
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 30-4-2019 

AAN Commissie BEM 

VAN Opdrachtgeversunit RUD, Natasja van de Lagemaat 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Dossier Van de Groep & Zn, Bunschoten 

 
Inleiding 
 
Op 12 maart 2019 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de situatie rondom het bedrijf 
Van de Groep en Zn. Deze bijeenkomst vond plaats in Bunschoten in het bijzijn van een groot aantal 
statenleden, raadsleden en omwonenden. Het verslag van deze avond heeft u inmiddels ontvangen.   
De informatieavond heeft aanleiding gegeven om nog nauwer te gaan samenwerken met de 
verschillende instanties. Er zal daartoe een stuurgroep worden opgericht door de provincie, waarin 
ook waterschap, gemeente en andere partijen zullen deelnemen.  
In deze memo informeer ik u over de voortgang op dossier, het vervolg op de bijeenkomst en de 
diverse ontvangen reacties. We zullen u periodiek blijven informeren op dit dossier. 
 
Juridische procedures 
De rechtbank Midden-Nederland heeft, naar aanleiding van de rechtszaak over de last onder 
dwangsom tussen de provincie Utrecht en de biogascentrale van Van de Groep, 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. Er is (d.d. 25 april 2019) nog geen uitspraak ontvangen van de Awb adviescommissie 
inzake het ingediende bezwaar.  
 
 
Gezondheidsonderzoek / zorgen om veiligheid 
Op de informatiebijeenkomst en de avond van de commissie Samenleving zijn door de bewoners 
zorgen geuit over hun gezondheid en veiligheid. Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat 
er sprake is van nadelige effecten voor de volksgezondheid nemen we deze klachten wel serieus. Met 
de gemeente Bunschoten-Spakenburg en de GGD vindt op dit moment overleg plaats om op korte 
termijn te starten met een onderzoek. Hierbij zal onderzoek zich in de eerste plaats richten op de 
emissie van verschillende stoffen en mogelijke risico’s.  
 
Ten aanzien van veiligheid zijn eveneens diverse zorgen geuit. Er zijn diverse eisen opgenomen in de 
huidige vergunning met betrekking tot te hanteren afstanden. De vereiste afstanden tussen het bedrijf 
en woningen is op grond van de wetgeving voldoende.  
Wel worden bij een volgende controle de zaken die relevant zijn voor de veiligheid, bijvoorbeeld de 
ammoniakopslag, extra goed bekeken.  
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Projectorganisatie 
De diverse betrokken instanties/overheden stemmen regelmatig af, maar dit gezien de problematiek 
op dit dossier bij de verschillende partijen is het gewenst om de projectorganisatie te verstevigen. Op 
dit moment wordt ook de eerste aanzet gegeven om te komen tot de vorming van een stuurgroep en 
ambtelijke projectgroep.  
 
Doel is te komen tot een integrale handhavingsstrategie die aan de stuurgroep zal worden voorgelegd. 
Hierop wordt een integraal projectteam samengesteld met deelnemers van andere overheden zodat 
deze een gedegen integrale aanpak en controles kunnen voorbereiden.     
 
Rapport/Brieven Actiecomité 
Op 4 april 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met het actiecomité, waaronder de schrijver van 
het rapport “Gevaren en bezwaren” Biogas-centrale Spakenburg. Het gesprek vond plaats met een 
medewerker van de provincie en de projectleider. Tijdens het gesprek zijn eveneens de door de 
schrijver aangebrachte aandachtspunten beantwoord.   
Daarnaast heeft het Actiecomité een brief gestuurd t.b.v. de lopende coalitieonderhandelingen. De 
provincie doet haar best om de vragen van bewoners en in het bijzonder het Actiecomité goed te 
kunnen beantwoorden. Bijgevoegd bij dit memo vindt u de beantwoording van vragen van bewoners 
zoals opgenomen in het rapport “Gevaren en bezwaren”. Hierbij vragen ze nadrukkelijk om goede 
vergunningvoorschriften en handhaving. Dit is insteek van de aanpak van het dossier.  
 
Communicatie 
Op dit moment wordt gewerkt aan een communicatieplan om alle doelgroepen met betrekking tot dit 
dossier op de juiste wijze te informeren. Er zal actief worden gecommuniceerd over het te starten 
onderzoek in het kader van de gezondheid en veiligheid van de omwonenden van Van de Groep  
 
Op afzienbare termijn zal ook een nieuwe informatiebijeenkomst worden ingepland. Wanneer precies 
hangt samen met het tijdstip van het onderzoek naar de gezondheid en de gekozen 
handhavingsstrategie. Het streven is dit voor de zomervakantie te doen.  
 
