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Geachte leden, 
 
Hierbij sturen wij u de Mededelingenbrief van 6 november 2018.  
 
Hierin leest u meer over de actuele ontwikkelingen over: 

• Statencommissie ABF: Informatiebijeenkomst Klimaatakkoord 
• Statencommissie EEM: Afvalverwerking Vink en Recycling Barneveld, Kamerdebat 

Klimaatakkoord 
• Statencommissie RLW: MIRT-verkenning Lob van Gennep, MIRT-verkenning 

Rivierverruiming Alem, PIP Bommelerwaard 
 
 
 
 
 
Statencommissie ABF 
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Bestuur Interprovinciaal Overleg, Gedeputeerde Drenth 
 
Informatiebijeenkomst statenleden over Klimaatakkoord 
Op donderdag 1 november vond er een informatiebijeenkomst voor statenleden over het 
Klimaatakkoord plaats. Heeft u de bijeenkomst moeten missen, en was u er wel graag bij geweest? 
De bijeenkomst is op donderdag live gestreamd, en de beelden zijn terug te zien in de IPO-
newsroom door de volgende koppeling te volgen:  https://nieuws.ipo.nl/terugkijken-bijeenkomst-
statenleden-over-klimaatakkoord/ 
 
Heeft u nog geen abonnement op de IPO-newsroom? U kunt zicht aanmelden via  
https://nieuws.ipo.nl/  
 
Statencommissie EEM 
 
Omgevingsvergunning en Handhaving, Gedeputeerde Bieze 
 
Commissie EEM – Conny Bieze 
 
Afvalverwerking Vink en Recycling Barneveld 
 
Aanleiding  
Rond afvalverwerker Vink BV en meer in de breedte rond de afvalverwerkingsbranche worden 
vanuit de samenleving en uw Staten vragen gesteld en is er sprake van maatschappelijke onrust. In 
de commissie EEM d.d. 31 oktober 2018 hebben wij toegezegd u te informeren.  
Van december 2016 tot juli 2017 heeft de Omgevingsdienst Rivierenland Diepgaand Administratief 
Toezicht (DAT) uitgevoerd bij Vink Afvalverwerking B.V. en Recycling Barneveld. Een onderdeel 
van Vink is een grondbank. Dit is een depot waar grond wordt ingenomen, gekeurd en voor 
hergebruik geschikt gemaakt. Vink heeft hiervoor een vergunning. Uit het DAT-rapport van 14 
augustus 2017 blijkt dat Vink op  
4 november 2015 een partij grond niet op de juiste manier heeft gekeurd.   
De grond is op verschillende locaties terechtgekomen. Een deel van deze partij grond is vanaf 
november 2015 tot oktober 2016 gebruikt bij de aanleg van een nieuwbouwwijk in de gemeente 
Barneveld. Een ander deel van de grond is toegepast in de grondwal op het eigen terrein van Vink.  
 
Bevoegd gezag  
Op het toepassen van grond is het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) van toepassing. Degene die de 
grond toepast (in dit geval de gemeente Barneveld) moet melding doen bij het landelijk meldpunt 
bodemkwaliteit.  De melding wordt ter beoordeling doorgestuurd naar het bevoegd gezag. Dit is 
meestal de gemeente waar de grond wordt toegepast, in dit geval Barneveld. De Omgevingsdienst 
de Vallei voert deze taken uit voor de gemeente Barneveld. Een ander deel van de grond is 

https://nieuws.ipo.nl/terugkijken-bijeenkomst-statenleden-over-klimaatakkoord/
https://nieuws.ipo.nl/terugkijken-bijeenkomst-statenleden-over-klimaatakkoord/
https://nieuws.ipo.nl/
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toegepast in de grondwal op het eigen terrein van Vink. Op grond hiervan van het BBK is de 
provincie Gelderland bevoegd gezag voor de melding en voert toezicht en handhaving uit. 
Het toezicht op het bedrijf van Vink valt onder bevoegd gezag van de provincie. De toezichtstaken 
worden namens ons uitgevoerd door de Omgevingsdienst Arnhem (ODRA). De ODRA voert 
controles uit en toetst ook de administratieve verplichtingen die in de vergunning uit 2010 van 
Vink staan. Hierin staan voorschriften die gaan over het op de juiste manier behandelen en 
samenvoegen van grond. Vink is voor deze werkzaamheden gecertificeerd en wordt door een 
landelijk erkende certificeringsinstelling gecontroleerd.  
 
