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Van: Statenleden <statenleden�bounces@mailman.prvgld.nl> namens Bieze, Conny

Verzonden: woensdag 28 november 2018 14:32

Aan: 'statenleden@mailman.prvgld.nl'

Onderwerp: [Statenleden] informatie rondom Vink

Bijlagen: Persbericht nieuwe ontwerpvergunning Vink.docx; Persbericht 18�087 Externe 

onderzoeken naar locaties en samenstelling van toegepast zand.pdf; beantwoording 

vragen; ATT00001.txt

Geachte Statenleden, 

Op 14 november 2018 heeft u een debat gevoerd over de grond afkomstig van Vink die is toegepast in de gemeente 
Barneveld. Zembla heeft aangekondigd om op 28 november a.s. hierover een programma uit te zenden. In de bijlage 
treft u de informatie aangaande nieuwe ontwikkelingen rondom Vink. U treft informatie aan over de beantwoording van 
persvragen voor Omroep Gelderland, een brief waarin gemeente Barneveld inwoners informeert over het bewuste 
zand, een persbericht over de nieuwe vergunning voor Vink. Gezien uw belangstelling voor het dossier Vink, informeer 
ik u hierover. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Mobiliteit, vergunning en handhaving 

C.G. (Conny) Bieze 

Provincie Gelderland 

Markt 11 

6811 CG  Arnhem 

T:  +31 (0)26 -3599036 



Persbericht nieuwe vergunning Vink 

Donderdag ligt de nieuwe vergunning voor het bedrijf Afvalverwerking Vink BV in 
Barneveld ter inzage. Deze zogeheten ontwerpbeschikking is in oktober 2016 
aangevraagd door het bedrijf om een aantal activiteiten te kunnen uitbreiden.  

Deze uitbreidingen worden straks in de definitieve vergunning, onder duidelijke 
voorwaarden, mogelijk. Het gaat hierbij onder meer om de aanleg van een 
grondbank en uitbreiding van het bewerkingsterrein. Verder worden in de 
revisievergunning oude vergunningvoorschriften vernieuwd en verscherpt. 

Met de nieuwe vergunning heeft provincie Gelderland meer grip op de activiteiten 
van het bedrijf. Er zijn nu namelijk duidelijke afspraken gemaakt over de maximale 
stortcapaciteit. De nieuwe voorschriften in de vergunning moeten ervoor zorgen dat 
de interne registratie van grondstromen beter is geborgd. En er zijn duidelijke 
maatregelen opgenomen om de brandveiligheid rondom de opslag van kunstgras te 
regelen.  

Er kan gedurende zes weken gereageerd worden op de ontwerpbeschikking zoals 
die er nu ligt. Uiteindelijk zal na het afwegen van eventuele reacties het besluit 
definitief worden gemaakt.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact 

opnemen met

 of het Provincieloket (026) 359 99 99, provincieloket@gelderland.nl. 

Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17. 

Wenst u geen persberichten meer te ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen 

naar provincieloket@gelderland.nl. 
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Van:

Verzonden: dinsdag 27 november 2018 13:32

Aan:

Onderwerp: beantwoording vragen

Je hebt me vanochtend vragen gemaild. Hierbij de antwoorden: 

# Vink stelt dat de Omgevingsdienst onjuiste conclusies heeft getrokken. Verder stelt Vink dat de administratie niet is 

aangepast. 

Provincie Gelderland heeft met het DAT-rapport uitgebreid onderzoek gedaan. Daar staan we nog steeds achter. Dat 

Vink het daarmee oneens is, is voor rekening van het bedrijf.    

# Volgens Vink was het wel toegestaan om een herkeuring te doen. Vink stelt dat dit gebruikelijk is. En Vink bestrijdt 

de conclusie dat het geen schoon zand was. Het ging volgens Vink niet om vervuilde grond. 

Een herkeuring is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden daarvan is, een verwijzing naar 

de resultaten van het eerste onderzoek. Dat is niet gebeurd. Verder blijkt uit het DAT onderzoek dat er twee 

rapporten zijn over de kwaliteit van de grond met twee verschillende conclusies. Daarmee is er twijfel over de 

werkelijke kwaliteit van de grond.  

# En ook op de conclusie van Vink dat de herkeuring een strengere procedure was dan de eerste keuring. Klopt dat? 

Nee, de keuringen zijn qua onderzoeksmethodiek identiek. 

# Heeft de provincie het bodemonderzoek ook dat de aanbieder heeft gedaan van de aangeboden grond? Wat stond 

daarin? 

De aanbieder van het zand heeft een eigen bodemonderzoek gedaan. Dat is bedoeld voor Vink, hun klant. Het DAT-

rapport zegt hier niets over. Het doet dus niets af aan onze bevindingen.   

# En is inmiddels bekend wat de hoogte van de dwangsom is die wordt opgelegd aan Vink? 

Hier ga ik nu niet op in. Vink mag namelijk hier commentaar op geven. Dat proces wil ik niet verstoren. 

Hebben jullie verder nog nieuwe informatie over de zaak? 

Nee. 
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Met vriendelijke groet, 
 

Woordvoerder Conny Bieze, portefeuille Omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving 

werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag 
 

 
 




