
Aan: Gedeputeerde Pennarts, 

Informateur Van Ojik, 

 Leden van de Provinciale Staten Utrecht  Spakenburg, 2 april 2019 

 

Betreft: Stankoverlast biogascentrale A. van de Groep & Zonen B.V. te Bunschoten-
Spakenburg 

 

Geachte mevrouw Pennars, geachte heer Van Ojik, geachte leden van de Provinciale 
Staten, 

Namens bijna 1.000 bewoners die de stankoverlast van het bedrijf A. van de Groep & Zonen 
B.V. te Bunschoten-Spakenburg zat zijn en de petitie hiervoor hebben getekend 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. Er is in de provincie een bedrijf dat zich voordoet 
alsof het zich hier op grootschalige wijze mee bezighoudt: A. van de Groep en & Zonen B.V. 
Het bedrijf levert op landelijke schaal een marginale bijdrage aan de energiebehoefte, 
waarbij de overlast die het veroorzaakt in geen verhouding staat tot deze  bijdrage. Voor de 
productie van het groene gas werkt het bedrijf allang niet meer met wat ze in de 
beeldvorming probeert over te brengen, namelijk vis en koek. De afval wordt van heinde en 
ver aangevoerd met vervuilende vrachtwagens terwijl het afval van koek en vis naar Brabant 
wordt gebracht om daar verwerkt te worden. In Brabant ontvangen onze visverwerkende 
bedrijven en bakkers namelijk meer voor hun afval dan bij het bedrijf in Bunschoten-
Spakenburg … Nu wordt met name slib verwerkt bij Van de Groep. 

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. Vorig jaar 
alleen al zijn er 700 (!) klachten ingediend vanwege de overlast bij de RUD en heeft de 
gedeputeerde Pennarts haar ‘ontoelaatbaar’ uitgesproken. Verder hebben nagenoeg alle 
partijen in de PS uitgesproken dat er nu toch eindelijk een einde moet komen aan de al 
jarenlang durende overlast. De RUD heeft echter onvoldoende kunnen aantonen bij de 
rechter dat het bedrijf de vergunning overtreedt terwijl voor iedereen duidelijk is dat het 
bedrijf de veroorzaker is van de stankoverlast. De eigenaar heeft zelfs op een bijeenkomst 
van het CDA aangegeven dat het de stankoverlast niet kan voorkomen. 

Ondanks alle stankoverlast wil het bedrijf zelfs groeien. Gedeputeerde Pennarts heeft 
aangegeven dat het bedrijf eerst maar eens moet aantonen dat het bedrijf haar 
bedrijfsvoering beheerst voordat hier überhaupt sprake van kan zijn. Maar wij geloven hier 
niet meer in. Het bedrijf zou verplaatst moeten worden naar een locatie waar het absoluut 
geen overlast meer kan veroorzaken. Het hoort niet zo dicht bij woningen en verplaatsing 
over een paar honderd meter gaat geen oplossing bieden. Zeker niet als het ook nog eens 5 
tot 10 keer zo groot wil worden en afval (mest/slib?) over het water wil gaan aanvoeren. Dan 
gaat het allang niet meer om een lokaal bedrijf dat alleen maar vis en koek afval verwerkt. 
Het bedrijf heeft bovendien al lange tijd geen binding meer met Spakenburg. De eigenaar 
woont in Amersfoort, het heeft al vestigingen buiten het dorp en met het geringe aantal 
werknemers (waarvan ook nog weer een aantal van buiten Spakenburg) kan het prima naar 
een locatie worden verplaatst waar het geen overlast voor inwoners van de provincie Utrecht 
veroorzaakt. 

Bovendien is het de vraag waarom bewoners van de provincie Utrecht zouden moeten 
betalen voor het verwerken van afval van bedrijven onder het mom van ‘groen’ en 



‘energietransitie’. Waarom betalen deze bedrijven niet een reële prijs voor de verwerking van 
hun afval en moeten burgers hiervoor opdraaien? 

En dan laten we alle overtredingen van wet- en regelgeving in de afgelopen jaren door het 
bedrijf nog buiten beschouwing. En maken wij ook geen melding van de zorgen over de 
gevaren voor de volksgezondheid. 

De vergunningsverlening en handhaving is de verantwoordelijkheid van de Provincie. 
Daarom 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. Een verplaatsing naar een locatie ver van bebouwing zodat het inwoners 
van de provincie Utrecht geen overlast meer kan verzorgen. Naar een locatie op een 
industrieterrein als het Botlek gebied bijvoorbeeld of op een locatie aan het Amsterdam-
Rijnkanaal o.i.d. maar niet een paar honderd meter verderop. 

Gedeputeerde Pennarts is op de hoogte van het dossier: de al jaren durende overlast, de 
misstanden bij het bedrijf, de loze beloftes die het bedrijf keer op keer heeft gedaan en nog 
doet. Maar als puntje bij paaltje komt en haar ware gezicht laat zien door bij de rechter uit ter 
spreken dat de Provincie haar werk niet goed doet. 

De stankoverlast van het bedrijf is op geen enkele manier vergelijkbaar met de grote vis- en 
brood verwerkende industrie in Bunschoten-Spakenburg. Wij stellen voor dat u gewoon eens 
op bezoek komt in Bunschoten-Spakenburg en laten u graag zelf ervaren wat het is om in de 
stank van dit bedrijf te leven.  

Wij zijn voor een beter milieu. Wij zijn voor de energietransitie. Maar wij zijn niet voor het 
sponsoren van verwerking van afval door bedrijven ten koste van het leefklimaat van de 
bewoners in Bunschoten-Spakenburg. 

Voor uw informatie, ik ben de initiatiefnemer geweest van de petitie tegen het bedrijf die 
binnen een paar dagen door bijna 1.000 bewoners is ondertekend. Ik heb de afgelopen jaren 
contact onderhouden met de Provinciale Staten en de gedeputeerde Pennarts over de 
overlast die het bedrijf veroorzaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Tjalling van Halteren 

  

Petitie: https://petities.nl/petitions/stop-de-stankoverlast-biogascentrale-bunschoten?locale=nl 

Stop de stankoverlast Biogascentrale Bunschoten 

972 ondertekeningen 

Sinds de ingebruikname van de biogascentrale in Bunschoten, inmiddels alweer zo’n 10 jaar 
geleden, is dit een bron van aanhoudende stankoverlast, dit moet nu eindelijk stoppen. 

Wij, Tjalling van Halteren, betrokken buurtbewoners in Spakenburg en alle ondertekenaars 

Constateren 

- Dat sinds de ingebruikname van de biogascentrale er een aanhoudende 
stankoverlast is 

- Dat de provincie meermalen tekortkomingen geconstateerd heeft bij de 
biogascentrale 

- En dat de klachten, ondanks handhaving van de provincie, niet afnemen 

en verzoeken Provinciale Staten om per direct maatregelen te treffen om daadwerkelijk een 
einde te maken aan de stankoverlast. 
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