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Inleiding 
Op 5 november 2018 maakte televisieprogramma Zembla bekend dat in verschillende woonwijken in 
Barneveld (de wijk Eilanden-Oost werd met name genoemd) verontreinigde grond zou zijn toegepast. 
We werden – ondanks de voorbereidingen die wij hadden getroffen en waarover wij u op 2 november 
2018 al vertrouwelijk hadden geïnformeerd – overvallen door het nieuws. Wij waren niet op de hoogte 
dat Zembla hiermee op 5 november 2018 naar buiten zou treden. 
 
De afgelopen periode informeerden wij u, op verschillende manieren, over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de onderzoeken die in gang werden gezet, hoe wij inwoners informeerden en de 
keuzes die wij maakten om hen zo transparant mogelijk, maar wel zorgvuldig, te informeren. 
 
U vroeg ons, als aanvulling op de eerder verstrekte memo’s en tijdlijnen, de gebeurtenissen op een rij 
te zetten om hiermee een overzicht te hebben hoe wij vanaf 1 november 2018 in dit dossier hebben 
gehandeld. 
 
Wij kunnen ons uw verzoek om een uitgebreid overzicht vanaf de genoemde datum goed voorstellen, 
omdat vier dagen na 2 november 2018 het nieuws ‘op straat’ lag. 
Het is goed om – zij het kort (want in de eerdere memo’s van het college aan de gemeenteraad is hier 
al uitvoerig bij stilgestaan) – terug te blikken op de periode vóór 1 november 2018. Omdat hier 
immers de basis werd gelegd voor wat zich vanaf 2 november 2018, de dag waarop het college de 
gemeenteraad vertrouwelijk informeerde over het toegepaste zand en de in dit kader te nemen 
(communicatieve) stappen, afspeelde. Te beginnen – laten we dat niet vergeten – met het leveren 
c.q. toepassen van zand door Vink bv. 
 
We besluiten deze memo met een uitgebreide tijdtabel waarin op een overzichtelijke manier staat 
beschreven wat we wanneer met wie hebben gecommuniceerd en welke communicatiemiddelen we 
in dat verband hebben gebruikt. 

Wat ging er aan vooraf? 
In 2016 is een risicoanalyse naar verontreinigde grondstromen bij Vink bv uitgevoerd door het Team 
Ketentoezicht van de Omgevingsdienst Rivierenland. De gemeente Barneveld was hiervan niet op de 
hoogte. De provincie Gelderland is, zoals u weet, bevoegd gezag ten aanzien van de inrichting Vink. 
Op 14 augustus 2017 leverde de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), een diepgaand administratief 
toezicht (DAT) rapport over Vink op, dat onder meer de onderzoeksresultaten bevatte ten aanzien 
van handelingen met betrekking tot verontreinigde grond (deelrapport 1 van 3). 
De resultaten van het DAT-onderzoek en de aanvullende risicoanalyse van de Omgevingsdienst 
Regio Arnhem (ODRA) werden eind november 2017 voorgelegd aan gedeputeerde Bieze. 
Gedeputeerde Bieze informeerde ons in december 2017 informeel over de kwestie en gaf daarbij aan 
dat er nauwelijks risico’s zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast werd aangegeven dat een memo 
over de kwestie zou volgen en dat deze memo kon worden afgewacht. 
 
Begin maart 2018 ontving de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) de (concept)memo van de ODRA. 
De ODRA gaf aan de periode vanaf augustus 2017 gebruikt te hebben om onderzoek te doen naar 
mogelijke gezondheidsrisico’s. Op 15 maart 2018 bespraken de ODRA en de OddV de memo 
ambtelijk. In de periode rond die datum gaf de ODRA ook terugkoppeling aan de provincie over het 
vervolg. Hieruit volgden vanuit de provincie als bevoegd gezag geen specifieke acties. Begin april 
2018 verzocht de ODRA de OddV om een overleg met ons college te plannen. Vervolgens werd op 
17 april 2018 door de OddV de definitieve memo van 16 april 2018 met een toelichting aan ons 
toegezonden en vond op 8 mei 2018 een overleg met het college, de OddV en de ODRA over deze 
kwestie plaats. 
 
