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Aan de fractie van Lokaal Belang,
t.a.v. de Fractievoorzitter,
mevrouw M. Pluimers-Foeken

Geachte mevrouw Pluimers-Foeken,
Datum:
15 december 2020
Ons kenmerk:
1155293
Afdeling:
Ruimtelijke Ontwikkeling
Behandeld door:
R. Huls
Doorkiesnummer:
06-2146 7587
email:
r.huls@barneveld.nl

Op 23 november 2020 ontvingen wij uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van
de Organisatieverordening over de beantwoording van de schriftelijk vragen van Lokaal
Belang over de (mogelijke) uitbreiding van AgruniekRijnvallei in Barneveld. Uw vragen
beantwoorden we als volgt:.
1. Bent u op de hoogte van deze aanvraag?
Antwoord: ja
2. Is deze uitbreiding bedoeld voor de (uitbreiding van de) bedrijfsvoering van
AgruniekRijnvallei?
Antwoord: nee, niet voor uitbreiding, maar voor het omhullen van een goederenlift
bij het treinlosstation zodat er minder last is van geluidoverlast voor de omgeving.
3. Is er voorafgaande aan de aanvraag contact geweest tussen het bedrijf, het college
en de Provincie? Zo ja, wat is daar uit gekomen?
Antwoord: nee.
4. Is in de aanvraag ook beschreven hoe het bedrijf om wil gaan met de (extra)
uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en of andere milieubelastende stoffen, in relatie tot
de huidige inzichten en regelgeving ten aanzien van gezondheid? Graag een
toelichting.
Antwoord: nee, omdat er geen sprake is van een toename van activiteiten.
5. Wat zijn de bestaande afspraken/beloften met betrekking tot de ontwikkelingen
van dit bedrijf?
Antwoord: er zijn geen specifieke afspraken gemaakt met het bedrijf. Dit betekent dat
het bedrijf zijn activiteiten kan ontplooien binnen de geldende regelgeving. Het
college is bereid over de lange termijnplannen van dit bedrijf een gedachtewisseling
met de directie te hebben. Daarvoor is reeds actie ondernomen.
6. Lokaal Belang heeft de wens voor een onderzoek naar een mogelijke toekomstige
verhuizing van o.a. deze grote veevoederfabriek AgruniekRijnvallei in het centrum van
Barneveld. Op deze wijze krijgt het centrum van Barneveld een kwaliteitsimpuls. Bent

u bereid om in gesprek met het bedrijf, de provincie te bezien of er een onderzoek
mogelijk is dat als doel heeft om een mogelijke verhuizing van dit bedrijf naar een
industrieterrein elders in de gemeente mogelijk te maken?
Antwoord: zie het antwoord op de vorige vraag.

Blad 2

7. Lokaal Belang begrijpt goed dat een mogelijke verhuizing flink wat kosten met zich
mee kan brengen. Is het college bereid om, als uit onderzoek blijkt dat een verhuizing
ruimtelijk tot de mogelijkheden zou behoren, in samenspraak met het bedrijf en de
Provincie te bezien op welke wijze de gemeente en de Provincie, of een ander
(Europees) fonds, een reële bijdrage kan leveren aan de verhuizing van dit bedrijf.
Wij zien dit als kans voor het bedrijf zelf (het bedrijf kan zonder problemen
uitbreiden). Daarnaast is het ook een kans voor het centrum van Barneveld: Het krijgt
een kwaliteitsimpuls met kansen voor
woningbouw, groen en vooral een schonere, gezondere, een aantrekkelijke
leefomgeving.
Antwoord: als dit -overigens zeer gewaardeerde en al vele jaren in Barneveld
gevestigde – bedrijf zou willen verplaatsen zou de gemeente een faciliterende rol
kunnen spelen. Een modern draaiend bedrijf verplaatsen zal zeker een kostbare
aangelegenheid zijn. Het college zal eerst het gesprek aangaan om van gedachten te
wisselen over de toekomst van het bedrijf op deze plek.
Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met René Huls van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid.
In het vertrouwen u hiermee de gewenste duidelijkheid te hebben gegeven,
met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden
secretaris

dr. J.W.A. van Dijk
burgemeester

