
Schriftelijke vragen (art. 39 RvO)

aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

datum
:

13 september 2018

Van: E.Vlottes 

Onderwerp
:

Afvalverwerker Vink te Barneveld

In diverse media, onder andere in een uitzending van Zembla op 12 september 2018 en in de 
Barneveldse Krant en Omroep Gelderland is de situatie rond de afvalverwerker Vink en de door de 
provincie afgegeven gedoogbeschikking besproken. 
Naar aanleiding hiervan heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

1. Bent u bekend met deze berichtgeving?
2. Kan GS aangeven hoeveel controles en wanneer er namens haar controles zijn uitgevoerd bij Vink 

in de periode van 2 november 2012 tot 3 oktober 2016? 
3. Indien controles in die periode zijn uitgevoerd, welke overtredingen en op welke datum zijn deze 

toen geconstateerd? Graag een overzicht meezenden met de beantwoording. 
4. Indien sprake was van overtredingen welke handhavingsinstrumenten heeft GS toen ingezet om die

overtredingen beëindigen? Indien er geen handhavingsinstrumenten zijn ingezet; kan GS aangeven
waarom niet? 

5. Heeft de provincie Gelderland de Landelijke Handhavingsstrategie ook als beleid vastgesteld? Zo 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft GS bij haar toezicht op 
afvalverwerker Vink daarmee rekening gehouden? 

6. Waarom heeft de provincie de eerdere dwangsombeschikkingen van 13 april en 17 mei 2017, na de
fatale termijn, niet geïncasseerd?  

7. Op welke datum heeft de provincie voor het eerst geconstateerd dat Vink illegaal 
kunststofgrasmatten op haar terrein opsloeg? 

8. Waarom gaat GS nu over tot een gedoogsituatie voor een situatie die al sinds 2 november 2012 
gaande is? 

9. Heeft GS in deze situatie met afvalverwerker Vink nog afstemming gezocht met het OM en/of de 
politie omdat die hun eigen verantwoordelijkheid houden op het gebied van strafrechtelijke 
handhaving? 

10. Wat heeft GS bedoeld met de uitspraak: “waar moeten we anders met het afval naar toe?”
11. Kan GS deze vragen vóór de Provinciale Staten vergadering van 26 september 

beantwoorden? 


