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Luchtfoto 2015 inrichting Valkseweg 62 Barneveld  
 

Luchtfoto 2016 Hanzeweg 7 Barneveld 
 
Afbakening 
 
De operationele analyse richt zich op de risico-indicatoren die voor het 
concern zijn geïdentificeerd in de tactische analyse verontreinigde 
grondstromen. Hoewel alle informatie die het gehele concern betreft 
wordt onderzocht, is de focus in deze analyse gelegd op de activiteiten 
die plaatsvinden op de Wencopperweg 33 in Barneveld vanwege de 
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gecombineerde activiteiten stortplaats en grondbank activiteiten, 
waarbij het risico bestaat op vermenging van grondstromen. Dit is 
richtinggevend bij het (vervolg)onderzoek naar het naleefgedrag door 
de bedrijven. De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2013 tot medio 
2016. 
 
Werkwijze operationele analyse 
 
Deze operationele analyse dient om de benoemde risico’s van Vink in 
de grondketen te bevestigen of te ontkrachten. Daarmee is de analyse 
richtinggevend om te bepalen of vervolgstappen noodzakelijk zijn.  
 
Voor deze operationele analyse zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 
 Kamer van Koophandel (KvK), uittreksels, jaarrekeningen, 

concernrelaties; 
 Omgevingsvergunningen; 
 Toezichts- en handhavingsinformatie; 
 Certificaten en erkenningen van het bedrijf; 
 Landelijke Meldpunt Afvalstoffen (LMA); 
 Bbk-meldingen; 
 Meldingen van bodemsanering; 
 Informatie van ketenpartners: politie, Waterschappen, 

Rijkswaterstaat, ILT, NVWA, ISZW; 
 NIWO; 
 Bodem+; 
 Internet en eigen website Vink (www.vink.nl); 
 Cyclomedia: Globespotter. 

 
Organisatiestructuur (Kamer van Koophandel) 
 
Vink Barneveld c.s. heeft drie hoofdvestigingen: 
 Wencopperweg 33 in Barneveld 
 Hanzeweg 7 in Barneveld 
 Valkseweg 62 in Barneveld. 

 
Op de adressen zijn meerdere bedrijven gevestigd. Alle bedrijven zijn 
via bestuurders en/of aandeelhouders gelieerd aan elkaar. Via deze 
lijnen zijn meer bedrijven, die gevestigd zijn op andere locaties, aan 
Vink Barneveld c.s. te liëren. Samen kunnen deze bedrijven worden 
aangeduid als het Vink Barneveld-concern. In bijlage 1 zijn twee 
overzichten van het concern opgenomen, waarbij ook de 
vestigingslocatie is weergegeven. 
 
Binnen de groep van bedrijven is sprake van de volgende rollen/ 
activiteiten in de keten verontreinigde grond: 
 Onderaannemer (op sanering); 
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 Saneerder (opdrachtnemer / hoofdaannemer); 
 Transporteur; 
 Toepasser (definitief); 
 Stortplaats; 
 Grondbank; 
 Afvalinzamelaar, be- en verwerker;  
 Milieutechnisch adviesbureau. 

 
Hieruit blijkt dat binnen het concern sprake is van het verlenen van 
diensten en uitvoeren van activiteiten op meerdere plaatsen in de 
ketens van handelingen met verontreinigde grond. 
 
Vink Barneveld heeft als concern alle stappen van de keten in handen. 
Vanwege de structuur van de B.V.’s van Vink en de activiteiten die door 
deze ondernemingen worden uitgevoerd en doordat niet precies wordt 
gemeld waar welke (afval)stroom wordt ontvangen en afgegeven, lijkt 
het inzicht in de activiteiten die Vink uitvoert te worden waardoor het 
houden van toezicht hierop wordt bemoeilijkt. Hierdoor bestaat het 
risico op het wegmengen van verontreinigingen en ongewenste 
stromen. 
 
