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Onderwerp Statenbrief:
Afwijzing vergunningaanvraag en intrekking vergunningen A. van de Groep en Zonen B.V.
Voorgestelde behandeling
Ter informatie.
Geachte dames en heren,
Via deze brief berichten wij u over het definitieve GS-besluit over vergunningverlening aan de onderneming A. van
de Groep en Zonen B.V. uit Spakenburg (hierna: Van de Groep). Per brief van 3 maart jl., met nummer 82065357,
hebben wij u geïnformeerd over het ontwerpbesluit tot intrekking van de bestaande vergunning en afwijzing van de
aangevraagde vergunning. Het bedrijf heeft hierop een zienswijze ingediend, welke is gewogen en betrokken bij de
definitieve besluitvorming. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van de strekking van het besluit Het definitieve
besluit strekt tot intrekking van de bestaande vergunning en afwijzing van de aangevraagde vergunning.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Het besluit is gebaseerd op de Wet Bibob. Deze wet beoogt te voorkomen dat het openbaar bestuur strafbare feiten
faciliteert door (bijvoorbeeld) vergunningverlening aan personen van wie aannemelijk is dat zij over uit strafbare
feiten verkregen middelen beschikken, dan wel regelmatig strafbare feiten plegen.
Uitkomsten
Dit besluit is gebaseerd op een advies van het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB) en op informatie van het
Openbaar Ministerie. Het LBB komt tot de conclusie dat een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen zullen
worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen middelen te gebruiken en om strafbare feiten te plegen. Gelet op
de ernst van de strafbare feiten noopt deze conclusie ons ertoe gebruik te maken van onze wettelijke bevoegdheid
om de vergunningen in te trekken en te weigeren.
Geheimhoudingsplicht
Gelet op de geheimhoudingsplicht van artikel 28 van de Wet Bibob is het ons niet toegestaan om u in deze brief
nadere gegevens te verstrekken over de inhoud van het Bibob-advies en over de strafbare feiten waarop de Bibobconclusie is gebaseerd.
Inwerkingtreding
Het besluit is op 23 juni 2020 toegezonden aan Van de Groep. Daarin is opgenomen dat zij haar activiteiten binnen
zes weken na ter inzagelegging van het besluit moet beëindigen. Van de Groep kan in beroep gaan tegen het
besluit en de rechter verzoeken om de werking van het besluit te schorsen. Mocht dat gebeuren en mocht de
rechtbank dat verzoek dan toewijzen dan kan het bedrijf haar activiteiten voorlopig voortzetten. Hoe lang die situatie
eventueel duurt, is afhankelijk van een besluit van de rechter.
Wat betekent dit voor omwonenden?

Gedurende de periode dat de activiteiten nog niet beëindigd zijn, zal het verscherpt toezicht en de handhaving
voortgezet worden. Vervolgens zal toegezien worden op een ordentelijke beëindiging van de activiteiten.
Vervolgprocedure / voortgang
Gedeputeerde Staten zullen u in ieder geval informeren zodra het besluit onherroepelijk is.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennisnemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