Vergunningprocedure/Bibob 
Zoals al eerder gecommuniceerd is de procedure voor de nieuwe vergunning op de huidige locatie 
opgeschort in verband met het Bibob traject. Zodra het advies is ontvangen zal GS hierop beslissen. 
Daarna kan de ontwerp-beschikking worden gepubliceerd. Dit zal naar verwachting voor de zomer 
zijn. We zullen u informeren zodra hier meer over bekend is.  
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Bijlage 1: 
BEANTWOORDING VRAGEN RAPPORT ACTIECOMITE (verstrekt op 4 april 2019) 
 
Inleiding 
 
Daarnaast heeft het actiecomite een rapport overhandigd aan de statenfracties en de gedeputeerde.  
In dit rapport zijn ook veel vragen gesteld. Voor zover deze gaan over de inrichting van Van de Groep zijn deze 
opgenomen in dit document. Voor zover dit gaat over meer beleidsmatige vragen over klimaataspecten zijn deze 
buiten de beantwoording gelaten.  
 
 

1. Risico’s en explosiegevaar 
 

Blikkend naar de externe veiligheid komt de vraag naar voren of voor VDG het Bzro 1999 van toepassing is. 
Beide besluiten zijn gekoppeld aan de Wm. Ook zijn de Bevi en het Activiteitenbesluit van toepassing, daarin is 
bepaald dat voor bepaalde typen bedrijven veiligheidsafstanden gelden. 
Aan deze veiligheidsafstanden uit de regelgeving wordt voldaan. Waarbij opgemerkt wordt dat de grootste 
afstand (45 meter) geldt voor de ammoniakinstallatie. 
Explosiviteit hangt af van de verhouding lucht en gas 
Bereikbaarheid voor hulpdiensten is geregeld. Er is een brug aangelegd voor een 2e toegang. 
In de revisievergunning van 2011 wordt het volgende over explosieveiligheid medegedeeld: 
"De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn vanaf 1 juli 2003 verankerd 
in de Arbo-wet en het Arbobesluit. Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het 
explosieveiligheidsdocument, de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) voor de onderdelen gas- en 
stofontploffing en de gevarenzone-indeling. 
De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van 
gasontploffingsgevaar buiten de hierna te noemen PGS 15 en 20 geen nadere voorschriften aan deze vergunning 
verbonden." 
In de voorschriften van de revisievergunning wordt het e.e.a gesteld over de betrokkenheid van het personeel. 
Ook is in de kritische ruimten van het bedrijf een gasdetectie voorgeschreven en aanwezig. 
 

2. Vergunningverlening 
 
Het bedrijf VDG is gelegen op het industrieterrein, waar bedrijven zich mogen vestigen. De kaders hiervoor zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan.  
Er is een geldende omgevingsvergunning voor het bedrijf. De vergunningen die zijn afgegeven zijn openbaar.  
Onder de huidige Wabo geldt een afstemmingsplicht om te voorkomen dat een omgevingsvergunning in strijd met 
het bestemmingsplan wordt verleend. Dit betekent afstemming met gemeente, waterschap en VRU. Bij de 
locatiekeuze moet rekening worden gehouden met de vereiste afstanden. De "Handreiking Bedrijven en 
milieuzonering" (VNG, 2009) geeft een richtafstand van 100 meter van het bouwvlak met (sub)bestemming 
covergisting, tot omliggende bouwvlakken, op basis van de te verwachten hinder voor wat betreft geur en geluid. 
 
Daarnaast valt het bedrijf onder BEVI. Er is daarom bij de vergunningaanvraag in 2011 ook een zgn. QRA 
ingediend. De reden dat het bedrijf onder het BEVI valt heeft te maken met de ammoniak koelinstallatie. Niet voor 
de vergistingsinstallatie omdat deze installatie geen reden is dat het BEVI van toepassing is. De afstandseis die 
volgt uit het Bevi is 45 meter ten opzichte van de NH3 installatie. Hieraan wordt ruim voldaan. Helemaal nu de 
woning aan de Haringweg 26 een bedrijfswoning is geworden. ook wordt aan de afstandseisen voor het 
persoonlijk risico (PR) voldaan voor wat betreft de gasopslag en de propaantank, ergo EV is geen belemmering 
om de vergunning te verlenen. 
Algemeen: de controle op de arbeidsveiligheid ligt bij de arbeidsinspectie. Het Wabo bevoegd gezag heeft hier 
geen rol in anders dan een signaleringsfunctie. Er is tot nu toe geen aanleiding gezien om de arbeidsinspectie in 
te schakelen.  
 