Vergunningverlening 
  
Vink Barneveld c.s. beschikt over meerdere locaties. Hieronder is de 
vergunningssituatie per locatie omschreven. Uit dossieronderzoek is het 
volgende gebleken: 
 
Wencopperweg 33 Barneveld  
Op 16 augustus 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een 
omgevingsvergunning met kenmerk 2008-018166/MPM15290 
afgegeven aan Afvalverwerking Vink B.V.  
 
Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de AO/IC versie 2012. 
Tijdens het maken van de analyse bleek dat Vink bezig is met een 
nieuw AO/IC versie 2016. 
 
Conform deze vergunningen en meldingen mogen de volgende 
activiteiten worden uitgevoerd: 
 Storten 
 Op- en overslag huishoudelijk afval 
 Op- en overslag huishoudelijk afval 
 Versnipperen en zeven van snoeihout en stobben 
 Sorteren en verkleinen van bedrijfsafval en bouw- en sloop afval 
 Breken en wassen van puin 
 Zeven van grond 
 Tijdelijk opslaan en keuren van secundaire grondstoffen 
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Binnen de inrichting komen de volgende bedrijfsafvalstoffen vrij: 
 Kantoorafval van kantoor/weegbrug (wordt wekelijks opgehaald) 
 Keuken/ kantineafval van schaftgelegenheid (wordt wekelijks 

opgehaald 
 Vast oliehoudend garageafval afkomstig van machine onderhoud 

(wordt opgeslagen in daartoe geschikte containers) 
 gevaarlijke afvalstoffen: oliefilters. 

 
Aan de locatie Wencopperweg 33 te Barneveld is de stortplaats 
gelegen. Op deze locatie vinden ook grondbankactiviteiten en de 
activiteiten die conform BRL 9335 worden uitgevoerd, plaats. De 
schone grond, categorie AW, wonen en industrie worden hier 
geaccepteerd. 
 
Hanzeweg 7 Barneveld  
Op deze locatie zijn de volgende vergunningen afgegeven: 
 Revisievergunning: 4 okt 2005 nr. 2470 
 Omgevingsvergunning 15 april 2011 2011-003786 experiment 

grasmatten 
 Omgevingsvergunning 19 december 2011 2011 015699 grasmatten 

definitief. 
 
De revisievergunning is door Gedeputeerde Staten van Gelderland 
verleend voor het inzamelen en op- en overslaan van  (afval)stoffen om 
deze, na een eventuele bewerking, geschikt te maken voor hergebruik 
en deze (afval)stoffen daarna in bulkvorm af te voeren.  
 
Op 8 september 2011 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van Recycling Barneveld B.V. Het betrof het oprichten en in 
werking hebben van een kunstgras recyclingmachine en het 
verplaatsen van de inrichtingsgrens, zodat de bestaande loods 
waarbinnen deze machine wordt geplaatst, nu in zijn geheel tot de 
inrichting behoord. Deze is vergunning is door Gedeputeerde Staten 
verleend voor de volgende activiteiten: 
 het uitbreiden van de bestaande inrichtingsgrens zodat de reeds 

bestaande loods geheel tot de inrichting behoort; 
 het oprichten en in werking hebben van een kunstgras 

recyclingmachine, zonder dat de eerder vergunde opslagcapaciteit 
en doorzet van kunstgras binnen de inrichting wordt vergroot; 

 het opslaan van kunstgras en de na het recyclen vrijgekomen 
fracties, in de loods; 

 het uitbreiden van de werktijden tot 23:00 uur van het deel van de 
inrichting waarvoor de 

 activiteiten in de loods plaatsvinden, ten behoeve van een twee-
ploegendienst;  

 het incidenteel (maximaal 12 keer per jaar) in werking hebben van 
de installaties in de loods gedurende de avond- en nachtperiode, 
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zonder dat hiervoor transportbewegingen ten behoeve van deze 
activiteiten buiten de loods plaatsvinden; 

 het uitvoeren van de voor het recyclen van kunstgras noodzakelijke 
activiteiten, tot zover deze in deze beschikking en de aanvraag zijn 
beschreven.  