De OddV is sinds 14 augustus 2017 op de hoogte van het DAT-rapport, maar heeft dat niet gedeeld 
met de gemeente Barneveld, omdat de gemeente Barneveld als toepasser van het zand bij deze 
zaak was betrokken. Op basis van de constateringen in het rapport van de ODR van 14 augustus 
2017 heeft het Openbaar Ministerie (OM) deze kwestie in behandeling genomen. 
 
Nadat wij op de hoogte waren gesteld van de voornoemde memo van 16 april 2018 hebben wij op 15 
mei 2018 eerst de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) als onafhankelijke 
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deskundige opdracht gegeven onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s om alle risico’s voor de 
volksgezondheid zoveel als mogelijk uit te sluiten. De VGGM/GGD Gelderland-Midden heeft 5 juli 
2018 advies uitgebracht. De GGD is van mening dat de gebruikte grond geen gezondheidsrisico’s 
oplevert voor bewoners of gebruikers. Dit advies is naderhand aangevuld. De GGD Gelderland-
Midden stelde in haar definitieve advies van 1 november 2018 nadrukkelijk dat er géén risico’s voor 
de volksgezondheid zijn. 
 
Daarnaast hebben wij ons vóór 1 november 2018 geconcentreerd op de vraag hoe wij zorgvuldig over 
deze kwestie moesten gaan communiceren. We vroegen het OM of wij, hangende het strafrechtelijk 
onderzoek, over de kwestie met bewoners konden communiceren. De Officier van Justitie gaf op 24 
oktober 2018 aan dat daar geen belemmeringen (meer) voor bestonden. 
 
Wij hebben deze kwestie meerdere malen intensief en grondig in onze vergaderingen besproken en 
op 16 oktober 2018 besloten wij – onder voorbehoud van instemming van het OM – actief en 
transparant over deze kwestie te gaan communiceren, in ieder geval naar betrokken inwoners, de 
gemeenteraad, de provincie en de firma Vink. 

Wat gebeurde er sinds 1 november 2018? 
Wij hebben u hierboven aangegeven dat wij eerst op 24 oktober, tijdens de herfstvakantie, van het 
Openbaar Ministerie ‘groen licht’ kregen om over het toegepaste zand te communiceren. Wij hebben 
ons vervolgens gericht op het verzorgen van de communicatiemiddelen, zoals een bewonersbrief, 
een persbericht en een pagina met vragen en antwoorden op de gemeentelijke website. Wij hebben 
de boodschap afgestemd met de GGD Gelderland-Midden. 
De bewonersbrief (en het persbericht) hebben wij om twee redenen niet vóór het weekend verspreid: 
1. Wij hadden de afspraak met de provincie Gelderland gemaakt dat het College van Gedeputeerde 

Staten op 6 november 2018 de door ons verzorgde communicatie zou bespreken; 
2. Als we de bewonersbrief vóór het weekend (op vrijdag 2 november 2018) zouden verzenden, dan 

konden bewoners ons met vragen tijdens het weekend niet bereiken. De gemeenteraad heeft 
daar in het verleden nadrukkelijk aandacht voor gevraagd; vandaar dat wij besloten, maar ook 
vanwege de afspraak met de provincie, dat de bewonersbrief pas dinsdag(middag) 6 november 
2018 zou worden verstuurd en dat woensdagochtend het persbericht zou worden verzonden. 

 
Wij hebben de gemeenteraad op vrijdag 2 november 2018 door middel van een vertrouwelijke mail 
geïnformeerd (inclusief afschriften van de bewonersbrief, het persbericht en de brief van de GGD 
Gelderland-Midden, d.d. 1 november 2018). Voorafgaand daaraan zijn alle fractievoorzitters 
mondeling geïnformeerd.  
 
