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Betreft: Perikelen biogascentrale A. Van de Groep en Zonen B.V. te Spakenburg

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

Stankoverlast
Circa 1.000 omwonenden van de biogascentrale in Spakenburg hebben een petitie 
ondertekend om de al vele jaren durende stankoverlast, bewezen veroorzaakt door het 
bedrijf A. van de Groep en Zonen B.V., te doen ophouden. Het aantal ondertekenaars was 
voor de directie van het bedrijf, in de persoon van de heer A. van de Groep, aanleiding dat te 
bagatelliseren omdat het maar zou gaan om 4,5 % van de bevolking. Nu moet worden 
bedacht dat uiteraard niet alle leden van een gezin de petitie tekenen, eigenlijk doet alleen 
het gezinshoofd dat. Dit gevoegd bij het feit dat de woonwijken in de “stankzones” worden 
bevolkt door merendeels oude(re) mensen, die in het algemeen digitaal minder vaardig zijn, 
alsmede dat de woonkernen Zevenhuizen en Eemdijk vele kilometers ver van Spakenburg af 
liggen, geeft een uitkomst van 25 % van de bevolking van Spakenburg die veelvuldig en heel 
erg last heeft van de meer dan verschrikkelijke stank die het bedrijf veroorzaakt. Daar komt 
nog bij het aantal mensen die op het industrieterrein werken, dat zijn er ook vele. De stank 
die Van de Groep produceert stijgt uit boven die de werkenden daar van hun eigen bedrijf 
ervaren. Er is geen sprake van “af en toe” stank. De windrichting bepaalt wie er last van 
hebben, de inwoners van Spakenburg, de fietsers op de Oostdijk, de mensen in de bootjes 
die langs varen, of de Eemhof. Er is altijd ergens rondom stank. Volgens de vergunning mag 
de stank van het bedrijf maar 176 (175,2) uren buiten de geurcontouren te ruiken zijn. Dat 
betekent dat buiten een heel klein gebiedje, in alle richtingen binnen een steenworp afstand, 
niets geroken mag worden. Van de Groep overtreedt dus voortdurend die grens, het hele 
jaar door, geen 176 uren, maar 8.760 uren. Gelukkig heeft een groot deel van de bevolking 
geen last omdat er bijna nooit een noorden- of noordoostenwind waait. Men moet er niet aan 
denken dat de biogascentrale ten (zuid-) westen van het dorp gesitueerd zou zijn.
De afgelopen mooie zomer is letterlijk geheel verpest door de voortdurende stank die buiten 
hing, maar ook in de huizen zeer penetrant aanwezig was, en nog steeds is.

Van de Groep heeft zich, kijkend naar de stank die het bedrijf veroorzaakt, al die jaren niet 
aan de vergunning gehouden, er is buiten de geurcontouren altijd (ergens) stank.
Naast de verschrikkelijke stankoverlast die het bedrijf veroorzaakt houdt het bedrijf zich 
v.w.b. de alle overige voorwaarden ook niet aan de vergunning en ook niet aan de wet. 
Allerlei overtredingen zijn en worden er begaan.
Naast de overtredingen welke door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zijn 
geconstateerd, zijn er ook overtredingen gepleegd welke niet zijn geconstateerd, althans niet 
door de RUD. Regelmatig heeft de RUD geen actie ondernomen om de overtredingen op en 
uit te zoeken, en aan te tonen.



Vergunning
Naast de overtredingen op het terrein van veiligheid, gezondheid en stankoverlast, is er dan 
ook nog de kwestie van een onjuiste vergunning. De rechter heeft uitgesproken dat aan de 
geurklachten geen bewijskracht kan worden ontleend. Een brevet van onvermogen voor de 
RUD die in eerste aanleg dat onzorgvuldig in de vergunning heeft opgenomen en vervolgens 
ook de klachten niet dusdanig heeft behandeld dat er wel bewijskracht aan kan worden 
ontleend. Het bedrijf Van de Groep maakt misbruik van deze onvolkomenheden, door nu 
helemaal “los” te gaan met de “stank-uitstoot” waardoor, zo denkt men, de stemming onder 
de mensen omslaat naar pro-verhuizing.
De vergunning had natuurlijk nooit verleend mogen worden, en helemaal niet met niet 
handhaafbare geurnormen. Maar ook het destijds door de gemeente aangegeven 
voornemen tot een bestemmingsplanwijziging was voor de RUD geen belemmering de 
vergunning toch te verlenen. Het voornemen was te onzeker geformuleerd. Ook 
afstandsbelemmeringen werden door de RUD genegeerd. 
Nodig is een vergunning met:

