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Onderwerp memo:
Stand van zaken casus Van de Groep, Bunschoten
Voorgestelde behandeling
Ter informatie
Geachte dames en heren,

Essentie/ samenvatting
Via dit memo berichten wij u over de vervolgacties die door GS worden genomen naar aanleiding van
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) d.d. 16
februari 2022 inzake het dossier A. van de Groep en Zonen B.V. (hierna: Van de Groep). Het bedrijf
heeft de afgelopen anderhalve week een aantal keren de publiciteit gezocht. Wij kiezen er voor dat
niet te doen, omdat wij met betrekking tot deze communicatie het belangrijk vinden zorgvuldigheid in
acht te nemen.
Inleiding
Eerder bent u per brief geïnformeerd over het besluit van GS d.d. 23 juni 2020 om de
vergunningaanvraag van de biogascentrale Van de Groep te weigeren en de bestaande vergunningen
in te trekken. Reden hiervoor was een advies van het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB) dat er een
ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen zullen worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen
middelen te gebruiken en om strafbare feiten te plegen. Van de Groep is tegen dit besluit in hoger
beroep gegaan.
Uitspraak en vervolg
De Afdeling heeft op 16 februari 2022 uitspraak gedaan in de hierboven hoger beroepsprocedure. Het
hoger beroep is ongegrond verklaard. Dit betekent dat het besluit van GS van 23 juni 2020 daarmee in
werking is getreden en het bedrijf momenteel geen vergunningen meer heeft. Consequentie daarvan is
dat de milieu-inrichting niet meer in werking mag zijn voor zover daar vergunningplichtige activiteiten
worden verricht en dat alle vergunningplichtige activiteiten van het bedrijf moeten worden beëindigd.
GS spannen zich in de illegale activiteiten zo spoedig mogelijk beëindigd te krijgen, vanzelfsprekend via
een zorgvuldige en juridisch juiste weg die enige tijd vraagt.
Indien Van de Groep of een ander bedrijf nieuwe vergunningen indient om de bedrijfsactiviteiten te
kunnen voortzetten zullen deze door GS zorgvuldig worden beoordeeld en zal in dat geval opnieuw
een toetsing op grond van de Wet bibob worden uitgevoerd. Tot die tijd ontbreken de vergunningen
om vergunningplichtige activiteiten te verrichten en is GS verplicht om handhavend op te treden. Deze
handhaving wordt namens GS uitgevoerd door de RUD Utrecht. Wij werken in dit dossier nauw samen
met de gemeente Bunschoten en waterschap Vallei en Weluwe.

Volledigheidshalve wordt daarbij opgemerkt dat de verschillende belangen, waaronder die van Van de
Groep en haar werknemers door GS zorgvuldig zijn afgewogen in het kader van het genomen besluit
van 23 juni 2020. De Afdeling heeft geoordeeld dat GS deze afweging zorgvuldig heeft gemaakt.
Gezien de verplichting van GS om handhavend op te treden bij een overtreding is Van de Groep
inmiddels aangeschreven door de RUD Utrecht met een voornemen om handhavend op te treden. Dit
is een juridisch verplichte stap om te komen tot een uiteindelijke handhavingsbeschikking, in de vorm
van een last onder dwangsom. Het bedrijf krijgt hierbij de gelegenheid om haar zienswijze kenbaar te
maken. Daarin kan zij alle relevante belangen naar voren brengen. Deze belangen worden beoordeeld
en meegewogen in de handhavingsbeschikking.
Daarnaast verzendt GS vandaag een brief aan het bedrijf waarin wordt verzocht om binnen twee weken
een Plan van aanpak in te dienen dat is gebaseerd op een risico-analyse om tot een verantwoorde en
veilige beëindiging van de vergunningplichtige activiteiten te komen.
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