We waren niet op de hoogte van het feit dat het televisieprogramma Zembla op maandag 5 november 
2018 het nieuws naar buiten zou brengen. Dat bracht ons in een lastig parket, maar wij besloten 
maandagochtend dat het verstandig was dat de bewoners zo snel mogelijk de brief van de gemeente 
zouden krijgen, inclusief een afschrift van de brief van de GGD waarin stond dat er vanwege het 
toegepaste zand geen gezondheidsrisico’s waren. We bezorgden diezelfde dag de brief in de wijken 
waar (volgens de ons toentertijd bekende informatie) het zand zou zijn toegepast (en dat bleken bij 
nader inzien niet altijd de precieze adressen te zijn waar het zand was toegepast). 
 
Op maandagavond belegde het televisieprogramma Zembla in de wijk Eilanden-Oost een 
bewonersavond. Hiervoor was het college niet uitgenodigd. 
 
Wij organiseerden nog diezelfde week (dat werd donderdag 8 november 2018) een besloten 
bewonersbijeenkomst waarop wij wijkbewoners informeerden en met hen spraken over hun terechte 
zorgen. Zo’n 400 bewoners maakten daar gebruik van. 
Wij nodigden voor deze bijeenkomst ook de provincie Gelderland, GGD Gelderland-Midden, de 
Omgevingsdienst de Vallei en de firma Vink bv uit. De provincie Gelderland besloot niet aanwezig te 
zijn. 
Met de provincie Gelderland zijn overigens verder goede afspraken gemaakt over de manier waarop 
we elkaar over dit onderwerp op de hoogte houden. 
 
We betreuren het nog steeds in hoge mate dat in de media een beeld is geschetst alsof woonwijken 
in Barneveld zouden worden gebruikt om verontreinigde grond kwijt te raken (‘Nieuwbouwwijk als 
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stortplaats’). We kunnen ons goed voorstellen dat deze mediaframing de onrust onder bewoners 
aanwakkerde en versterkte (mede ook naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 21 
november 2018). 
 
Op 9 november 2018 vergaderde uw raad over de kwestie. Tijdens deze raadsvergadering werd 
onder andere gesproken over een drietal onderzoeken dat zou moeten worden uitgevoerd: 
1. Een onafhankelijk onderzoek door een gespecialiseerd bureau naar de precieze 

toepassingslocaties en de kwaliteit van het toegepaste zand; 
2. Een onderzoek naar hoe de gemeente Barneveld omgaat met meldingen op grond van het 

Besluit bodemkwaliteit; 
3. Een overzicht van de gebeurtenissen die zich na 1 november 2018 hebben voltrokken (incl. dit 

dossier). 
 
Het eerstgenoemde onderzoek - dat zou worden uitgevoerd door Royal HaskoningDHV – was alleen 
al van groot belang om een valide overzicht te krijgen van de precieze locaties waar het zand in 
Barneveld was toegepast. Op 8 november 2018 tijdens de besloten bewonersbijeenkomst bleek dat 
we kennelijk te maken hadden met locaties die ten onrechte op een lijst waren geplaatst. In de weken 
die volgden, werd dat gevoel versterkt. Pas op 19 december, toen Royal HaskoningDHV ook de 
resultaten van het locatieonderzoek presenteerde, hadden we een compleet beeld van de juiste 
locaties. U weet dat we tot 19 december 2018 van 60% van de totale hoeveelheid toegepast zand in 
Barneveld niet wisten waar het precies was toegepast. De voor ons beschikbare lijsten (onder andere 
van ODRA en provincie Gelderland) klopten niet. Gebruik ervan zou tot onnodige onrust leiden. Wij 
hebben er daarom voor gekozen, uit oogpunt van zorgvuldigheid, om deze lijsten niet openbaar te 
maken. 