3. Afvalwaterzuiving 

Een onderdeel van de vergunning betreft de afvalwaterzuiveringsinstallatie op de Groeneweg. Deze vergunning is 
eind 2017 verleend. Hiermee is de capaciteit vergroot van de zuivering van het vrijkomende afvalwater.  
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In de vergunning zijn normen opgenomen voor de samensteling van het te lozen afvalwater op de riolering. Dit 
voorschrift is opgenomen na afstemming met het waterschap. De RUD Utrecht controleert dit. Omdat er diverse 
keren is geconstateerd dat de waarden zijn overschreden is handhavend opgetreden  
 

4. Digestaat en te vergisten materiaal 
Het digestaat van VDG wordt niet als meststof toegepast in de landbouw. Het digestaat wordt afgevoerd naar 
eindverwerkers die vanaf inname van het digestaat verantwoordelijk zijn voor het geschikt maken van de 
toepassing van dit digestaat. 
Het betreft geen co-vergisting maar een industriële vergister. Daarom mag VDG zijn digestaat ook niet uitrijden 
over het land, maar moet deze afvoeren naar een eindverwerker. 
VDG hanteert een acceptatie en verwerkingsbeleid dat erop gericht is het vergistingsproces zo goed en stabiel te 
laten verlopen. Dit is ook in het belang van het bedrijf zelf. 
VDG mag alleen vergistingsmateriaal aanvaarden en vergisten waar hij een vergunning voor heeft. Volgens het 
landelijk afvalstoffenplan (LAP 3) betreffen dit afvalstoffen waarvoor een vergistingsproces als een juiste 
verwerking wordt beschouwd. 
De aanvoer van voor vergisting bestemd biomassa vindt plaats via 2 kanalen. Van de Groep hygiëniseert het 
materiaal dat binnenkomt.  

- Verpompbaar biomassa via tankwagens, denk hierbij aan slib. Deze wagens lossen op de strook tussen 
de vergistingstanks en het pand. De tankwagens worden met een flexibele slang aangesloten op een 
opslagtank en daarna door middel van een pomp geleegd. De lucht in de tank gaat mee naar de 
opslagtank. De opslagtanks staan continu onder onderdruk doordat de lucht in de opslagtanks wordt 
afgezogen en via een groot actief koolfilter wordt afgevoerd naar de schoorsteen. Na het legen wordt de 
tankwagen gespoeld met water, de wagen is dan nog steeds gesloten. Het reinigingswater wordt ook 
afgevoerd naar de (opslagtanks van de) vergister.  

 
- Vaste biomassa: denk hierbij bijvoorbeeld aan restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Aanvoer 

vindt plaats via de 'droge stof' invoer.  
Het droge afval specifiek ten behoeve van de vergisting wordt gestort in een bestaande inpandige 
bunker. Van hieruit wordt de biomassa middels een vijzel naar een menger en de vooropslag vervoerd. 
 