Nader onderzoek kwaliteit van de partij grond  
Een van de aanbevelingen uit het DAT-rapport is het uitvoeren van nader onderzoek naar de 
kwaliteit van de toegepaste partij grond in de gemeente Barneveld door een bodemspecialist van de 
Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra). De datum van het rapport is 28 november 2017. De 
bestuurder van de gemeente Barneveld is hierna direct geïnformeerd over de resultaten van het 
nader onderzoek. In de resultaten van het onderzoek van de Odra is vermeld dat er nauwelijks 
gezondheidsrisico’s zijn. 
 
Overdracht dossier gemeente Barneveld  
Op 26 maart 2018 heeft de Odra het dossier overgedragen aan de Omgevingsdienst de Vallei 
(OddV) die de taken voor de gemeente Barneveld uitvoert. Op 8 mei 2018 hebben de Odra en de 
Oddv het bestuur van de gemeente Barneveld geïnformeerd over het dossier.  
De gemeente Barneveld heeft actie ondernomen vanuit haar rol als bevoegd gezag en opdracht 
gegeven aan de GGD om aanvullend onderzoek te doen om te beoordelen of de grond 
gezondheidsrisico’s oplevert voor de bewoners van de nieuwbouwwijk. De GGD heeft op 5 juli 2018 
advies uitgebracht. Dit advies is naderhand aangevuld. Uit het definitieve rapport van de GGD van 
1 november 2018 blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners of gebruikers van de 
plekken waar de grond ligt.  
 
Overig 
Naast de overtreding van het onjuist keuren van grond staan in het DAT-rapport meer 
overtredingen en aanbevelingen voor het bevoegd gezag. De overtredingen gaan vooral over het 
verkeerd melden en registeren van afvalstoffen en het innemen van verkeerde afvalstoffen. Bij het 
opvolgen van de aanbevelingen zijn prioriteiten gesteld op basis van risico’s voor de leefomgeving. 
Het op onjuiste wijze keuren van de grond was een van de belangrijkste overtredingen en de 
aanbeveling zoals hierboven beschreven is direct opgepakt. Voor de overtredingen van de 
administratieve verplichtingen, wordt dit jaar een nieuwe ontwerp-omgevingsvergunning 
afgegeven. Deze vergunning bevat een helder toetsingskader waarmee de omgevingsdienst beter 
toezicht kan houden op de administratieve verplichtingen van Vink en er ook beter kan handhaven.  
Verder heeft de omgevingsdienst het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld van de bevindingen 
uit de DAT-rapportage.  
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Informatievoorziening 
Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad en uw Staten op hetzelfde moment over dezelfde 
informatie beschikken is met de gemeente Barneveld afgesproken om dit gelijktijdig te 
communiceren. Door de recente informatie in de pers heeft de gemeente Barneveld de bewoners en 
raad op 4 november 2018 geïnformeerd en informeren wij u via deze Mededelingenbrief. 
 
Energietransitie, Gedeputeerde Drenth 
 
Kamerdebat Klimaatakkoord 
Op 31 oktober 2018 heeft het Kamerdebat over de kabinetsappreciatie Tussenstand 
Klimaatakkoord plaatsgevonden. Er is onder meer gesproken over de betaalbaarheid van de 
transitie voor de burger, gebouwgebonden financiering, de arbeidsmarkt en het Nederlandse 
landschap. Meer informatie vindt u onder: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2018-
2019&nr=17&version=2#idd1e957885 
 
Op 1 november 2018 heeft IPO een informatieve bijeenkomst voor Statenleden gehouden. Het 
verslag daarvan treft u aan op: http://nieuws.ipo.nl/terugkijken-bijeenkomst-statenleden-over-
klimaatakkoord/ 
 
Statencommissie RLW 
 
Water, Gedeputeerde Meijers 
 
MIRT-verkenning Lob van Gennep 
Klimaatverandering en aanscherping van de waterveiligheidsnormen leiden tot een grote 
waterveiligheidsopgave langs de Maas. Het Lob van Gennep is één van de gebieden waar zich veel 
kansen voordoen voor het oplossen van deze opgave. In het gebied is een Meerjarenprogramma  
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek uitgevoerd dat de ruimtelijke opgave(n) en 
ambities beschrijft. 
 