 de voorschriften 4.1.2 tot en met 4.1.6 van de onderliggende 
omgevingsvergunning van 4 oktober 2005, kenmerk MPM2470, in 
te trekken en te vervangen door de voorschriften die zijn verbonden 
aan deze beschikking;  

 de voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning van 4 
oktober 2005, kenmerk MPM2470 met uitzondering van de 
voorschriften 4.1.2 tot en met 4.1.6, zijn van overeenkomstige 
toepassing op de verandering. 

 
Valkseweg 62 Barneveld 
Op 25 februari 2011 verleende Gedeputeerde Staten van Gelderland 
een revisievergunning onder nummer MPM 17593  voor het opslaan en 
be- en verwerken van afvalstoffen. 
 
Deze heeft betrekking op de volgende maatschappijen: 
 Vink Aannemingsmaatschappij B.V.; 
 Vink Beton B.V.; 
 Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.; 
 Transportbedrijf H. Vink & Zn. B.V.; 
 Vink Elektrotechnisch Installatiebureau B.V.. 

Ten behoeve van deze maatschappijen zijn o.a. een mortelcentrale, 
kantoren, werkplaatsen, opslagloodsen en opslagterreinen aanwezig.  
 
Uit een brief van de ODRA opgesteld naar aanleiding van een 
controlebezoek op 9 november 2015 blijkt dat Vink Holding B.V. (Vink 
Beton) een type B inrichting is. Dit houdt in dat de regels die op het 
bedrijf van toepassing zijn, zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling 
milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling).  De voorschriften uit de 
omgevingsvergunning van 25 februari 2011 (revisievergunning) 
nummer MPM 17593 komen hiermee te vervallen.  
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Certificaten en erkenningen 
 
Volgens de gegevens van Bodem+ heeft Vink Barneveld de volgende 
(relevante) certificaten en erkenningen op haar naam staan:  

 
Vink Barneveld geeft op haar bedrijfswebsite1 ook een overzicht van 
certificaten en erkenningen, een overzicht hiervan is bijgevoegd in 
bijlage 2.  
 
  

                                            
1 http://www.vink.nl/certificeringen/#aanneming geraadpleegd op 2 november 
2016. 

Instelling Adres Normdocument Certificaat 
Grondbank Barneveld B.V. h.o.d.n. 
Recycling Barneveld 

Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 7500 - 7510 BVG-041/5 

Grondbank Barneveld B.V. h.o.d.n. 
Recycling Barneveld 

Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD 9335-1 GR-037/7 

Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 7700 - 7701 AHV-001/4 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 7700 - 7702 AHV-001/4 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 7700 - 7711 AHV-001/4 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD 2506 BG-292/3 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD 9321 IZG-038/3 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD K904 K12076/02 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD K902 K9030/96 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD K903 K9071/07 
Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 7000 - 7001 UB-004/9 
Vink Beton B.V. Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD 9338 190-16-BBK 
Vink Milieutechnisch Adviesbureau 
B.V. 

Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 6000 - 6001-
processturing 

BB-040/6 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau 
B.V. 

Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 6000 - 6001-
verificatie 

BB-040/6 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau 
B.V. 

Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 2000 - 2001 VB-023/5 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau 
B.V. 

Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 2000 - 2002 VB-023/5 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau 
B.V. 

Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD SIKB 2000 - 2018 VB-023/5 
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KETEN VERONTREINIGDE GROND 
 
Tactische analyse Verontreinigde grondstromen 2015 
Vink is een risicoactor voor wat betreft het naleefgedrag. De risico-
indicatoren uit de tactische analyse die leidden tot deze kwalificatie 
zijn:  
 Signalen ILT  
 Signalen vanuit toezicht en handhaving; 
 Meerdere schakels van de keten in handen; 
 In toepassing melding Bbk is geen einddatum opgenomen en/of, 

toepasser geen rapport bijgevoegd (toepasser en niet uitvoerder) 
 Onderneming is een afvalinzamelaar/grondbank, maar meldt geen 

ontvangsten van grond in LMA2;  
 Onderneming voert bodemsaneringen uit; 
 Op de locatie zijn meerdere ondernemingen/bedrijven gevestigd 

c.q. vinden meerdere bedrijfsactiviteiten binnen het bedrijf plaats. 
 
