit.  

De rechtbank heeft in het voorjaar van 2021 uitspraak gedaan in die procedure en het besluit van GS in stand 

gelaten. Van de Groep heeft vervolgens bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoger beroep 

ingesteld tegen deze uitspraak. We hebben u in mei 2021 geïnformeerd dat de uitvoering van het besluit was 

geschorst totdat de Afdeling uitspraak zou doen in de hoger-beroepszaak. Die schorsing betekende dat het bedrijf 

de activiteiten binnen de inrichting voorlopig mocht blijven uitvoeren. Vandaag, 16 februari 2022, heeft de Afdeling 

uitspraak gedaan in de bodemprocedure. Uitspraken van de Afdeling vinden niet fysiek plaats, maar worden 

gepubliceerd op de website van de Raad van State. Daarmee is de uitspraak voor een ieder (geanonimiseerd) in te 

zien.  

In dit memorandum geven we een korte toelichting op de uitspraak We zullen u binnenkort middels een Statenbrief 

nader informeren over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitspraak.  

Uitspraak 

De Afdeling heeft vandaag het oordeel uitgesproken dat het door Van de Groep ingestelde hoger beroep 

ongegrond is (zie link). De afdeling bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank en bepaalt hiermee dat de 

vergunningen van de biogascentrale terecht zijn ingetrokken. Het algemene belang van voorkomen van strafbare 

feiten weegt zwaarder dan de belangen van het bedrijf.   

Dit betekent dat het bedrijf op dit moment geen milieuvergunning meer heeft voor de inrichting aan de Haringweg in 

Bunschoten en, zoals in het besluit is opgenomen, de activiteiten daadwerkelijk zal moeten beëindigen. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State en gaan deze 

eerst bestuderen zodat aan de uitspraak zorgvuldig opvolging kan worden gegeven. 

Hoewel GS tevreden is met deze uitspraak, betreurt zij de gevolgen voor medewerkers en toeleveranciers. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@129843/202102540-1-r4/ 
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https://protect-de.mimecast.com/s/MHyPCWPxKRS58pyOC6HUBO?domain=raadvanstate.nl
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