
 

Het is ongehoord dat de omwonenden van de 

biogascentrale nog steeds het gevoel hebben dat er 

totaal niets wordt gedaan om de overlast die de 

biogascentrale geeft te verminderen. Dat gevoel wordt 

niet minder door de notitie van de landsadvocaat met als 

conclusie dat de provincie bij de handhaving een 

escalatieladder moet toepassen, waarbij pas aan het 

einde van de ladder concrete maatregelen kunnen 

worden genomen, zoals, in het uiterste geval, het sluiten 

van de biogascentrale, of delen daarvan. 

 

Bij mijn onderzoek naar de biogascentrale stuitte ik op 

een stuk van 16 juli 2013, geschreven door 

burgemeester van de Groep, handelend over stank.  

Na een heel verhaal over allerlei bedrijfjes, gewoon in de 

woonwijken, de Hoekstraat en de Weikamp, de 

verhuizing daarvan naar het Industrieterrein Zuidwenk, 

de geuren van vis, brood en koek, en de stank van de 

biogascentrale, besloot hij de brief als volgt: 



“Daarnaast heb ik niet alleen mijn ogen en oren de kost 

gegeven, maar heb ik in de afgelopen maanden ook 

regelmatig zelf de geuren en de stank waargenomen, 

zowel op kortere als op grotere afstand van de 

biovergistingscentrale. Ik weet als voormalig inwoner 

van de Hoekstraat dat Spakenburgers die 

ondernemende buren hebben, niet op elke slak zout 

leggen. En mensen die al jaren op de Zuidwenk wonen 

weten dat zij van tijd tot tijd met luchtjes en geuren van 

omringende bedrijven te maken hebben. Daar hebben 

wij ze ook nooit over gehoord. Maar dit is van een 

andere orde, is niet acceptabel. De stankoverlast moet 

zo snel als maar mogelijk is helemaal tot het verleden 

behoren. 

Laten we hopen dat de wind tot 1 oktober vaak uit de 

goede hoek zal waaien. Want elke dag met deze 'lucht' 

rondom, en zelfs in het huis, is er één te veel. En 

iedereen die daar de komende tijd nog mee te kampen 

heeft, wens ik veel sterkte toe. Geduld durf ik u niet 

meer te vragen. Ook u heeft recht op schone lucht! 



Met vriendelijke groet,  Burgemeester van de Groep” 

 

Nou, hier zitten we dan met z’n allen, bijna 6 jaar later, 

en we hebben wat stankoverlast betreft de meest 

verschrikkelijke zomer aller tijden achter de rug.  

Waarom noemde de burgemeester nou de datum van 1 

oktober? Dat was omdat Van de Groep een dwangsom 

in het vooruitzicht was gesteld van € 75.000,= per week 

als dan niet voldaan werd aan de eis de stankoverlast te 

beëindigen. 

Nu zijn we 284 weken verder, nog steeds is er 

stankoverlast, is nooit weggeweest, ook eind vorige 

week nog. In feite moet Van de Groep nu 21,3 miljoen € 

betalen. Maar waarom zijn de dwangsombedragen nooit 

geïnd? Als dat wel was gebeurd waren we al jaren lang 

van die stank af geweest. De grote vraag is: ”Waarom is 

er in het verleden nooit echt gehandhaafd?” 

 

Ik heb een overzicht gemaakt van alle controlebezoeken 

van de RUD, het Waterschap, en de Veiligheidsregio 



Utrecht. Daaruit blijkt dat de ambtenaren wel erg 

lankmoedig omgingen met alle manco’s en 

overtredingen. 

Alle controlebezoeken werden minimaal één dag van 

tevoren aangekondigd. 