Het materiaal wordt via gesloten slangen aangeleverd. Ontsnappende lucht uit de tank wordt behandeld in het 
grote actief koolfilter, deze emitteert op de schoorsteen. Metingen wijzen uit dat deze ruim aan de geuremissie 
eisen voldoet. 
Categorie 3 materiaal (minst risicovol) dat voor de vergisting wordt gebruikt wordt, wordt eerst in de hydrolysetank 
een uur op 70 graden C gezet (batchproces). Dit wordt gedaan om te verzekeren dat alle ziektekiemen uit de 
biomassa verwijderd zijn.  
Categorie 2 materiaal (risicovoller) volgt aparte route in het bedrijf en wordt middels drukhydrolyse voor ongeveer 
20 minuten op 3 bar tot 120 graden C verhit. Hierdoor worden ziektekiemen in het materiaal verwijderd. 
De Hygienisatie wordt gecontroleerd d.m.v. 4 temperatuurregistraties en het gewicht per batch. De NVWA houdt 
hier toezicht op. 
Het laboratorium is gevestigd op de eerste verdieping. Hier wordt acceptatie-onderzoek verricht op nieuwe 
grondstoffen en wordt de werking van de vergistingsinstallatie gecontroleerd. Ook de hygiënisatie wordt per batch 
gevalideerd door middel van bacteriologisch onderzoek. 
Het digestaat wordt afgevoerd naar een eindverwerker. Deze is na acceptatie verantwoordelijk voor de juiste 
eindverwerking van het digestaat. Indien de samenstelling van het digestaat niet aan de acceptatievoorwaarden 
van de eindverwerker voldoet, dan kan de eindverwerker deze weigeren. In het uiterste geval moet het digestaat 
dan op een stortplaats gestort worden met extra kosten voor VDG. 
Het digestaat wordt periodiek gecontroleerd op de aanwezigheid van salmonella en e. Colli volgens 
EG1069/2009. Dit gebeurd echter door een extern lab (zie a.u.b. bijlagen). Hiermee wordt de hygienisatie 
gevalideerd. Verder worden ook micro en macro elementen geanalyseerd. 
3x per week wordt het digestaat gecontroleerd op pH, geleidbaarheid, droge stof, asrest, vetzuren, 
buffercapaciteit, ammonium. 1 maal per maand wordt een contramonster hiervan gestuurd naar een extern 
laboratiorium ter controle. 
Iedere vergister heeft een menger om het proces zo gecontroleerd en stabiel mogelijk te laten verlopen. De 
vergister dient in normale bedrijfsomstandigheden gesloten uitgevoerd te worden. Vergisting is een anaeroob 
proces, om dit goed te laten verlopen mag er geen lucht (zuurstof) in de installatie komen. 
 

5. Gasproductie en emissies 
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Het biogas moet aan de eisen van de netbeheerder voldoen (Stedin). Het ruwe biogas wordt continu 
gemonitoord. Bedrijf beschikt over een stationaire fakkel. Bij uitval van de installatie of storing in de levering kan 
het gas derhalve afgefakkeld worden. daardoor is de kans op ongecontroleerde uitstroming van gas bij uitval van 
de installatie minimaal. 
Biogas wordt gebufferd onder het membraan van vergister A1 en A2 en in een separate vaste bovengrondse 
opslagtank naast vergister B. 
De twee kleinste tanks hebben elk een ruimte bovenin de tank die maximaal 350 m3 biogas kan bevatten. De 
nieuwste (en grootste) tank heeft deze mogelijkheid niet. Hier wordt het gas in een separate tank opgeslagen met 
een hoeveelheid van 350 m3 
In totaal wordt dus maximaal 1050 m3 biogas opgeslagen, verdeeld over twee vergistingstanks en een separate 
opslag.  
Strikt genomen gelden de eisen die voor de verschillende VBS elementen uit het BRZO gelden niet voor VDG. Er 
zijn wel voorschriften opgenomen in de revisievergunning uit 2011 die in lijn met een deel van deze VBS 
elementen zijn (zie paragraaf 6.10 van de voorschriften uit de revisievergunning). 
 
Het proces bij VDG wordt continu gemonitoord. H2S wordt toxisch bij 500 ppm. Bij VDG is het H2S gehalte 
ongeveer 5 tot 8 ppm (0,0008%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Inleiding
	Juridische procedures
	Gezondheidsonderzoek / zorgen om veiligheid
	Projectorganisatie
	De diverse betrokken instanties/overheden stemmen regelmatig af, maar dit gezien de problematiek op dit dossier bij de verschillende partijen is het gewenst om de projectorganisatie te verstevigen. Op dit moment wordt ook de eerste aanzet gegeven om t...
	Doel is te komen tot een integrale handhavingsstrategie die aan de stuurgroep zal worden voorgelegd. Hierop wordt een integraal projectteam samengesteld met deelnemers van andere overheden zodat deze een gedegen integrale aanpak en controles kunnen vo...
	Rapport/Brieven Actiecomité
	Communicatie
	Op afzienbare termijn zal ook een nieuwe informatiebijeenkomst worden ingepland. Wanneer precies hangt samen met het tijdstip van het onderzoek naar de gezondheid en de gekozen handhavingsstrategie. Het streven is dit voor de zomervakantie te doen.