Onderzoek Royal HaskoningDHV 
We hebben met een aantal bewoners, dat zich na de oproep tijdens de bewonersavond had 
opgegeven om zitting te nemen in een klankbordgroep, overlegd over de noodzaak van onafhankelijk 
onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Bij die gelegenheid is ook afgesproken om een tweede 
bureau in de arm te nemen dat het onderzoek vanhet eerste bureau zou controleren. Arcadis werd als 
beoordelaar ingeschakeld. We spraken met de bewoners af, dat Arcadis de klankbordgroep, als eigen 
adviseur, terzijde zou staan. 
 
Medio december presenteerde Royal HaskoningDHV de onderzoeksstrategie aan de klankbordgroep 
(ook hierover werd de gemeenteraad geïnformeerd). 
Naast een uitgebreider en diepgravender onderzoek dan wettelijk verplicht is, hebben wij ook het te 
onderzoeken stoffenpakket (dat moest worden onderzocht) uitgebreid, mede ook naar aanleiding van 
signalen van bewoners dat hieraan behoefte bestond. 
Voor een nadere toelichting op de onderzoeksstrategie verwijzen wij u naar de PowerPointpresentatie 
van Royal HaskoningDHV die 19 december 2018 naar de gemeenteraad is gemaild. 

Onderzoek BMC 
Naast het bovenvermelde onderzoek – het onderzoek naar de toepassingslocaties werd al in 
december uitgevoerd, het veldonderzoek ging begin februari van start– hadden wij ook zelf behoefte 
aan een onderzoek naar hoe grondmeldingen bij de gemeente waren geborgd. Wij wisten dat wij de 
werkafspraken op dit gebied in 2017 al hadden aangescherpt (omdat de OddV van mening was dat, 
ten opzichte van de ruimtelijke ontwikkelingen in Barneveld, in verhouding weinig meldingen werden 
gedaan), maar wilden met de nieuwe informatie over de gebeurtenissen met betrekking tot het door 
Vink bv geleverde zand weten of die aangescherpte protocollen anno 2019 houdbaar zijn of nóg meer 
moeten worden aangescherpt. De resultaten van dit onderzoek, dat door BMC is uitgevoerd, zijn u 
inmiddels toegezonden. Via het raadsvoorstel geven wij aan hoe wij gevolg geven aan de 
aanbevelingen die in dit rapport staan vermeld. 

Raads- en bewonersvragen 
Na het moment waarop Zembla het nieuws over het zand bekendmaakte, hebben vrijwel alle politieke 
partijen ons (veel) vragen gesteld die wij inmiddels allemaal hebben beantwoord. 
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Niet alleen politieke partijen, maar ook bewoners stelden ons veel vragen, die veelal binnenkwamen 
via het speciaal hiervoor aangemaakte e-mailadres bouwgrond@barneveld.nl. Ook deze vragen 
werden de afgelopen maanden allemaal beantwoord. 

Overleggen met de klankbordgroep 
We vroegen tijdens de besloten bewonersavond op 8 november 2018 aan bewoners om deel te 
nemen aan een klankbordgroep om samen met ons na te denken over een goede 
onderzoeksstrategie naar de toepassing van het zand in Barneveld. We ontvingen 13 aanmeldingen 
voor deze bewonersgroep en kwamen op 14 november 2018 voor de eerste keer bijeen. 
 