Er werd gebrekkig gecontroleerd, lang niet alle manco’s 

werden geconstateerd of gemeld, en, over de jaren 

verspreid, hebben er bij Van de Groep relatief bijzonder 

weinig controles plaatsgevonden. De laatste tijd, vanaf 

de zomer van 2018 is het tij gekeerd. Het aantal 

klachten werd zo overweldigend groot dat de RUD het 

aantal bezoeken verveelvoudigde, en er werden lasten 

onder dwangsom opgelegd. Dat heeft zelfs 

geculmineerd in een gang naar de rechter door Van de 

Groep. Bij die bezoeken ging het eigenlijk maar om twee 

overtredingen : 

1. Het niet voldoen doen aan de norm voor het 

afvalwater; 

2. Het niet blijven binnen de geurnorm. 



Voor wat betreft de overige gebreken, daarvoor werd 

Van de Groep weken en maanden de tijd gegund om 

deze te verhelpen, zogenaamd onder druk van een her 

controle, die vervolgens vaak niet werd uitgevoerd. 

Kennelijk was men te druk met de bovengenoemde twee 

overtredingen. Misschien werden er daardoor andere 

zaken niet gecontroleerd, als volgt: 

1. Worden er niet toegestane vergistingsmaterialen 

gebruikt? 

2. Is het digestaat wel eens gecontroleerd, 

bijvoorbeeld op giftige stoffen? 

3. Is gecontroleerd hoeveel digestaat er overblijft bij 

een bepaald productievolume? 

4. Zijn de afvalstromen van het digestaat 

gecontroleerd? Waar blijft dat spul? 

5. Wat waren en zijn de concentraties van de stoffen 

zwavelwaterstof en methaan? 

6. Is er onderzoek verricht naar de te verwachten 

samenstelling van het biogas? Zo’n onderzoek is 

namelijk wettelijk verplicht. 



Ik heb geen enkel bewijs in de dossiers aangetroffen dat 

die zaken zijn gecontroleerd. Al deze vragen, en nog 

veel meer, zijn op 28 januari jl. bij de provincie 

ingediend. Gisteren kwam dan een bericht van de 

provincie dat men met de beantwoording “bezig” is, de 

vragen die vanavond worden gesteld worden dan 

meegenomen. Ik ben benieuwd. 

 

Het lijkt duidelijk dat ambtenaren, die bezoeken van 

tevoren aankondigen, hercontroles niet uitvoeren, geen 

enkele controle uitoefenen op het gehele 

productieproces, nimmer boetes opleggen en alles met 

de mantel der liefde bedekken, de oorzaak zijn van het 

langdurende doorgemodder van de biogascentrale, en 

dus direct verantwoordelijk zijn voor de verschrikkelijke 

stankoverlast, al vele jaren lang. 

 

Ook klachten werden niet serieus genomen, zoals ik zelf 

bemerkte. “Men reageerde per e-mail als volgt (begin juli 



2018): “We hebben uw klacht ontvangen, zijn meteen 

gaan kijken, niets aan de hand”.  

Klacht afgewerkt. Kan je je dat voorstellen, met al 8 jaar 

van stankellende achter de rug? 

 

Vanaf het begin is Van de Groep al ontzien.  

In de ontwerpvergunning werd slib als 

vergistingsmateriaal niet meer toegestaan vanwege het 

mogelijk giftige karakter van het slib. Ho, zei Van de 

Groep, dat gaat zo maar niet, in de oude vergunning 

was het wel toegestaan. Sorry, zei de RUD, dat slib wat 

je altijd al gebruikte mag in de nieuwe vergunning ook, 

ander slib niet, net alsof dat te controleren is. 

 

Toen men controleerde of de afvalstoffenrapportering 

door Van de Groep over 2015 was gedaan, bemerkte 

men dat die rapportering door Van de Groep gewoon 

was vervalst. 



De RUD noemde dat onjuist, maar leg je de rapportering 

van Van de Groep naast die van de officiële instantie, 

dan is er geen enkel punt van overeenkomst. Als men 

zou vragen of Van de Groep daarvoor is beboet, dan is 

het antwoord nee. Hij hoefde ook niet een verbeterde 

rapportering te doen. Nee, slechts de rapportage over 

2016 moest hij juist indienen, 2015 liet men voor wat het 

was.      En er zijn veel meer voorbeelden van te geven! 

