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Hierbij de globale beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende het voornemen tot verlening van 
een nieuwe milieuvergunning aan de Asfaltcentrale Utrecht (ACU) 
 
Toelichting

De heer J. Kloppenborg heeft schriftelijk, met datum 23 augustus 2010, als Statenlid namens Groen Links 
vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.  
 
Met ingang van 14 juni 2010 is een herziene aanvraag om een Wet milieubeheervergunning voor het 
vernieuwen van de Asfaltcentrale Utrecht in behandeling. Als onderdeel van de procedure is op 
19 augustus 2010 een gedachtewisseling over het ontwerp-besluit gehouden. Tijdens deze 
gedachtewisseling heeft de heer J. Kloppenborg informatieve vragen gesteld. Aanwezige burgers hebben 
mondeling zienswijzen naar voren gebracht.   
 
Gelet op het feit dat deze statenvragen grotendeels gelijk zijn aan de door burgers ingebrachte mondelinge 
zienswijzen achten wij het noodzakelijk om de beantwoording van de vragen gelijktijdig te laten 
plaatsvinden met de besluitvorming over de vergunningaanvraag.  
 



De besluitvorming over de vergunningaanvraag zal naar verwachting op 12 oktober 2010 plaatsvinden. De 
inzage-termijn duurt namelijk nog tot en met 1 september 2010. De verwerkingstijd van de zienswijzen 
duurt enkele weken. Ook kan KWS als aanvrager nog reageren op de zienswijzen. De specifieke 
beantwoording van de vragen kan zodoende niet binnen 30 dagen geschieden. Wel kunnen wij de volgende 
globale antwoorden geven. 
 
Het is Gedeputeerde Staten bekend dat er regelmatig geurklachten binnenkomen in verband met de huidige 
asfaltcentrale. Het is bij Gedeputeerde Staten niet bekend dat de huidige asfaltcentrale ook zorgt voor 
klachten in verband met geluid. Wij hebben dergelijke klachten niet ontvangen via de 
Milieuklachtentelefoon. Het is Gedeputeerde Staten tevens bekend dat een asfaltcentrale net als veel andere 
bedrijven, autoverkeer en scheepvaart, de concentraties stiksofdioxide en fijnstof in de lucht doet toenemen.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn volgens de wet het bevoegde gezag voor een asfaltcentrale zoals de 
ACU, in het kader van de verlening van een Wet milieubeheervergunning. Als het gaat om de ruimtelijke 
ontwikkeling en het afgeven van bijvoorbeeld een bouwvergunning, is de gemeente Utrecht het bevoegde 
gezag. Tijdens de procedure om de Wet milieubeheervergunning is er regelmatig ambtelijk contact geweest 
tussen de provincie en de gemeente. Daarnaast wordt er wel in samenspraak met de gemeente Utrecht en de 
regio onderzoek gedaan naar een voor de ACU geschikte vervangende bedrijfslocatie in de regio Utrecht, 
maar dit traject bevindt zich in een verkennend stadium.  
 
Het is echter zo dat als een vergunningaanvraag wordt ingediend, GS daar positief op moet beschikken, 
tenzij er wordt voldaan aan de weigeringsgronden uit de Wet milieubeheer. Zo zit het stelsel van de Wet 
milieubeheer in elkaar. De Wet milieubeheer kent verder wettelijke termijnen voor het beschikken op 
vergunningaanvragen en het naar voren brengen van zienswijzen. De wetgever houdt daarbij geen rekening 
met eventuele vakantieperiodes. Vanwege de gevoeligheden rondom de ACU hebben wij extra aandacht 
besteed aan de externe communicatie en hebben wij op voorhand een gedachtewisseling georganiseerd.   
Er is op grond van de huidige wet- en regelgeving geen sprake van een inhoudelijke koppeling tussen 
aanvragen op grond van de Wet milieubeheervergunning en aanvragen om een bouwvergunning. Wel is in 
de Wet milieubeheer bepaald, dat een Wet milieubeheervergunning niet in werking treedt zolang geen 
bouwvergunning is afgegeven. Wij hebben het betreffende bedrijf er daarom niet specifiek op gewezen om 
procedures gelijk te laten lopen. Wel is tijdens de vele vooroverleggen met het bedrijf gevraagd naar de 
status van verschillende aanvragen om bouwvergunningen. 
 
De statenvragen zullen inhoudelijk naar verwachting op 12 oktober 2010, gelijk met definitieve beschikking 
worden beantwoord. 
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