 een goede duidelijke geurnorm;
 strikt bepaalde geurcontouren; 
 een éénduidige mogelijkheid te bepalen of binnen de geurnorm is gebleven;
 een éénduidige mogelijkheid te bepalen of de geurcontouren zijn overschreden;
 duidelijke bepalingen hoe te handelen als meer uren van overschrijding c.q. van 

overtreding worden geconstateerd dan volgens de vergunning is toegestaan;
 een duidelijk, juridisch niet betwistbaar handhavingsbeleid.

Achteraf bezien zou het bedrijf Van de Groep al vele jaren geleden zijn gesloten, omdat men 
al die jaren, circa 10, niet aan de bepalingen van de vergunning heeft voldaan, en alle wetten 
die op de bedrijfsvoering van toepassing zijn, als de Landbouw Wet, de Milieu Wet, de Arbo 
Wet, de Meststoffen Wet, etc., heeft overtreden.

Verhuizing naar het terrein van de huidige vuilstortplaats
Nu etaleert het bedrijf Van de Groep ook inderdaad breed dat men wil verhuizen naar de 
Groeneweg, om daar “groter te groeien”, tot wel een omvang van tien maal de huidige 
productiecapaciteit, nl. van gas voor 4.000 huishoudens tot 40.000. Bij een verondersteld 
gebruik van 2.000 m³ gas per huishouden betekent dat een productie van biogas van 
80.000.000 m³, een geweldige hoeveelheid digestaat (is restafval) veroorzakend. Het 
digestaat wordt normaliter gebruikt als meststof om uit te strooien over de landerijen van 
boerenbedrijven. Het digestaat van Van de Groep is daarvoor niet geschikt vanwege 
schadelijke stoffen in het digestaat, en dat dient dus te worden afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerker, en ook dient er een afvalstoffen-administratie te worden bijgehouden en aan 
de bevoegde instanties te worden gerapporteerd. Dat wordt nog een hele klus voor Van de 
Groep om dat goed te doen, in het recente verleden, over het jaar 2015, heeft hij die 
afvalstoffen-administratie gewoon vervalst, sla de rapportage van de RUD daarover er maar 
op na. Ook is er een inval van de milieupolitie geweest, waarover niets is bekend gemaakt, 
vanwege de geheimhoudingsplicht.

De door Van de Groep gewenste groei van het bedrijf op de nieuwe locatie zal, bij 
vergunning, te verlenen door ambtenaren die zelf geen last ervaren, een volksoproer 
veroorzaken.
Los daarvan zal een verhuizing jaren in beslag nemen voor het is gerealiseerd. Volgens het 
memorandum van het team milieu van de Provincie Utrecht d.d. 17-01-2019 duurt een 
vergunningaanvraag minimaal één jaar, en als de bezwaar- en beroepsprocedures meer tijd 
vergen, nog veel langer. Daar komt dan bij de duur van de bouw waardoor we gerust kunnen 
spreken van een nog jaren durende overlast, welke overlast met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid vanaf de nieuwe locatie gewoon doorgaat, met een multiplier 10. 
Wat dan, dames en heren van de overheid? 
Naar mijn mening niets meer, de omvang van investeringen en subsidie laten dat dan niet 
meer toe. Zo’n besluit, om het bedrijf te laten verhuizen en met een factor 10 te laten 
groeien, zou onvergeeflijk zijn, en de negatieve gevolgen daarvan zouden nog generaties 