Wij hebben tijdens de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep Toegepast Zand met elkaar 
gesproken over a) het aanbod van de gemeente om twee bureaus te vragen onderzoek te doen: het 
ene bureau als hoofdonderzoeker en het tweede bureau als ‘tegenlezer’ mede namens de 
bewonersgroep en b) welke bureaus dat zouden kunnen zijn (waarbij in samenspraak met de 
klankbordgroep een aantal namen van gerenommeerde bureaus is genoemd). 
We merkten tijdens de tweede klankbordgroep op 29 november 2018, toen we hierbij stil stonden, dat 
er geen eenduidigheid was over de gemaakte keuzes, er was ook binnen de klankbordgroep sprake 
van verschillende interpretaties van de afspraken tijdens de eerste bijeenkomst. Om geen verdere 
vertraging op te lopen is toen besloten om verder te gaan met deze twee bureaus. Kort na de 
klankbordgroep van 29 november 2018 heeft de klankbordgroep kennisgemaakt met de adviseur van 
Arcadis. Arcadis controleert, zoals u weet, samen met de klankbordgroep of het onderzoek van Royal 
HaskoningDHV op de juiste manier gebeurt en de resultaten op de juiste manier worden 
geïnterpreteerd. 
We hebben met de klankbordgroep ook de onderzoeksstrategie besproken, dit was op 19 december 
2018. Vanaf dit moment zijn de bijeenkomsten van de klankbordgroep op initiatief van de gemeente 
voorgezeten door een externe voorzitter. 
 
We hebben de klankbordgroep vervolgens ook de gelegenheid geboden om – voordat het onderzoek 
écht van start zou gaan – de strategie in aanwezigheid van Arcadis (maar zonder dat de gemeente of 
Royal HaskoningDHV aanwezig zouden zijn) te bespreken. Dat gebeurde op 2 januari 2019. Daarna 
vond overleg plaats tussen de gemeente, Royal HaskoningDHV en Arcadis over welke wensen wel 
en welke niet werden gehonoreerd. Dit werd in een memo vervat en besproken met Arcadis die zich 
in deze lijn kon vinden. De memo (8 januari 2019) is ook met de klankbordgroep gedeeld en ter 
kennisneming aan u toegezonden. 
 
We vonden het jammer te constateren, dat – ondanks de zorgvuldigheid, de uitgebreidheid van het 
onderzoek én de instemming van Arcadis –verschillende leden van de klankbordgroep geen 
vertrouwen in de aanpak van het onderzoek en de gemeente meer hadden. Begin december 2018 
werd de gemeenteraad hierover door hen geïnformeerd en later leidde dat er toe dat de 
woordvoerder van de klankbordgroep op 16 januari 2019 ons meedeelde dat er geen vertrouwen 
meer was en de klankbordgroep niet meer bestond. Later bleek dat niet alle leden van de voormalige 
klankbordgroep er zo over dachten en ook zelf uit de media moesten vernemen dat de 
klankbordgroep niet meer bestond. In de bijeenkomst van 13 februari 2019 hebben we hier nog even 
bij stilgestaan met de toen aanwezige bewoners. Uit dat gesprek bleek dat verschillende bewoners 
het vertrouwen helemaal niet wilden opzeggen en dit ook via de media hebben moeten vernemen. 
 
De onderzoeksresultaten van Royal HaskoningDHV hebben wij op 13 februari 2019 met een aantal 
bewoners – voormalige leden van de klankbordgroep – besproken. Royal HaskoningDHV had voor dit 
moment een presentatie met de onderzoeksresultaten voorbereid die voorafgaande aan de 
bijeenkomst ook aan u is gestuurd. De adviseur van Arcadis was ook bij dit overleg aanwezig. 
 

