Inspreken Cie. BEM prov. Utrecht, maandag 10 september 2018
commissie Geachte Commissieleden,
Al jaren hebben wij als inwoners van Spakenburg en omgeving last van stank van de biogascentrale van
de Fa. Van de Groep, Al jaren geven wij dit aan bij de RUD middels de klachtenlijn en al jaren wordt
hierop door de RUD gecontroleerd, maar helaas zonder resultaat.
Zo’n tien jaar geleden begon de Fa van de Groep met het vergisten van “visafval en roze koeken” en de
provincie was enthousiast! Wat is er mooier dan groene energie uit afval van de plaatselijke vis- en
koekboeren? Maar dit enthousiasme maakte al snel plaats voor grote overlast bij de omliggende
bewoners van Bunschoten, Spakenburg en zelfs Zeewolde. Vanaf het eerst moment bleek de groene
energie vooral een walgende geur te verspreiden.
Ondanks diverse onderzoeken, aanpassingen, opgelegde dwangsommen en de aanhoudende
klachtenregen vanuit omwonenden zijn deze ondragelijke stankklachten nog steeds aan de orde van de
dag.
Buiten de buitengewoon indringende stank die ons dwingt om ramen en deuren te sluiten en op zonnige
dagen binnen te blijven of ons heil buiten onze eigen woonplaats te zoeken, rijzen nu ook de vragen
over onze gezondheid de pan uit, immers, wat veroorzaakt deze stank? Zijn dit de bij ons welbekende
visafval- en roze-koekenluchten? Waarschijnlijk niet.
De toevoer van afval bestaat allang niet meer uit vis en koeken, maar wat er werkelijk in de vergister
verdwijnt is ons en de RUD blijkbaar onbekend. De hoeveelheid afval die aangevoerd wordt, afgeleid uit
het aantal vrachtwagens die komen lossen, is veel groter dan de vergister aan zou kunnen. Waar blijft
dit afval? Wat zit er in en wat betekend dit voor de gezondheid? Welke gassen worden hier werkelijk
uitgestoten?
Diverse malen opereerde Fa. van de Groep buiten de vergunning, hier wordt dan door de provincie iets
over gezegd, vervolgens komen er aanpassingen waardoor de dwangsommen voorkomen worden, de
vergunning wordt aangepast en er wordt gewoon doorgegaan met het veroorzaken van stankoverlast.
Er zijn wat periodes geweest dat het beter leek te gaan, dat maatregelen geholpen hadden, maar
vervolgens neemt de stankoverlast gewoon weer toe en vervolgens wordt er geschermd met deze
vergunningen, daar wordt blijkbaar aan voldaan.
We zijn niet tegen groene energie, integendeel, maar de overlast die deze firma veroorzaakt gaat alle
perken te buiten.
En wat schetst nu onze verbazing? Fa. van de Groep heeft een subsidieaanvraag gedaan voor een proef
om wijken aardgasvrij te maken! Moet u zich voorstellen, wij als omwonenden worden dan afhankelijk
voor onze gasleverantie van een firma die onze buurt al jaren terroriseert met een stank die werkelijk
niet te harden is. Ziet u dit al voor u? Bij elke klacht wordt dan aangegeven dat ze niet kunnen stoppen
want dan zitten er mensen in de kou. Dank je de koekoek!
Het wordt tijd dat de provincie nu met echte maatregelen komt en als dat betekend dan de
biogascentrale dicht moet dan is dat maar zo. Het verplaatsen, en daarmee vergroten naar 5x de huidige
omvang, naar een locatie 300 meter verderop is voor ons geen optie. Natuurlijk zal de Fa. van de Groep
zeggen dat nieuwe technieken ervoor zorgen dat er geen stank meer zal zijn, maar dit is bij de huidige

centrale ook meermalen beweerd. Maar als de nieuwe mega centrale er eenmaal staat worden
aanpassingen bij klachten ook 5x duurder, de bereidheid om dit te doen waarschijnlijk 5x kleiner en de
gerechtelijke procedures 5x harder.
Ik kan hier nog een lang verhaal houden over de impact de overlast, het verloren vertrouwen van
medebewoners in de provincie en gemeente en de manier van werken van de Fa Van de Groep, ook
voor de biogascentrale, maar hiervoor is 5 minuten te kort.
Ik weet niet wat de commissie voor ons kan betekenen maar ik wil u vragen om onze jarenlange,
ondragelijk overlast in gedachten te houden bij elke beslissing aangaande deze Biogascentrale en te
bedenken dat u er bent voor al uw inwoners, ook al wonen we in het uiterste puntje van onze mooie
provincie.
Bedankt voor uw aandacht
Met vriendelijke groet,
Tjalling van Halteren
tjallingvh@gmail.com
06-15090529

Indien u zelf polshoogte wilt nemen dan is het raadzaam om dit op een onaangekondigd moment te
doen bij een oostelijke wind.

