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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Van de Groep, bio-stank-installatie, 
Spakenburg/Bunschoten 

Geachte heer Dercksen, 

Recent ontvingen wij van u schriftelijke vragen ex art. 47 RvO over bovenstaand onderwerp. Hieronder herhalen 
wij eerst uw toelichting. Vervolgens geven wij antwoord op de door u gestelde vragen. 

Toelichting: 
Wederom is er een calamiteit gemeld bij de bio-vergistingsinstallatie bij Van de Groep in Spakenburg 
Bunschoten, namelijk een overstroming van smurrie op de Groeneweg. De PW-fractie heeft hierop de 
navolgende vraag. 

1. Over wat voor een smurrie gaat het en heeft de RUD deze overtreding niet zelf vastgesteld? Ze zijn 
namelijk wel in staat om boetes aan omliggende bedrijven uit te delen. 

Antwoord: 
Wij hebben op zondag 3 februari jl. van Van de Groep B.V. een melding ontvangen dat er schuim over 
de rand van de eigen bedrijfsrioolwaterzuiveringsinrichting was gelopen en dat men inmiddels bezig 
was het overgelopen schuim op te ruimen. Over deze (wettelijk als 'ongewoon voorval' aangeduide) 
bedrijfsstoring zijn geen klachten of meldingen van omwonenden en/of andere burgers ontvangen. 
Zogeheten 'ongewone voorvallen' en eventueel verder te ondernemen acties moeten standaard per 
omgaande bij het bevoegd gezag (in dit geval onze provincie) worden gemeld, zodat de gevolgen 
kunnen worden beoordeeld. Van de Groep heeft, conform het protocol, aan bedoelde meldingsplicht 
voldaan. 

Wat betreft de door u aangehaalde boetes aan omliggende bedrijven het volgende. De vraagstelling 
veronderstelt een onderling verband tussen beide optredens van de RUD Utrecht. Die veronderstelling 
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is onjuist. De RUD Utrecht werkt in de gemeente Bunschoten niet alleen in opdracht van de provincie 
Utrecht, maar ook in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Bunschoten. In de gemeente 
Bunschoten houdt de RUD Utrecht toezicht op bedrijven waar Burgemeester en Wethouders van 
Bunschoten bevoegd gezag voor zijn. Visverkoopwagens vallen onder laatstgenoemde bevoegdheid. 
Wij hebben begrepen dat de RUD Utrecht in Bunschoten waarschuwingsbrieven heeft verzonden aan 
drie eigenaren van visbakwagens vanwege het bij schoonmaakwerkzaamheden onjuist lozen van 
afvalwater. Ons is tevens bekend, dat de gemeentepolitie in Bunschoten in de afgelopen periode bij 
controlerondes in totaal drie eigenaren vanwege een dergelijke overtreding (strafrechtelijk) heeft 
beboet. Wij hebben geen zeggenschap over hetgeen Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Bunschoten aan toezichts- en handhavingswerkzaamheden aan de RUD Utrecht opdragen. 

2. Welke maatregelen worden er nu weer genomen om herhaling te voorkomen? 

Antwoord: 
Er is inmiddels met Van de Groep overleg opgestart om de oorzaak van dit ongewone voorval te 
achterhalen. Op korte termijn komt er duidelijkheid welke actie(s) Van de Groep volgens ons moet 
ondernemen om herhaling te voorkomen. 

3. Is er een additionele boete / last onder dwangsom opgelegd? Zo, nee waarom niet? 

Antwoord: 
Boetes en dwangsommen kunnen worden opgelegd naar de mate waarin een vergunninghouder al 
dan niet vergunningvoorschriften overtreedt. Bij ongewone voorvallen gelden wettelijk andere regels. 

4. Hadden de maatregelen zoals bedoeld bij vraag 2 niet al moeten worden genomen? 

Antwoord: 
Calamiteiten en zogeheten 'ongewone voorvallen' vallen buiten de reguliere bedrijfsprocessen. Als 
zulke situaties zich onverhoopt voordoen, is de bedrijfseigenaar gehouden om in overleg met het 
bevoegd gezag op zo kort mogelijke termijn maatregelen en/of acties te ondernemen om herhaling te 
voorkomen. Zie ook ons antwoord onder vraag 2. 

5. Hoe verhoudt de zoveelste overtreding van Van de Groep zich tot de opgelegde lasten onder 
dwangsom en de oneindige rij eerdere overtredingen? 

Antwoord: 
Er was zondag 3 februari jl. geen sprake van een overtreding van voorschriften, maar van een 
zogeheten 'ongewoon voorval' als gevolg van een bedrijfstechnische storing. 

6. Wanneer kan de Provincie overgaan tot sluiting van de installatie? 

Antwoord: 
In relatie tot ongewone voorvallen komt een eventuele bedrijfssluiting pas aan de orde wanneer 
ongewone voorvallen eerder regel dan uitzondering zijn en de bedrijfsleiding telkens de afgesproken 
herstelmaatregelen niet, dan wel onvoldoende realiseert. Daarvan is bij Van de Groep op dit moment 
geen sprake. 
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Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
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