Leusden, 25 maart 2019
Aan de informateur welke de mogelijkheden onderzoekt naar de mogelijkheden voor een
nieuwe coalitie welke in Utrecht het College van GS zal vormen, de heer drs A. van Ojik.
Geachte heer Van Ojik,
Namens het bedrijf A. van de Groep & Zonen B.V. te Bunschoten-Spakenburg bericht ik u
het volgende. Tijdens uw gesprekken met de verschillende Statenfracties zal zéker de
winning van groene energie in de Provincie aan de orde komen. In de Provincie is er
slechts één bedrijf dat zich hier op grootschalige wijze mee bezighoudt: A. van de
Groepen & Zonen B.V. Op landelijke schaal behoort het bedrijf, met een productie die
gelijk staat aan het voorzien in het gasgebruik van twee derde van de gemeente
Bunschoten-Spakenburg, tot de groten.
Voor de productie van het groene gas werkt het bedrijf uitsluitend met organisch afval
afkomstig uit de levensmiddelenindustrie. Dit met geheel in eigen huis ontwikkelde
innovatieve technieken. De afnemers zijn nutsbedrijven zoals Stedin.
Uiteraard is de productie van groengas gebonden aan strakke vergunningverlening. Het
gaat daarbij onder meer om de geur die het bedrijf bij het productieproces maximaal
mag verspreiden. Daarop controleert de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht.
Recentelijk zijn de uitkomsten daarvan door de Provincie nog bij de rechter getoetst
waarbij deze heeft vastgesteld dat het bedrijf binnen de verstrekte vergunningen
handelt.
Echter, het bedrijf wil groeien en dat is niet mogelijk op de huidige locatie. Als typische
Spakenburgs bedrijf (ruim 100 jaar geleden opgericht door de overgrootmoeder van de
huidige directeur) wil het bedrijf wél binnen de gemeentegrenzen blijven. Daar bevindt
zich een dergelijke groeilocatie. Vestiging op deze locatie maakt mogelijk dat 40.000
huishoudens in de regio (net zo veel als Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort samen)
van groen gas kunnen worden voorzien.
Echter, de ingebruikname daarvan vereist ruimtelijke instemming van de Provincie.
Daartoe de volgende vraag aan u. Kunt u tijdens uw beraadslagingen bij het punt
‘vergroening van de Provincie’ de mogelijkheid van instemming met de verplaatsing van
het bedrijf meenemen. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat u tegengeworpen krijgt
dat het bedrijf in Bunschoten-Spakenburg soms voor geuroverlast zorgt. Los van het feit
dat door de grote vis- en brood verwerkende industrie in Bunschoten-Spakenburg er
altijd wel geuren waarneembaar zijn, kan ik u melden dat op het punt van tegengaan
hiervan al grote investeringen zijn gedaan en nog gaande zijn. Maar ook, dat op een
nieuwe locatie de meest moderne technieken op dat gebied zullen worden toegepast. Iets
dat op de huidige locatie veel minder mogelijk is.
Wanneer u dat op prijs zou stellen, bent u van harte welkom om het bedrijf te bezoeken.
Voor uw informatie, ik adviseer het bedrijf over de inhoud van hun contacten met
overheden.
Met vriendelijke groet,
DE VELUWE RAADGEVING
Joost Th. de Jongh