Communicatie via bewonersbrieven en persberichten 
Wij hebben hierboven al aangegeven op welke manier wij – met name in de eerste week van 
november 2018 – met onze bewoners communiceerden. 
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We hebben – naar aanleiding van de bewonersavond en de onduidelijkheid over het feit waar het 
bewuste zand was toegepast, het aantal aan te schrijven adressen vergroot. We probeerden hiermee 
alle bewoners, of zij wel of niet met het toegepaste zand te maken zouden hebben, te bereiken. 
We hebben in de communicatie, naarmate het onderzoek vorderde, de omvang van het 
adressenbestand gepreciseerd en naar beneden bijgesteld. Dat gebeurde onder andere toen op 
basis van de eerste onderzoeksresultaten duidelijk was wáár het zand precies was toegepast (dat gaf 
ons duidelijkheid over de locaties waar het zand zich bevond en welke bewoners we dán nog 
moesten informeren) en naar aanleiding van de presentatie van de onderzoeksresultaten. 
Tenslotte hebben wij op 28 februari 2019 de bewoners van Ternate geïnformeerd naar aanleiding van 
het aanvullende onderzoek naar de plek waar styreen is aangetroffen onder het wegdek aan Ternate. 
U heeft hiervan op 27 februari 2019 al een afschrift ontvangen. 
We hebben in alle bewonersbrieven verwezen naar de website en de mogelijkheid om via het 
speciale e-mailadres bouwgrond@barneveld.nl te allen tijde vragen te stellen. We hebben alle 
bewonersbrieven en persberichten en mails ook ter kennis van de raad gebracht. 

Tenslotte 
We hebben de afgelopen periode veel in het werk gezet om onze inwoners zo goed mogelijk te 
informeren over de ontwikkelingen die vanaf 5 november 2018 in een stroomversnelling kwamen. 
Hierboven hebben wij aangegeven hoe wij dat hebben gedaan en hoe wij ook u daarover hebben 
geïnformeerd. Wij hebben ook aangegeven dat wij ons daarbij wilden laten leiden door juiste, 
volledige informatie om extra en onterechte onrust te voorkomen. Nu de uitslagen bekend zijn, zetten 
we ons er voor in om de beeldvorming positief te veranderen, dat het overal in Barneveld goed wonen 
is. 
 
Vanzelfsprekend nemen wij als college de aanbevelingen van beide onderzoeksbureaus, BMC en 
RoyalHaskoningDHV, integraal over. We zullen die aanbevelingen uitwerken en laten u over enkele 
maanden weten hoe de diverse aanbevelingen zijn en worden toegepast. Zoals we reeds in het 
raadsdebat van 9 november 2018 hebben aangegeven, zou het college met de kennis van nu, de 
raad eerder hebben kunnen informeren over het mogelijk aanwezig zijn van verontreinigd zand in 
woonwijken in Barneveld. Daarnaast overwegen wij dat wij u meer deelgenoot hadden kunnen maken 
van de dilemma’s waar wij in dit dossier opeenvolgend voor werden gesteld. 
 
Dit dossier heeft veel maatschappelijke en politiek beroering met zich meegebracht. Op een later 
moment, als de hectiek van dit dossier afgenomen is en wij daar met enige afstand naar kunnen 
kijken, zullen wij intern verder op dit dossier reflecteren en ons beraden over welke lessen uit dit 
dossier te trekken zijn. 
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Bijlage 1: Tijdlijn 
 
Datum Besluit/stukken Orgaan/Wie 

2-11-2018 
Stukken onder 
embargo t/m  7-
11-18 

1. Memo van het college van B&W; 
2. Memo van de ODRA van 16 april 2018; 
3. Bewonersbrief; 
4. Brief van de VGGM/GGD Gelderland-Midden. 

Raad 
 

5-11-2018 Bewonersbrief/informatiebrief 1  Bewoners 
Brief ter informatie aan 
de Raad gestuurd.  

8-11-2018 Informatieavond voor bewoners   Bewoners  

9-11-2018 
 

Memo over grondtoepassingen en overzicht 
raadsvragen inzake grondtoepassingen.  
Persbericht ’Barneveld belooft onafhankelijk 
grondonderzoek’ 

Raad 
Persbericht  ter 
informatie aan de 
Raad gestuurd. 

9-11-2018 Extra Raadsvergadering Raad 

14-11-2018 Eerste bijeenkomst klankbordgroep  Klankbordgroep  

26-11-2018 Bewonerbrief/informatiebrief 2 Bewoners 
Brief ter informatie aan 
de Raad gestuurd. 

