
PROVINCIE:: UTRECHT 

Aan: 
De heer R. Dercksen 

In afschrift aan: 
Provinciale Staten van Utrecht 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

9-7-2019 
81F4AB40 
niet bekend 
niet bekend 
n.v.t. 

DOMEIN 

REFERENTIE 

DOORKIESNUMMER 

E-MAILADRES 

LFO / BOO, teams Milieu en Kabinet 
M.J.C. Schouten en G-P. Andela 
+31 30 258 3643 
maurits.schouten@provincie-utrecht.nl 

ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Van de Groep, Bunschoten / Spakenburg 

Geachte heer Dercksen, 

Recent stelde u vragen over de firma Van de Groep in Bunschoten/Spakenburg. Hieronder herhalen wij eerst 
uw toelichting. Vervolgens beantwoorden wij, in samenspraak met het Kabinet van de Commissaris van de 
Koning, uw vijf vragen. 

Toelichting: 
Al jarenlang hebben omwonenden onacceptabele stankoverlast van de op subsidie draaiende en enorm 
duurzame biovergister van Van de Groep te Bunschoten/Spakenburg. Op 27 juni jl. schreef NRC over o.a. deze 
ondernemer onder de kop: 'OM: Internationale criminele organisatie fraudeerde met mest.' Daarin staat dat de 
bedoelde onderneming ervan wordt verdacht dat aan hen illegaal afvalstoffen is geleverd en dat vervolgens als 
meststof te hebben geleverd aan veehouders in de omgeving. Tevens staat er in dat artikel dat zogenaamde 
mestfabrieken waarin mest en afval worden vergist spil zijn in een omvangrijke fraude met afval en subsidies. In 
artikelen die eerder door het NRC werden gepubliceerd staat dat het bij co-vergisting al lang niet meer gaat om 
het duurzaam opwekken van energie. Het gaat om geld. Heel veel geld. De fraude mestsubsidie en afval is 
omvangrijk en structureel. Er blijkt slachtafval, dioxine, zware metalen, afvalwater, verfslib en chemisch afval te 
worden gemengd. Tevens meldt een van de artikelen dat uit ideologische motieven provincies niet goed 
controleren. Naar aanleiding hiervan hebben wij de navolgende vragen: 

1. Nu het betrokken bedrijf verdachte is bij deze fraudezaak: waarom heeft u niet onmiddellijk de sluiting 
van het bedrijf gelast? 

Antwoord: 
In het artikel van NRC d.d. 27 juni jl. reageert de directeur van A. van de Groep en Zonen B.V. 
(hierna Van de Groep) op verdenkingen van mestfraude. Strafrechtelijke vervolging is relevant bij 
onderzoeken in het kader van de wet Bibob. U bent eerder geïnformeerd over een adviesaanvraag 
bij het Landelijk Bureau Bibob. In lijn met de wet Bibob kan de provincie het integriteitsonderzoek 
afronden na ontvangst van het advies. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen 
eventuele maatregelen worden getroffen. 
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2. In hoeverre hebben bewoners niet alleen in de onverdraagbare stank gezeten, maar hebben ze 
daarbij mogelijk ook schadelijke stoffen ingeademd? 

Antwoord: 
Tijdens de informatiebijeenkomst op 12 maart jl. heeft een groot aantal bewoners aangegeven zich 
zorgen te maken over hun gezondheid en veiligheid. Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen 
zijn dat er sprake is van nadelige effecten voor de volksgezondheid, nemen de provincie en de 
gemeente de klachten serieus en hebben zij hierover overleg gevoerd met de GGD. De genoemde 
overheden hebben hierop gezamenlijk bepaald dat er een onderzoek wordt opgestart naar de 
eventuele gezondheidsrisico's voor de omgeving in relatie tot de activiteiten van het bedrijf van Van 
de Groep. Om de risico's voor de omgeving goed te kunnen inventariseren, worden in dit onderzoek 
ook de activiteiten van het bedrijf Hubun meegenomen. Het onderzoek naar de eventuele 
gezondheidsrisico's is opgebouwd uit twee hoofdfasen: 
- Allereerst wordt een emissieonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden luchtmonsters genomen van de 
punten waarbij geur vrijkomt bij het bedrijf van Van de Groep. De monsters van dit onderzoek worden 
geanalyseerd door een gespecialiseerd laboratorium. De analyseresultaten worden besproken met 
de GGD. De potentiële gezondheidsrisico's worden vervolgens ingeschat. Zo nodig worden worst 
case-berekeningen uitgevoerd. Daarna worden de resultaten bekend gemaakt. 
- Aan de hand van de resultaten van het emissieonderzoek wordt een zogenaamd blootstellings 
onderzoek op leefniveau uitgevoerd. In overleg met de GGD wordt bepaald op welke stoffen men 
gaan onderzoeken. Om het onderzoek op de juiste wijze uit te voeren, worden omwonenden als 
deelnemers geselecteerd en geïnstrueerd. Deze omwonenden nemen zelf luchtmonsters, met 
geprepareerde monstersets, op momenten dat er sprake is van stankoverlast. Deze luchtmonsters 
worden geanalyseerd op stoffen die eventueel gezondheidsrisico's kunnen veroorzaken en die op 
grond van het emissieonderzoek aanwezig kunnen zijn. De resultaten hiervan worden vervolgens 
bekend gemaakt. 
Het emissieonderzoek is inmiddels gestart en we verwachten de eerste resultaten met u na de 
zomervakantie te kunnen delen. 

3. In hoeverre heeft de provincie gecontroleerd of er schadelijke stoffen door Van de Groep zijn 
uitgestoten of verwerkt? 

Antwoord: 
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de stoffen die in het bedrijf vergist 
worden. Er zijn bij de administratieve controle op deze voorschriften geen overtredingen van deze 
voorschriften geconstateerd. Zie verder ook ons antwoord onder vraag 2. 

4. In hoeverre zijn er schadelijke stoffen in het milieu en of de voedingsketen terecht gekomen? 

Antwoord: 
Toezicht op schadelijke stoffen in het milieu en de doorwerking daarvan in de voedingsketen vallen 
onder de bevoegdheid van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA is 
geattendeerd op mogelijke risico's door Van de Groep. Desgevraagd heeft de NVWA verklaard niet 
over relevante informatie in dit dossier te beschikken. 

5. Acht u de wijze waarop u deze onderneming controleert nog steeds afdoende, gelet op deze 
berichtgeving? 
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Antwoord: 
We controleren op de voorschriften uit de WM vergunning. Daarbij verscherpen we de controles daar 
waar nodig (e.e.a. op basis van constateringen die we als RUD Utrecht en provincie doen). Zo lang 
er sprake is van overlast op de Zuidwenk zal er in steeds intensievere mate toezicht worden 
gehouden. We werken daarin ook steeds nauwer samen met het waterschap en gemeente, om onze 
activiteiten gecoördineerd uit te voeren. Daarnaast vindt controle plaats via toepassing van de wet 
Bibob. Daarvoor verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 1. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
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