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Geachte heer/mevrouw, 

 

We informeren door middel van deze brief alle bewoners van de wijken ‘Veller’, ‘Eilan-

den-Oost’ en een aantal andere locaties in Barneveld over de stand van zaken met be-

trekking tot het toepassen van zand op en in de omgeving van woonlocaties. 

 

We doen dat omdat de afgelopen dagen meer locaties zijn genoemd waar mogelijk het 

niet schadelijke, maar toch niet toepasbare zand zou zijn gebruikt. We willen – net als u 

– graag zo snel mogelijk duidelijkheid over waar het zand is gebruikt en of de stoffen – 

die in eerdere onderzoeken worden genoemd – in dit zand en op deze locaties aanwe-

zig zijn. 

 

We ontvingen de afgelopen dagen veel vragen van bewoners over het gebruikte zand 

in de gemeente Barneveld. Hieronder zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden 

voor u op een rij. 

Op dit moment kunnen we nog niet alle vragen die zijn binnengekomen beantwoorden, 

omdat óf (nog) niet alle informatie beschikbaar is óf omdat een aantal zaken moet wor-

den uitgezocht. We geven dat in deze brief aan. Zodra de informatie wel bekend wordt, 

informeren wij u hierover via de website (barneveld.nl/bouwgrond). 

Er zijn ook vragen gesteld waarop we als gemeente geen antwoord kúnnen geven om-

dat andere organisaties daarvoor verantwoordelijk zijn. We hebben deze vragen door-

gestuurd naar de betreffende organisatie(s). 

Aan het einde van deze brief vindt u een overzicht met contactmogelijkheden. 

 

Wat is er gebeurd? 

Omgevingsdienst Rivierenland deed voor de provincie Gelderland onderzoek naar hoe 

grond (bijvoorbeeld voor nieuwbouwlocaties) wordt toegepast en gecontroleerd. Aan-

leiding voor het zogeheten DAT onderzoek waren de activiteiten van de firma Vink in 

relatie tot het voldoen aan de wet- en regelgeving onder meer in de keten grond. 

 

De uitkomsten ervan gaven aanleiding tot verder onderzoek. Hieruit bleek dat op een 

aantal locaties in de gemeente Barneveld niet toepasbaar zand is gebruikt. Op 17 april 

2018 ontvingen wij hierover een memo. Op 8 mei 2018 werd dit toegelicht door de om-

gevingsdienst. 

 

Hoewel uit de memo bleek dat de grond nauwelijks risico’s vormt voor de volksgezond-

heid, gaf de gemeente Barneveld uit oogpunt van zorgvuldigheid, direct opdracht aan 

de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) om te onderzoeken 
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of er vanwege de samenstelling van de grond écht geen risico voor de gezondheid be-

staat. Dat gebeurde ook al door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).  

 

GGD Gelderland-Midden bracht op 5 juli 2018 een eerste advies uit. De GGD baseerde 

zich daarbij op het onderzoek dat het gecertificeerde bedrijf Certicon had uitgevoerd. In 

het advies van de GGD is zij uitgegaan van een worstcasescenario (dat betekent dat in 

het onderzoek van de GGD is gedaan alsof de aanwezige stoffen 6x zoveel aanwezig 

zouden zijn en wat dán het advies zou zijn geweest). 

Volgens de GGD levert het toegepaste zand (dus ook in een worstcasescenario) geen 

gezondheidsrisico’s op voor de bewoners of gebruikers. De GGD heeft op 1 november 

jl. een definitief advies uitgebracht met dezelfde conclusie. De concentraties van de 

onderzochte stoffen in het zand liggen ruim onder waarden waarbij ze gezondheidsrisi-

co’s kunnen veroorzaken. 

Daarop besloten wij, na overleg met Openbaar Ministerie en provincie Gelderland, de 

communicatie hierover op woensdag 7 november met de inwoners voor te bereiden. 

Maandag 5 november 2018 onthulde televisieprogramma Zembla dat op verschillende 

locaties in Barneveld vervuilde grond was toegepast. Vanwege de berichtgeving van 

Zembla hebben we direct besloten onze communicatie vervroegd uit te voeren. 

We informeerden die dag de betrokken bewoners over de bouwgrond en zetten de be-

langrijkste vragen en antwoorden op de website barneveld.nl/bouwgrond.  

Voor meer informatie over de verschillende rapporten die de afgelopen periode zijn op-

gesteld, verwijzen we u ook naar de genoemde website. 

 

Bewonersbijeenkomst 

De volgende dag (dinsdag 6 november) hebben we alle direct betrokken bewoners (en 

de raad) uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst in ‘De Meerwaarde’ op donderdag 

8 november. Hierbij waren ook burgemeester Van Dijk, wethouder Van Daalen, GGD 

Gelderland-Midden, Omgevingsdienst de Vallei (OddV) en Vink Holding B.V. aanwezig 

om bewoners de meest actuele informatie te geven en hen de gelegenheid te geven 

om vragen te stellen. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

Naast de gemeente Barneveld zijn nog meer partijen met verschillende verantwoorde-

lijkheden betrokken bij de ontwikkelingen rondom de bouwgrond:  

- De grond is geleverd door de firma Vink uit Barneveld.  

- De firma Vink valt, qua toezicht en handhaving, onder de Provincie Gelderland. De 

gemeente Barneveld is dus niet verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van 

wat de firma Vink op haar terrein doet.  

