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Geachte heerWijntjes en mevrouw Koelewijn,

Bij deze treft u ons antwoord aan op recent door u gestelde vragen inzake 'vergunningaanvraag V.d. Groep

Bunschoten'. Hieronder herhalen wij eerst uw toelichting.

Toelichtinq:
Recente berichten vanuit de (lokale) pers duiden er op dat er een nieuwe vergunningaanvraag inzake de

biogascentrale van der Groep (vdG) in behandeling is genomen. Uit deze berichten blijkt ook dat de RUD heeft

geconstateerd dat de eigenaar heeft voldaan aan de eisen (o.a. het beperken van de geuroverlast, good

ñousekeeping ) zoals deze geformuleerd zijn in de lastgeving onder dwangsom die door de RUD onlangs is

afgegeven.
ln de commissie BEM van 10 september j.l. is uitvoerig stilgestaan bij de problematiek van de geuroverlast voor

inwoners van de gemeente Bunschoten en de opinie van de commissie was dat het afgelopen moest zijn met

de geuroverlast. lntensieve handhaving van de vergunning was en is nog steeds geboden.

Ons bereiken overigens berichten dat het met de geuroverlast tot op heden nog niet is gedaan'

l. Klopt het krantenbericht dat vdG heeft voldaan aan alle eisen die gesteld in de lastgeving onder

dwangsom?

Antwoord:
,1", d"t Xtopt. tn de voorbije zomerperiode hebben wij aan Van de Groep B.V. een /asf onder dwangsom

(LOD) opgetegd omdat het bedrijf niet aan alle vergunningvoorschriften voldeed. De ondernemer stond

toen, weftetijk gezien, voor de keuze om, hétzij het bedriif aan de vergunningvoorschriften aan te passen,

hétzij met een nieuwe vergunningaanvraag te komen. Van de Groep B'V. koos voor de laatste optie. Door

op tijd bijons a/s bevoegd gezag een complete vergunningaanvraag in te dienen, voldeed Van de Groep

votjens vaste jurisprudentie aan de LOD. Deze LOD is nog sfeeds in werking en tevens onherroepeliik.

zoiang het bedrijf de komende tijd binnen de kaders van de LoD blffi handelen, Ieidt de LoD als het ware

een 
,slapend' bestaan en is ze 'uitgewerÍ'. Echter, wanneer onverhoopt op enig moment wordt vastgesteld

dat Van de Groep B.V. buiten de kaders van de LOD handelt, dan vorderen wii op basis van genoemde
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LOD alsnog de dwangsom(men) in. Het op dit moment 'uitgewerkt ziin' van de LOD sfaaf /os van het

huidige klachtenpatroon. Daar is echter niet alles mee gezegd. Ze daa¡toe onze reactie op uw volgende

vragen.

2. Wordt in de nieuwe vergunningaanvraag uitgegaan van een zero tolerance van geuroverlast?

Anlwoord:
Op grond van door Van de Groep B.V. foe fe passen best beschikbare technieken, verlangen wii van het

bedrijf op zo kort mogetijke termijn te voldoen aan de geurvoorschriften uit de vergunning. Om dat doel te

bereiken houden wij sinds september jt. met nadruk alle opties open. Als bevoegd gezag volgen wii daartoe

op dit moment in overleg met de landsadvocaat verschillende sporen en winnen wii veel externe expertise

in. Zowel Van de Groep B.V. en wij als provincie, maar óók de inwoners van Bunschoten-Spakenburg,

hebben immers veel belang bij een zorgvuldig uit te lijnen veruolgtraiect. De vergunningaanvraag is

imiddets in behandeting. De voorschriften en normering in de vergunning moeten dusdanig helder, scherp

en handhaafbaar zijn, dat het bedrijf onder de nieuwe vergunning niet langer overlast zal veroorzaken.

Echter is het voor alle betrokkenen veruelend te moeten accepteren, dat het door ons in offioberil.

ingezette intensiveringstraject eerder een kwestie van maanden dan van weken is.

3. Kan aangeven worden door het College of er nog sprake is van geuroverlast veroorzaakt door vdG

in de periode na de bovengenoemde vergadering van de commissie BEM op 10 september 2O18?

Anlwoord:
Er is helaas nog sfeeds regelmatig sprake van niet te tolereren geuroverlast. Met name in de maand

oktober, met op veel dagen wind uit het (noord)oosten, zijn er opnieuw veel klachten ingediend. ln overleg

met de landsadvocaat werken wij op dit moment aan een rechtens houdbare werkwiize om ook tiidens de

nu lopende vergunningprocedure verscherpt toezicht te kunnen uitvoeren. Naasf een (uit te besteden)

validatietraject, leggen wij daarom, juridisch scherp aan de wind varend, toch opnieuw aan Van de Groep

een nieuwe LOD op de overschrijding van de geuruoorschriften op om de ondernemer te bewegen ook

fussenflds btijvend werk te maken van een qua geuremissie acceptabele bedriifsvoering.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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