lang de bevolking teisteren, tot men eindelijk tot bezinning komt en inziet dat waterstof en 
kernenergie de definitieve oplossing zijn voor het CO₂-probleem. 
Van de Groep doet er alles aan om naar de Groeneweg te kunnen verhuizen, door:
zoveel mogelijk te investeren op het terrein van de oude waterzuiveringsinstallatie aan de 
Groeneweg, gehuurd van de gemeente Bunschoten,
en
sinds de gerechtelijke uitspraak dat geen bewijskracht kan worden ontleend aan 
stankklachten, zoveel mogelijk stank te produceren,
waardoor hij kan aanvoeren dat verhuizing naar de Groeneweg de beste optie is, omdat :
hij al zoveel geïnvesteerd heeft;
en
de stank na de verhuizing, door toepassing van de “Best Beschikbare Technieken (BBT),
dan over is.
Maar, zonder verhuizing moet men toch ook de best beschikbare technieken toepassen?
Inderdaad, maar dat doet Van de Groep niet.
En, zonder verhuizing mag men toch ook niet de geurnormen overschrijden?
Inderdaad, maar dat doet Van de Groep wel.
Conclusie: ”Van de Groep heeft al die jaren de overheid “in z’n zak gehad”, en heeft dat 
feitelijk nog.” Dus overheid, doe er wat aan!!

Milieugevolgen nieuwe locatie
Van de Groep wil de vergistingsmaterialen laten aanvoeren per schip waardoor de oever van 
het randmeer ter plekke en de Oostdijk aldaar ernstig zullen worden aangetast.
De hoeveelheid aan te voeren materialen zal dermate groot zijn dat er continu schepen 
aanmeren die gelost moeten worden, en die daardoor ook de nodige vervuiling 
veroorzaken.
Van de Groep zal aanvoeren dat het lossen via aan te leggen ondergrondse pijpleidingen zal 
plaatsvinden, maar ook dan moet er een aanmeerfaciliteit voor de schepen komen, en 
koppelpunten voor de leidingen. Er moet buitendijks ook een overslagplatform worden 
gebouwd. Bovendien moet er een vaargeul worden uitgebaggerd, die in het water moet 
worden aangegeven middels bakens, zoals dat ook bij de monding van de rivier de Eem te 
zien is, en ook bij de haven van Spakenburg. Bepaald geen verfraaiing zo aan beide zijden 
van de fietsroute over de Oostdijk, en een gevaar voor de pleziervaart. Bedacht moet ook 
worden dat het vrachtverkeer, ondanks de aanvoer van materialen door schepen, ook 
minimaal zal vertienvoudigen. Niet alleen zijn er veel vergistingsmaterialen welke niet per 
schip aangevoerd kunnen worden, dat zou voor teveel laad- en losbewegingen zorgen, en 
ook meer transportkilometers, maar ook moeten de vele tonnen digestaat en overig afval 
worden afgevoerd. De kilometerslange toevoerwegen (landweggetjes en fietsroutes) naar de 
nieuwe locatie zijn absoluut niet berekend op dat zware vrachtverkeer. Alles bijeen 
voldoende argumenten om, los van de noodzaak te stoppen met de productie van biogas, de 
verhuizing in geen geval toe te staan.

Verhuizing naar elders
Het biogasbedrijf moet verhuizen naar een plek waar de overlast niet als zodanig wordt 
ervaren, bijvoorbeeld naar de Maasvlakte of het Botlekgebied. Maar nog beter is gewoon de 
biogascentrale sluiten, dan is er terstond geen overlast meer en modderen we niet nog jaren 
door. Zie voor een alternatief hierna onder ;”Slotsommen”.

Hubun
Het bedrijf Hubun, ook een geur verspreidend bedrijf, zij het lang niet zo ernstig als de stank 
die Van de Groep produceert, krijgt Van de Groep als buurman, als de verhuizing doorgaat. 
De cumulatie en de duur van de overlast zou hierdoor zulke ernstige vormen kunnen 
aannemen dat de leefbaarheid in de bedreigde wijken nog veel verder verslechtert dan ze nu 
al is. De overlast door het bedrijf Hubun is (relatief) zo gering dat er vroeger nooit over 



geklaagd werd. Alleen toen de klachten over de biogascentrale kwamen, konden er, door de 
in 2017 geplaatste E-noses, een paar worden toegerekend aan Hubun.
Nog een omstandigheid die pleit tegen verplaatsing van de biogascentrale en vervolgens 
uitbreiding van de productie is dat het bedrijf Hubun alsdan geen uitbreidingsmogelijkheid 
meer heeft. Het is dan ook verreweg de beste optie om het terrein van de vuilstortplaats te 
verkopen aan Hubun.