De volgende fase in het project is de MIRT-verkenning voor de Lob van Gennep. 
Omdat de maatregelen Lob van Gennep naar verwachting positieve effecten hebben 
stroomafwaarts, behoeven dijken langs de Maas aan de Gelderse zijde op termijn niet, of 
aanzienlijk minder te worden verhoogd. GS hebben daarom ingestemd met een  voorstel aan de 
minister, om rivierverruimingsmaatregelen rondom de Lob van Gennep te gaan verkennen. 
De verkenning gaat naar schatting 2 jaar duren. Daarna is besluitvorming aan de orde. 
 
MIRT-verkenning Rivierverruiming Alem 
Klimaatverandering en aanscherping van de waterveiligheidsnormen leiden tot een grote 
waterveiligheidsopgave langs de Maas.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2018-2019&nr=17&version=2#idd1e957885
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2018-2019&nr=17&version=2#idd1e957885
http://email.interprovinciaal-overleg.senderservices.net/c/eJwdj8GOwyAMRL8m3IIgDlly4NCu1N9YkeCkLgQioNnfX7bSXDyaZ3uc2VZQYmJ4WAo_5IwWo2BPM69gwU5awrZpmMFtYnFK6EWABueABfOs9ezg1g2Ppkj4_i2czsRjaHPF_N49vTzGfqEXYvTpKLUv1VaMAV3z04W594EOa6v1PqXsGsnIDEJqKYUSM4zwxSVX3zc5jcN9HJSaBnh0o6DYTpw5XRRXsjZ8tgXcecHoMBfMF61YeMTKssl8x5yplkbuGFog2Ojaq6yaT_X-v_cffWtYag
http://email.interprovinciaal-overleg.senderservices.net/c/eJwdj8GOwyAMRL8m3IIgDlly4NCu1N9YkeCkLgQioNnfX7bSXDyaZ3uc2VZQYmJ4WAo_5IwWo2BPM69gwU5awrZpmMFtYnFK6EWABueABfOs9ezg1g2Ppkj4_i2czsRjaHPF_N49vTzGfqEXYvTpKLUv1VaMAV3z04W594EOa6v1PqXsGsnIDEJqKYUSM4zwxSVX3zc5jcN9HJSaBnh0o6DYTpw5XRRXsjZ8tgXcecHoMBfMF61YeMTKssl8x5yplkbuGFog2Ojaq6yaT_X-v_cffWtYag
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Het gebied rondom Alem- onderdeel van het Maasoeverpark dat is gelegen binnen de gemeente 
Maasdriel - is één van de gebieden waar zich veel kansen voordoen voor het oplossen van deze 
opgave.  
 
In het gebied is een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek 
uitgevoerd dat de ruimtelijke opgave(n) en ambities beschrijft. De volgende fase in het project is 
een MIRT - verkenning voor het gebied rondom Alem. Ons college heeft ingestemd met een 
voorstel aan de minister van I&W om een MIRT - verkenning rondom Alem te starten. Als de 
minister haar akkoord geeft, zal Gelderland het trekker schap van de verkenning op zich nemen. De 
verkenning gaat naar schatting 2 jaar duren. Daarna is besluitvorming omtrent de uitvoering aan 
de orde. 
 
Vitaal platteland (Natuur, Landbouw), Gedeputeerde Drenth 
 
PIP Bommelerwaard 

Op 24 oktober is het wijzigingsplan Infrastructuur, Landschap en tuinbouw Bommelerwaard 
onherroepelijk geworden door een uitspraak van de Raad van State. Dit plan maakt de aanleg 
mogelijk van een rondweg met groenstrook langs het dorp Nieuwaal, 2 rotondes in de N322 
(Nieuwaal en Brakel), aansluitingen op de intensiveringsgebieden, enkele landschapsstroken en 3 
tuinbouwinitiatieven.  
Het wijzigingsplan is een belangrijk element in het bouwwerk PIP Bommelerwaard dat door uw 
Staten en ons college de afgelopen jaren is vormgegeven om de herstructurering van de 
glastuinbouw en paddenstoelenteelt ruimtelijk in goede banen te leiden. Hierbij is intensief 
samengewerkt met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en waterschap Rivierenland. De 
realisatie van de publieke voorzieningen (infra en landschap) zal ter hand worden genomen door 
het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
 
 
 
Jan Markink Pieter Hilhorst 
Plv. Commissaris van de Koning Secretaris 
 
 
 


