
VVD Barneveld Schriftelijke vragen Potentiële schadeclaim Pagina 1 van 1 

Aan  College van Burgemeester & Wethouders  

van de Gemeente Barneveld 
 

Betreft  Potentiële schadeclaim 
 

Datum 28 november 2018 
 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

 

De fractie van de VVD wil op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de 

gemeenteraad het college een aantal schriftelijke vragen stellen over een schadeclaim 

van bewoners uit de wijken waar ‘vervuilde grond’ zou zijn toegepast. 

 

Uit verschillende media heeft de fractie van de VVD vernomen dat de bewoners uit de 

wijken waar vervuilde grond zou zijn toegepast een schadeclaim voorbereiden. De 

bewoners worden in hun voorbereiding bijgestaan door advocaat Pieter Huitema. In een 

artikel uit de Barneveldse krant van 28 november spreekt Huitema over ‘500 tot duizend 

getroffen adressen.’ De schadeclaim zou in eerste instantie gericht zijn tegen Vink en de 

provincie, echter zou ook de rol van de gemeente Barneveld onderzocht worden. Op 

basis van deze vernomen feiten stellen wij de volgende vragen: 

 

1. In de Statenvergadering van de Provincie Gelderland van 14 november jl. beweert 

gedeputeerde Bieze dat de provincie enkel toezicht houdt op de grondbalans (de 

grondstromen in- en uit de grondbank) van Vink en dat de gemeente Barneveld 

verantwoordelijk werd voor de desbetreffende partij grond op het moment dat 

deze partij de grondbank van Vink zou hebben verlaten. Hoe kijkt het college aan 

tegen deze bewering en waar ligt volgens hen exact de verantwoordelijkheid van 

de gemeente? 

 

2. Wat valt de gemeente te verwijten omtrent de onterechte toepassing van 

vervuilde grond in woonwijken en hoe groot is in uw ogen de kans dat de 

schadeclaim aan de gemeente Barneveld zal worden gericht? 

 

3. Is het college het met ons eens dat de financiële gevolgen van een potentiële 

schadeclaim zouden moeten worden opgenomen in de risicoparagraaf van de 

conceptbegroting? 

 

Bij voorbaat dank en wij wachten uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de VVD, 
 

Theo Bos 

Sandra Reemst-Start 

VVD Barneveld  

 
 


