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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door 
dhr. W. Wijntjes en mw. T. Koelewijn-
Koelewijn van de CDA fractie 
betreffende Internationale criminele 
organisatie fraudeerde met mest 
(d.d. 28-06-2019). 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
Toelichting: 

De berichten gepubliceerd door NRC op donderdag 27 juni 2019 “ OM: internationale criminele 
organisatie fraudeerde met mest” en eerder op 15 mei  2019  “Geen maîsafval maar verfslib en xtc-
resten in de mest”  zijn voor de CDA-fractie aanleiding voor de volgende vragen aan GS:  
 
 

1. In het artikel “Geen maîsafval….” wordt gesproken over het feit dat aan het rapport “Co-
vergisting: duurzame energie of afvallozing?” ook door provincies is meegewerkt. Behoort 
de provincie Utrecht hier ook toe?  

2. Zo ja, waarom is deze informatie niet gedeeld met PS? En bent u in dat geval bereid dit 
rapport alsnog met PS te delen?  

3. In het artikel “OM, internationale criminele organisatie fraudeerde met mest” wordt 
gemeld dat onder meer de firma Van de Groep uit Bunschoten wordt verdacht van 
het illegaal verwerken van dierlijke en industriële resten tot meststoffen. Wat betekent dit 
voor de lopende vergunning?  
In hetzelfde artikel wordt ook gemeld dat het bedrijf Biopetrol, dat biodiesel en 
farmaceutische glycerine produceert, illegaal afvalstoffen aan de firma Van de Groep zou 
hebben geleverd. Welke afvalstoffen betreft dit? En wat betekent deze werkwijze voor de 
lopende vergunning.   

       5. Is de RUD op de hoogte van deze werkwijze?  
       6. Welke actie wordt door de RUD genomen?  

7.  Kan GS aangeven welke gevolgen dit voor de volksgezondheid van de inwoners van 
Bunschoten kan hebben? Is het aannemelijk dat deze afvalstoffen ook via de lucht zijn 
verspreid?  Kan GS ons informeren of de GGD inmiddels is geconsulteerd? En zo ja, wat het 
advies is van de GGD? En zo nee, waarom dit nog niet is gebeurd.   

8. Er zou o.a. geleverd zijn aan nabije veehouders. Is bij de provincie Utrecht, dan wel bij de 
RUD bekend welke veehouders dit betreft? Is er zicht op waar de vervuilde mest is 
uitgereden, wanneer en hoe vaak dit is gebeurd?   

9. Is bekend of hierdoor giftige stoffen in de bodem en het oppervlaktewater terecht zijn 
gekomen? Welke giftige stoffen dit betreft? En of heeft dit gevolgen voor de 
volksgezondheid in de provincie Utrecht?  
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10. Het CDA heeft begrepen dat er een zogenaamd BIBOB-onderzoek plaats vindt naar VDG. Is 
er mogelijk samenhang tussen het uitvoeren van dit onderzoek en de hier bovengenoemde 
materie?  

11. Kan bij een veroordeling van VDG  de vergunning worden ingetrokken?   
 

 

Namens de fractie van het CDA provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

 

W. Wijntjes en T. Koelewijn-Koelewijn 

 