- De OddV oefent namens de gemeente Barneveld toezicht uit op het gebruik van de 

grond in de gemeente Barneveld.  

- De gemeente Barneveld heeft een algemene verantwoordelijkheid als het gaat om 

de volksgezondheid van haar inwoners. Juist daarom heeft de gemeente direct ex-

tra onderzoek op de grond laten uitvoeren door GGD Gelderland-Midden (deze valt 

onder de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden). 

 

Gaat het nu om grond (in tuinen) of om zand (onder verhardingen)? En waar ligt 

dit volgens de tekeningen? 

De firma Vink gaf onder andere tijdens de bewonersbijeenkomst aan dat het om zand 

gaat dat is gebruikt voor de aanleg van wegen, van fietspaden, trottoirs en soms tuin-
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verhardingen (paden naar voordeuren en garages). Het gaat, volgens Vink, niet om 

grond waarmee tuinen zijn opgehoogd. Dat lijkt op het eerste gezicht ook niet logisch, 

omdat in zand geen planten en struiken kunnen groeien. Op de website van de firma 

Vink zijn tekeningen te vinden van alle locaties waar, volgens de firma Vink, het zand is 

toegepast. Deze informatie is belangrijk voor het onderzoek dat zeer binnenkort van 

start gaat. Zie daarover meer verderop in deze brief. 

 

Komt er een onafhankelijk grondonderzoek met grondmonsters? 

We vinden het belangrijk dat bewoners zekerheid krijgen over de kwaliteit van het ge-

bruikte zand en de grond. 

Hoewel GGD Gelderland-Midden heeft aangegeven dat de grond niet gevaarlijk is voor 

de volksgezondheid, willen we dat een onafhankelijk bureau 

1) zo snel mogelijk de precieze locaties in beeld brengt; 

2) onderzoekt of in het zand (dat van de betreffende partij van Vink afkomstig is) stof-

fen voorkomen die in de verschillende onderzoeken worden genoemd (en zo ja, in 

welke hoeveelheden). 

 

Wat doet de klankbordgroep van bewoners? 

We vroegen tijdens de bewonersavond van 8 november jl. of er wijkbewoners zijn die 

willen meedenken over het uitvoeren van dit onafhankelijke grondonderzoek. Verschil-

lende wijkbewoners meldden zich aan. Zij denken in een klankbordgroep mee over de 

opzet en de uitvoering van het grondonderzoek. De eerste bijeenkomst is geweest (14 

november jl.) en de gemaakte afspraken worden op een rij gezet en uitgevoerd. 

 

De belangrijkste conclusies naar aanleiding van dit overleg zijn: 

1. We geven zeer binnenkort opdracht aan een bureau om a) te onderzoeken waar 

het zand precies is gebruikt en b) of in het zand de stoffen voorkomen waarvan in 

onderzoeksrapporten sprake is; 

2. We geven een ander bureau opdracht om het eerste onderzoeksbureau te contro-

leren of dat bureau het onderzoek op de juiste wijze heeft uitgevoerd; 

3. We zoeken naar een mogelijkheid om op basis van dit onderzoek iedereen op de 

bewuste locaties een schriftelijke verklaring over het zand te geven. 

 

Ik wil een grondmonster van mijn (nieuwe) kavel. Kan dat? 

Het is nu nog niet bekend hoe het grondonderzoek precies wordt uitgevoerd. Dit doen 

we in nauw overleg met de klankbordgroep en de beide bureaus die wij benaderen om 

het onderzoek uit te voeren. De volgende vragen zijn daarbij belangrijk: 

- Worden alle tuinen bemonsterd of is een representatieve bemonstering voldoende 

om voor iedereen op de bewuste locaties een verklaring op te stellen?  

- Onderzoeken we alleen de met zand aangevulde locaties of nemen we ook aange-

legde tuinen mee? 

- Hoe gaan we om met locaties die ná het ophogen met zand van de firma Vink door 

anderen onder handen zijn genomen? Geeft dat geen vertekend beeld? 

- En hoe zit het met de kruipruimtes onder de woningen? Is daar niet tóch zand van 

Vink terecht gekomen? 

 

We willen iedereen maximale transparantie en zekerheid bieden. Uiteraard informeren 

we  – via de website – iedereen over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. 
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Welke acties volgen ná het grondonderzoek? 

Wat er na het grondonderzoek precies moet gebeuren, hangt af van de uitkomsten van 

het onderzoek. Het is nu nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. We houden iedereen 

hiervan op de hoogte. 

 

Meer informatie 

Zoals gezegd, ontvingen we de afgelopen dagen veel, soms ook specifieke, vragen. Al 

deze vragen worden de komende periode beantwoord. Sommige vragen zijn algemeen 

van aard of zijn door veel bewoners zijn gesteld. Daarom vonden we het een goed idee 

om ze alvast in deze brief op te nemen. 

Kijkt u voor een actueel overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden ook op onze  

website www.barneveld.nl/bouwgrond. 

 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen over de bouwgrond? 

Stuurt u dan een e-mail naar ons speciale e-mailadres bouwgrond@barneveld.nl. 

 

Heeft u vragen over gezondheidsrisico’s of over het onderzoek van GGD Gelderland-

Midden? Dan kunt u een e-mail sturen naar milieu-en-gezondheid@vggm.nl of bellen 

naar 088-355 63 00. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

H.F.B. van Steden   Dr. J.W.A. van Dijk 

secretaris    burgemeester 