26-11-2018 Verslag eerste bijeenkomst klankbordgroep Klankbordgroep  

27-11-2018 Persbericht ‘Externe onderzoeken naar locaties 
en samenstelling van toegepast zand’ 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd.  

28-11-2018 Beantwoording Raadsvragen Raad 

29-11-2018 Tweede bijeenkomst klankbordgroep  Klankbordgroep 

5-12-2018 Memo – toepassing zand (met tijdlijn)  Raad 

 
6-12-2018 

Verslag bijeenkomst 2 klankbordgroep  Klankbordgroep 

6-12-2018 
Verslagen niet 
openbaar 

Verslagen (afsprakenlijstjes) van de 
bijeenkomsten van de Klankbordgroep Toegepast 
Zand van 14 en 29 november jl.  
Bewonersbrief.  

Raad 

Week 49-51 Focus op beantwoording bewonersvragen via 
bouwgrond@barneveld.nl  

Bewoners  

10-12-2018 Kennismaking Klankbordgroep met Arcadis 
(zonder gemeente) 

Klankbordgroep  

12-12-2018 Persbericht ‘Royal HaskoningDHV start 
onderzoek naar toegepast zand’ 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

12-12-2018 Raadsvergadering met interpellatiedebat Raad 

12-12-2018 Verzoek bij klankbordgroep neergelegd om 
spoedmonsters te nemen voor de kerst.  

Klankbordgroep 

13-12-2018 Bewonersbrief/informatiebrief 3 Bewoners. 
 

13-12-2018 Reactie klankbordgroep, geen spoedmonsters 
willen nemen.  
Bewonersbrief/informatiebrief 3 

Raad 

19-12-2018 
Niet openbaar tot 
20-12-18 09.00 
uur. 
Punt 2 blijvend 
vertrouwelijk.  

1. Een memo met het door Royal HaskoningDHV 
samengestelde overzicht van locaties waar het 
bewuste zand is verwerkt (niet-openbaar tot en 
met 20/12 om 9.00 uur) 
2. De lijst van de provincie Gelderland (blijvend 
vertrouwelijk). 
3. De PowerPointpresentatie die Royal 
HaskoningDHV vanavond aan de Klankbordgroep 
Toegepast Zand geeft en morgenochtend wordt 
toegelicht tijdens een persgesprek (niet-openbaar 
tot en met 20/12 om 9.00 uur). 

Raad 

19-12-2018 Derde bijeenkomst Klankbordgroep  Klankbordgroep  
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20-12-2018 Bewonersbrief/informatiebrief 4 Bewoners. 
Brief is ter informatie 
aan de Raad gestuurd. 

20-12-2018 Bewonersbrief/informatiebrief 4 en overzicht 
toepassingslocaties. 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

20-12-2018 Persbericht ‘Royal HaskoningDHV brengt alle 
zandlocaties in de gemeente Barneveld in beeld’.  

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

21-12-2018 Persbericht van Vink ‘Zand Vink onder Eilanden-
Oost blijkt schoon en veilig’. 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

2-1-2019 
Niet openbaar 

Verslag derde bijeenkomst Klankbordgroep en 
onderzoeksstrategie  

Raad en 
klankbordgroep  

2-1-2019 Bijeenkomst klankbordgroep met Arcadis (zonder 
gemeente) 

Klankbordgroep 

4-1-2019 Verzoek Lokaal Belang om documenten 9 
november 2018 – van de Bogertlaan  

Raad 

7-1-2019 Verslag klankbordgroep – mail die naar 
Klankbordgroep gestuurd is, ter informatie 
doorgestuurd. 

Raad 

8-1-2019 Verslag bespreking onderzoeksstrategie 
Klankbordgroep en Arcadis.  

