Q&A website www.provincie-utrecht.nl
1.

Wat betekent deze uitspraak van de RvS voor VDG?
Deze uitspraak betekent dat het bedrijf geen omgevingsvergunning milieu meer heeft. Zonder deze
vergunning mag het bedrijf op de betreffende locatie geen vergunningplichtige activiteiten meer
uitvoeren. Concreet betekent dit dat de vergunningplichtige activiteiten zoals de biovergisting binnen de
in de uitspraak genoemde termijn dienen te worden beëindigd.

2.

Wat betekent de uitspraak van RvS voor (toezicht op) de sector (van vergistingsbedrijven)?
De uitspraak betekent dat wij de sector zullen blijven controleren, zoals we dat altijd al deden. Het
toezicht wordt dus niet anders dan tot nu toe door de RUD Utrecht is uitgevoerd.

3.

Wat gaat de provincie nu doen, als vervolgstappen?
De uitspraak wordt de komende dagen bestudeerd en beoordeeld. Vervolgens worden op basis van de
uitspraak de vervolgstappen afgewogen.

4.

Wat vindt de provincie eigenlijk van de uitspraak?
De hoogste rechter in het bestuursrecht heeft ten aanzien van het besluit van GS uitspraak gedaan. Dit
betekent dat er geen hoger beroep meer mogelijk is. De uitspraak toont dat GS het Bibob-besluit
zorgvuldig heeft genomen.

5.

Op basis van welke bevindingen is de RvS tot deze uitspraak gekomen?
Graag verwijzen we u hiervoor naar de berichtgeving van de RvS op
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@129843/202102540-1-r4/

6.

Wat is het verschil tussen de strafzaak en de procedure waarin de Raad van State uitspraak heeft
gedaan?
Bij de strafzaak is onder leiding van het Openbaar Ministerie op basis van het strafrecht een onderzoek
gedaan naar een groot aantal personen en bedrijven, waaronder VDG. Deze bedrijven en personen zijn
door het Openbaar Ministerie als verdachten voor de rechter gebracht.
De zaak bij de Raad van State betreft een bestuursrechtelijke procedure, waar een provincie
vergunningen heeft ingetrokken van een bedrijf waarover zij het bevoegd gezag is. VDG is het niet eens
met het intrekken van de vergunningen en is daarom, nadat ze eerst in het ongelijk waren gesteld, naar
de Raad van State gegaan.

7.

Waarom heeft de provincie besloten de vergunningen te weigeren en in te trekken?
Met het besluit heeft de provincie willen voorkomen dat de vergunningen worden gebruikt om strafbare
feiten te plegen of illegaal verdiend geld te investeren. Het besluit is gebaseerd op Bibob-onderzoek dat
de provincie heeft uitgevoerd en het advies van het Landelijk Bureau Bibob dat daar deel van uitmaakt.

8.

Wat betekende het besluit van de provincie om de vergunningaanvraag te weigeren?
Als gevolg van het besluit heeft A. van de Groep & Zonen B.V. te Bunschoten geen
omgevingsvergunningen om de vergunningplichtige activiteiten te verrichten. Om die reden moeten deze
werkzaamheden worden gestopt.

9.

Wat is er daarna gebeurd?
Het bedrijf tekende beroep aan en heeft de rechter verzocht om de werking van het besluit te schorsen.
Het bedrijf mocht openblijven totdat de rechter definitief uitspraak zou doen. Als hoogste rechtsorgaan
heeft de Raad van State nu een definitieve uitspraak gedaan.

10. Wat is Bibob en wanneer wordt hier gebruik van gemaakt?
De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een preventief
bestuursrechtelijk instrument. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat vergunningen worden
misbruikt voor strafbare feiten of het investeren van crimineel verdiend geld. Op grond van de Wet Bibob
kunnen bestuursorganen (de gemeente, de provincie etc.) in bepaalde gevallen de integriteit van partijen
toetsen. Als uit onderzoek blijkt dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt
voor het plegen van strafbare feiten, kan de overheid besluiten de gevraagde vergunning niet af te
geven of een reeds verleende vergunning in te trekken. Voor meer informatie over Bibob, kijkt u hier:
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bestuurlijke-zaken/wet-bibob

11. Wat betekent de uitspraak voor de medewerkers en toeleveranciers van VDG?
Het is een ingrijpend besluit dat grote gevolgen kan hebben voor medewerkers en toeleveranciers. Wij
betreuren dat zeer.
12. Hoe wordt de omgeving geïnformeerd over deze uitspraak?
De provincie en gemeente hebben een nieuwsbericht gepubliceerd, nadat RvS de uitspraak bekend
heeft gemaakt. We zijn daarnaast bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. Bij nieuwe
ontwikkelingen zullen we hier extern over communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf
zelf om medewerkers en toeleveranciers te informeren over eventuele consequenties die deze uitspraak
voor hen heeft.
13. Waar kan men met vragen over dit onderwerp terecht?
De RUD Utrecht voert toezicht en handhaving uit. Klachten kunnen worden gemeld bij de
milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) via 0800 – 0225510. Op
www.provincie-utrecht.nl kunt u terecht voor onder meer het Bibob-beleid van de provincie Utrecht.

