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Aan  College van Burgemeester & Wethouders  

van de Gemeente Barneveld 
 

Betreft  Schriftelijke vragen inzake toegepast zand  

 

Datum 29 maart 2019 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Namens de fractie van de VVD stel ik u, op grond van artikel 42 van de 

organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het dossier toegepast 

zand.  

 

Naar aanleiding van de toelichtingsavond van 25 maart jl. van Royal HaskoningDHV en 

BMC hebben wij over diverse deelgebieden in het dossier toegepast zand inhoudelijk 

vragen aan het college. Wij willen u daarom de volgende vagen stellen: 

 

1. De VVD-fractie heeft op 28 november schriftelijke vragen gesteld over 

schadeclaims en de potentiële financiële gevolgen daarvan voor de gemeente 

Barneveld. Gezien de huidige ontwikkelingen (zie de Barneveldse Krant van 8 

maart jl. over het artikel “Bewoners 'Vink-zand' stellen provincie, gemeente en 

Vink officieel aansprakelijk”) willen wij vragen of het college een extra (financiële) 

reservering heeft opgenomen? 

 

2. A. Op 24 oktober 2019 heeft het Openbaar Ministerie (OM) aangegeven geen 

bezwaar te hebben tegen publicatie en communicatie inzake de zandkwestie (het 

rapport van het team ketentoezicht) De VVD-fractie heeft op 29 november 2018 

vragen gesteld over het rapport van Team Ketentoezicht. Specifiek vroeg de 

fractie destijds vragen over een rapport inzake asbestovertredingen die zouden 

zijn gepleegd door Vink. U antwoordde toen als volgt: "De provincie heeft laten 

weten dat ze dit rapport niet openbaar wil maken vanwege het strafrechtelijke 

onderzoek dat momenteel loopt door het OM." Kunt u aangeven in hoeverre u op 

de hoogte bent van de stand van zaken omtret dit onderzoek? 

  

B. Vervolgens gaat u in een memo van 9 november (pagina 2, alinea 3) in op uw 

verzoek aan het OM om te mogen communiceren over de zandkwestie. U verzoekt 

het OM naar buiten te mogen treden ondanks het feit dat Barneveld deel uitmaakt 

van een strafrechtelijk onderzoek. Later, 24 oktober, blijkt het OM hier geen 

bezwaar tegen te hebben. Bent u bereid nogmaals contact op te nemen met het 

Openbaar Ministerie en hen te vragen of zij bezwaar hebben tegen het openbaren 

van het asbestrapport?  

 

C. Bent u, tot slot, bereidt om de communicatie omtrent het asbestrapport tussen 

de gemeente Barneveld en het OM en de provincie Gelderland te delen met de 

gemeenteraad?  

 

Ik kijk uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de VVD, 

 

Theo Bos 

Fractievoorzitter | VVD Barneveld  

   