Waterstof
Even terzijde, zag u vrijdagavond 5 april op het journaal de intocht van een bijzondere boot 
in de Amsterdamse haven? Het gaat om de “Energy Observer”, een Frans schip dat volledig 
op waterstof vaart en de brandstof haalt uit het water waar het doorheen vaart, en uit 
zonlicht. Het schip maakt een reis rond de wereld en hoeft onderweg niet te tanken. De 
oliemaatschappijen zijn daar niet blij mee, hetgeen begrijpelijk is.
Het zij nog maar eens gesteld, er is daarbij geen uitstoot van fijnstof of broeikasgassen, het 
is reukloos en van CO₂-uitstoot is al helemaal geen sprake. Het gaat hier niet om een klein 
proefbootje, zeker niet, het schip is 13 meter breed en 30 meter lang.

Energietransitie en duurzaamheid
Energietransitie en duurzaamheid staan terecht hoog op de agenda. De bijdrage daaraan 
door biogas is vrijwel nihil, maar de risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu, zijn zo 
onevenredig groot, dat productie van biogas verboden moet worden. Voeg daarbij de 
stankoverlast, en het is klaar, stoppen met biogas.
De risico’s voor veiligheid en gezondheid blijken ook uit andere stukken, bijlagen bij deze 
brief.
De Co₂-uitstoot moet worden teruggedrongen, dat is waar, maar probeert u alstublieft ook de 
productie van biogas terug te dringen. De CO₂-uitstoot naar nul terugbrengen zou, indien 
mogelijk, dom zijn, maar met biogas moet dat lukken. Het zou het leven van veel 
Spakenburgers een stuk aangenamer en ook een stuk gezonder maken, en het bespaart 
bakken met subsidie.

Slotsommen
Slotsom één kan niet anders zijn dan dat de biogascentrale moet worden gesloten. Van de 
Groep kan de bedrijfsgebouwen gebruiken voor de productie van waterstofgas, een 
eenvoudig en veel goedkoper proces, waarvoor de grondstoffen lucht (waterdamp) en 
zonlicht zijn, geheel gratis en in werkelijk onbeperkte hoeveelheden aanwezig zijn. Hoe fijn 
dat dat de opslag al kant en klaar gereed is. Tenslotte kan Van de Groep (op termijn) aan de 
Haringweg 27 een waterstof tankstation openen Een aan de duurzaamheid toegewijde 
overheid zal zeker ruimhartig zijn in de subsidieverlening.
Van de Groep hoeft alsdan niet te verhuizen. Immers, waterstof is reukloos. Daarmee wordt 
Van de Groep pas echt een voortrekker in “Energietransitie en Duurzaamheid”. Met biogas is 
hij, ondanks het tegendeel van wat hij beweert, dat niet.
Slotsom twee: Verkoop het terrein van de vuilstortplaats niet aan Van de Groep, maar aan 
Hubun. De geuroverlast afkomstig van het bedrijf Hubun is verreweg een stuk verkieslijker 
dan de stank van Van de Groep. Het is het kiezen voor verreweg de minst kwade.
Slotsom drie: Als het gestelde onder slotsom 1 niet lukt ,dan moet het biogasbedrijf 
verhuizen naar een plek waar de overlast niet als zodanig wordt ervaren, bijvoorbeeld naar 
de Maasvlakte of het Botlekgebied. 

Ik wens u met het behalen van “onze” doelstellingen veel succes.
Met vriendelijke groet en hoogachting,

Bertus Bos
Redoute 4
3751 BV  Spakenburg
Tel. 06-53.803.903