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

8-1-2019 Memo ter attentie van Klankbordgroep – 
onderzoeksstrategie RHDHV 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

9-1-2019 Verzoek Lokaal Belang om documenten 9 
november 2018 -  project Van den Bogertlaan en 
het gronddepot in Veller (de ‘toepassingslocatie 
Station Barneveld-Zuid’. 

Raad 

9-1-2019 Reactie vanuit gemeente op brief van enkele 
leden van de klankbordgroep. 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

11-1-2019 Vooraankondiging persbericht ‘ Royal 
HaskoningDHV start uitgebreid onderzoek naar 
toegepast zand’. 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

11-1-2019 Persbericht van Vink ‘ Zand Vink onder Eilanden-
Oost, Van de Bogertlaan en Veller-II blijkt schoon 
en veilig’. 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

17-1-2018 
(verstuurd) 

Bewonersbrief/informatiebrief 5 Bewoners 

18-1-2019 1) Beantwoording mail aan een van de 
klankbordgroepleden.  
De beloofde definitieve versie van de 
onderzoeksstrategie, opgesteld door Royal 
HaskoningDHV (met daarin ook de plattegrondjes 
van de plekken waar wordt bemonsterd 
2) Een afschrift van de bewonersbrief (5), die 
gisteren per post is verzonden (en vandaag wordt 
bezorgd op 1877 adressen). 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

18-1-2019 Bedankbrief die bewoners krijgen waar door 
Royal HaskoningDHV wél is voorzien in het 
nemen van een zandmonster, maar waar mensen 
ten tijde van het nemen van het monster niet thuis 
zijn. 

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

21-1-2019 Brief van klankbordgroep over communicatie en 
rectificatie. 

Klankbordgroep (ter 
informatie ook aan de 
Raad gestuurd).  

23-1-2019 Bericht vertraging nemen monsters door 
winterweer.  

Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

28-1-2019 Beschikbaarheid rapport Tauw.  Ter informatie aan de 
Raad gestuurd. 

29-1-2019 Beantwoording schriftelijke vragen. Raad 

8-2-2019 Lijst plaatsnamen (openbaar document Provincie). Raad 



10 
 

11-2-2019 
Niet openbaar 

Memo voortgang onderzoeken toegepast zand Raad 

12-2-2019 Beantwoording Raadsvragen Lokaal Belang (van 
17 januari) 

Raad 

13-2-2019 
Niet openbaar 
(document 1).  

1. Presentatie uitkomsten van het veldonderzoek 
door Royal HaskoningDHV (niet openbaar). 
2. Bewonersbrief 6 
3. Persbericht 

Raad 

13-2-2019 Vierde bijeenkomst Klankbordgroep Klankbordgroep  

14-2-2019 Bewonersbrief/informatiebrief 6 – 
onderzoeksresultaten 

Bewoners 

15-2-2019 Brief aan Provincie informatievordering Vink  Raad 

22-2-2019 Verslag bijeenkomst klankbordgroep en 
bewonersbrief  

Raad en 
klankbordgroep  

27-2-2019  
Stukken onder 
embargo t/m  28-
2-2019 (wanneer 
persbericht naar 
buiten is en brief 
bezorgd is).  

1. Persbericht 
2. Bewonersbrief voor Ternate  

Raad 

5-3-2019 
Niet openbaar 

Brief aan Provincie over inzage rapporten  Raad 

14-3-2019 Brief OddV verklaring geluidsfragment Raad 

18-3-2019 
Niet openbaar 

Brief advocaat Stichting Bewonersbelangen Raad 

21-3-2019 Raadsvoorstel Toegepast Zand in Barneveld met 
bijlagen: 

1. Onderzoek Royal HaskoningDHV d.d. 19 
maart 2019; 

2. Brief Arcadis d.d. 18 maart 2018; 
3. Onderzoek BMC d.d. 19 maart 2019; 
4. Rapportage Toegepast Zand d.d. 19 

maart 2019. 
 

Raad 

 

 
 

 


