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Naam overleg 
 
Informatiebijeenkomst concept ontwerpbesluit omgevingsvergunning Van Gorp biologische 
veevoeders B.V. Pothuizerweg 4 

datum: 11-09-2017 

 

tijd van: 20.00 tot 22.00 

voorzitter: Jeroen Zwart 

 

locatie:      sociaal cultureel 
centrum De Wiese
  

verslaglegger: Jan Bleijenberg 

 

 

Aanwezig: 

 

- ca. 75 omwonenden, zie presentielijst 

- namens Van Gorp: 3 personen 

- namens de gemeente: wethouder Van Dalen, burgemeester De Jong en 
twee ambtelijke vertegenwoordigers 

- namens de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD): drie adviseurs 
vergunningverlening en geluid 

Agenda Besproken 
Actie 
door 

1. Welkom door de voorzitter. Hij geeft een toelichting op het programma  

2. Toelichting  

Wethouder Van Dalen geeft een toelichting op het doel van de avond. 
Het bedrijf Van Gorp heeft een vergunning aangevraagd. De 
gemeente moet dat toetsen aan de landelijke regelgeving. Voordat de 
ontwerp-beschikking ter inzage wordt gelegd is het de bedoeling om 
het concept van dit ontwerp toe te lichten en daarover met alle 
betrokkenen in gesprek te komen. Hij wijst er op dat dit nog een 
concept is waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht.  

 

3. presentatie concept 
ontwerpbesluit 

 
De heren Abbas en Puhl van de RUD geven een toelichting op het 
concept. Zij gaan in op de aanleiding voor de vergunningaanvraag, de 
actualisatie van de bestaande vergunning, de normen, o.a. geluid 
waaraan is getoetst en de wijzigingen in de bedrijfsvoering en de 
voorschriften  t.o.v. de bestaande vergunning.  
 
Tijdens de presentatie worden diverse vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt door aanwezige bewoners: 

- Waarom hebben niet alle bewoners in het gebied (Schalkwijk) 
een uitnodiging met alle informatie, zoals de aanvraag en 
akoestisch onderzoek, ontvangen? 

- Het aantal vrachtwagens dat in de  concept-
ontwerpbeschikking  staat (25) wordt al in de huidige situatie 
overschreden. Er zijn er al 38 per dag geteld. 

- Waarom gaat de gemeente/RUD niet over tot handhaving? 
- Een groot aantal aanwezigen is van mening dat het bedrijf 

door de beperkte ontsluiting, verkeershinder, geluidsoverlast 
en onveiligheid niet meer op deze plek thuishoort maar op een 
industrieterrein. Waarom wordt er niet gestreefd naar 
verplaatsing? 

- De onveiligheid op de wegen neemt toe als de productie wordt 
uitgebreid. Vooral voor schoolgaande kinderen.  

- Wordt er iets gedaan aan de slechte staat waarin de 
Provincialeweg verkeert? Vooral bij het spoor is deze weg 
levensgevaarlijk.  
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- Waarom wordt er geen relatie gelegd met de mobiliteitsvisie 
voor het Eiland van Schalkwijk? 

 
De volgende antwoorden worden gegeven: 

- Uitnodiging en informatie:  een kring van belanghebbenden 
rondom het bedrijf is uitgenodigd. Dit zijn onder andere de 
buurtbewoners waar ook al eerder gesprekken mee zijn 
geweest. De concept ontwerpvergunning met akoestisch 
onderzoek is daarbij meegezonden. Wethouder Van Dalen 
zegt toe dat deze informatie binnenkort voor een ieder 
beschikbaar komt op de gemeentelijke website met een 
vermelding in de ‘Schalkwijkse berichten’ 

- Aantal vrachtwagens: in de vergunning gaat het om maximaal 
25; daarop handhaaft de RUD/gemeente 

- Handhaving: er zijn  diverse handhavingsbesluiten genomen 
en dwangsommen opgelegd. Dit is zowel door bewoners als 
Van Gorp aangevochten. De rechter doet daar binnenkort een 
uitspraak over. 

- Verplaatsing van het bedrijf: zou gewenst zijn maar het bedrijf 
zit er legaal volgens bestemmingsplan en met een 
milieuvergunning. De gemeente kan dat niet afdwingen. 

- Onveiligheid op wegen/straat provinciale weg: dit onderwerp 
wordt meegenomen in de mobiliteitsvisie voor het Eiland van 
Schalkwijk 

- Rekening houden met mobiliteitsvisie: een aanvraag om 
vergunning voor  Van Gorp moet worden getoetst aan 
wettelijke normen. De mobiliteitsvisie is dat niet. De 
problematiek wordt daarin wel onderkend en meegenomen in 
de uitvoering van de visie. 

 
Niet alle vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. De voorzitter 
geeft aan dat de pauze kan worden benut om de vragen op daarvoor 
bestemde kaarten te formuleren.  

4. Vragenronde en 
beantwoording van 
vragen 

 
De voorzitter meldt dat de vragen zijn verzameld. Ca. 74 vragen zijn 
gesteld. Deze kunnen niet allemaal op deze avond worden 
beantwoord. De vragen zullen zo spoedig mogelijk na deze avond 
worden beantwoord, op schrift, en aan de aanwezigen  kenbaar 
worden gemaakt.  
Wethouder Van Dalen kondigt gelet op de reacties van vanavond aan 
dat er een tweede bijeenkomst zal worden gehouden waarbij er 
gesproken kan worden over eventuele aanpassingen in de concept 
ontwerpvergunning.  
 
 

 

5. Afsluiting 

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 
avond af met de mededelingen: 

- Dat er nog een tweede bijeenkomst over dit onderwerp zal 
worden gehouden 

- Dat alle gestelde vragen zullen worden beantwoord  
- Dat informatie rechtstreeks zal worden gestuurd naar mensen 

die hun naam en mailadres hebben vermeld op de 
presentielijst van deze bijeenkomst 
 

 

 
 
 


