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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. Is het college ook van mening dat de gemeente Barneveld ernstige imagoschade 

heeft opgelopen? Zo ja, hoe denkt het college die te herstellen? 

2. In hoeverre is het college op de hoogte van de status van het onderzoek van het 

Openbaar Ministerie naar Vink? Wij kunnen ons voorstellen dat de bewoners 

daarin geïnteresseerd zijn omdat zij in deze toch de gedupeerden zijn.   

3. Wat betekent deze zandkwestie voor verdere samenwerking of afname van 

diensten van Vink? 

4. Op welke wijze gaat het college nazorg verlenen in deze zaak voor de 

gedupeerden (de bewoners) in de verschillende wijken? 

5. Naar aanleiding van de toelichtingsavond van 25 maart betreffende de 

onderzoeken van RHDHV en BMC, willen wij u graag de volgende vraag stellen. 

Klopt het dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de meldingsplicht bij de 

desbetreffende aannemer legt? En klopt het dat de gemeente pas na het voltooien 

van de meldingsplicht actief haar controlerende taak gaat uitvoeren? Zo ja, is het 

vermogen van de gemeente om toepassing van illegaal zand te voorkomen dan 

daadwerkelijk toegenomen? 

6. De omgevingsdienst De Vallei (ODDV) heeft per april 2015 de taken overgenomen 

van de Gemeente Barneveld. Kan het college aangeven waar op dit moment de 

eindverantwoordelijkheid ligt, bij de gemeente of de omgevingsdienst? 

  

Ik zie de reactie van het college tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de VVD, 

 

Theo Bos 

Fractievoorzitter | VVD Barneveld  

   