 

Van de Groep houdt steeds het zelfde verhaal, het gas 

is groen, dus goed, het is veilig, en ze gaan het allemaal 

nog beter doen. Kennelijk zijn alle risico’s en manco’s in 

de bedrijfsvoering, de overtredingen van de regels van 

de vergunning, het gebruiken van niet toegestane 

vergistingsmaterialen, het onvoldoende onderhoud, de 

illegale lozing van afvalwater, allemaal waar. Van de 

Groep brengt er niets tegen in, dan alleen :“Het is onzin 

wat hij schrijft! We doen alles voor een mooi doel, de 

energietransitie! We doen het ook nog eens voor het 

welzijn van de inwoners van Bunschoten-Spakenburg, 



die krijgen allemaal groen gas, en ook nog goedkoop!! 

Welnu, ”Dat is pas echte onzin.  

Van de Groep schetst steeds een ideëel, maar onjuist 

beeld, het is een soort fata morgana, een 

“luchtspiegeling”, maar dan wel een 

”stankluchtspiegeling”. 

Denk aan de vele ongelukken met biogascentrales, 

gemiddeld twee in de week, waarbij ook doden zijn 

gevallen. Biogascentrales die ontploffen, grote branden 

door explosies, en hele wijken die moeten worden 

geëvacueerd. 

 

Mevrouw Pennarts, U als gedeputeerde met o.a. Milieu 

in de portefeuille, staat, volgens uw site, voor een 

Gezonde leefomgeving, één van de vier speerpunten 

van uw beleid. Daartoe rekenen wij ook veiligheid. 

Veiligheid en gezondheid gaan hand in hand. Die 

veiligheid nu is met de biogascentrale ernstig in het 

geding. Maar ook de gezondheid. Volgens de metingen 

van het Longfonds is de luchtkwaliteit in Spakenburg 5,2 



op een schaal van 0 tot 11. Het Longfonds vindt dat 

matig, maar ik vind dat slecht. Slecht voor een dorp, 

omgeven door heel veel natuur. De risico’s voor 

veiligheid en gezondheid door de biogascentrale, 

worden ook nog eens versterkt door een sjoemelende 

ondernemer, die het met de regels niet zo nauw neemt.  

Tenslotte : 

Het biogas heeft een zo’n gering aandeel in de totale 

energieproductie dat stoppen met biogas door niemand 

wordt gemerkt, behalve dan door Van de Groep, en de 

omwonenden. En de energie die door Van de Groep 

wordt geproduceerd valt voor een deel weg tegen de 

energie die het bedrijf gebruikt. Voeg daarbij het 

afvalwater, zo’n 120.000 m³, en het opgepompte 

grondwater, zo’n 20.000 m³. Ja, Van de Groep geeft 

lagere hoeveelheden op, dat weten we. Die positieve 

bijdrage aan het milieu is dan minder dan men op het 

eerste gezicht zou denken. 

Maar de vraag is of er een alternatief is. Het antwoord is 

ja, dat is er!! Dat is waterstofgas. Zonnepanelen, die uit 



lucht en zonlicht waterstofgas produceren, wat op te 

slaan is voor later gebruik, en niet zoals met de huidige 

zonnepanelen het geval is, de stroom direct terug levert 

aan de energiemaatschappij, tenminste, als het net niet 

vol is. Deze waterstofzonnepanelen zijn ontwikkeld door 

een onderzoeksteam van de KU Leuven, en het is 

wereldkundig gemaakt op 26 februari jl. Bij 40 panelen 

heeft men voldoende opbrengst om niet alleen het huis 

van stroom te voorzien en het te verwarmen, maar ook 

voldoende voor de auto. De actieradius van de auto is 

zo’n 500 km, je kan thuis tanken, maar ook bij de 

bestaande tankstations. Ook in Nederland rijden er al 

auto’s en bussen op waterstof. Waterstof produceert 

geen broeikasgassen en stoot NUL CO₂ uit, het residu is 

waterdamp, en het is reukloos!  

Binnen 10 jaar kunnen alle systemen operationeel zijn. 

Je hebt dan eigenlijk (bijna) geen energiemaatschappij 

meer nodig. Eigenlijk alleen als back up. 

Om deze reden, gevoegd bij alle voorgaand genoemde 

manco’s en risico’s voor veiligheid en gezondheid, is er 



maar één conclusie mogelijk, èn is de oplossing voor 

alle problemen :  

“Sluit de biogascentrale(s)!!   Allemaal!!  ,  

Ik dank u wel 