Grondketen 
De grondstromenketen is op te delen in drie blokken: ontdoen, 
bewerken en toepassen. In onderstaand schema is in het rood 
aangegeven welke onderdelen van de keten Vink Barneveld c.s. 
uitvoert. Met deze schematische weergave wordt inzichtelijk waar 
mogelijk risico’s bestaan. 
 

                                            
2 Naar aanleiding van deze analyse is gebleken dat deze indicator mogelijk deels terecht gesteld 
is voor Vink Barneveld B.V. Vink meldt wel ontvangsten van grond, of dit allemaal conform wet- 
en regelgeving gebeurt, dient nog te worden vastgesteld. 
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Vink Barneveld c.s. voert verschillende bewerkingen uit met 
grondstromen. Naast de uitvoering van bodemsaneringen past het 
bedrijf ook grond toe en beschikt het bedrijf over eigen 
transportmiddelen. Ook beschikt Vink Barneveld over een eigen 
grondbank, gronddepot en stortplaats. En heeft het de mogelijkheid om 
grondstromen te reinigen. 
 
Gelet op de diversiteit aan activiteiten voert Vink Barneveld in de hele 
verontreinigde grondketen handelingen uit. Hierbij bestaat het risico 
dat partijen grond op een onrechtmatige wijze worden verwerkt c.q. 
worden weggewerkt. 
 
In de tactische analyse zijn de risico’s binnen de keten benoemd. Uit 
deze operationele analyse blijkt dat de volgende risico’s mogelijk van 
toepassing zijn voor de bedrijven binnen het Vink Barneveld-concern: 
 Fraude met certificaten; 
 Werken zonder toestemming: het niet melden van het afgraven, en 

het niet aanvragen van een vergunning, het niet melden van een 
toepassing; 

 Niet gescheiden afgraven en opslaan van diverse partijen grond; 
 Onjuiste of geen begeleidingsbrieven bij (grond)transporten; 
 Onjuist saneren; 
 Verkeerde toepassing van grond; 
 Onjuist of niet melden (LMA); 
 Onjuist of niet melden bij Meldpunt bodemkwaliteit. 

 
Uit de certificaten en uit gegevens van LMA blijkt dat Vink Barneveld 
c.s. naast de grondketen ook actief is in de asbestketen (sc-530 
gecertificeerd). Hierbij bestaat het risico dat asbesthoudend afval 
illegaal wordt weggemengd in partijen grond en/of puin.  
 
Let wel; risico’s zeggen niets over daadwerkelijke naleefgedrag, maar 
geven alleen een indicatie van risico’s op overtredingen.  
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Toezicht en Handhaving 
 
Vink Barneveld is als concern gevestigd binnen Gelderland. Om die 
reden zijn diverse organisaties gevraagd naar de toezichts- en 
handhavingsgeschiedenis betreffende de periode 2013 tot heden. 
Hieronder is de informatie per organisatie weergegeven, relevante 
passages die te maken hebben met naleefgedrag worden aangehaald. 
 
ODRA 
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is binnen het Gelders 
Stelsel bevoegd gezag met betrekking tot de Wet bodembescherming 
(Wbb) en houdt toezicht op de naleving van deze wet in heel 
Gelderland.  
 
De bedrijven liggen binnen de regio van de Omgevingsdienst De Vallei 
(ODDV). Toezicht en handhaving van de activiteiten/inrichtingen van 
Vink Barneveld zijn echter belegd bij de ODRA.  
 
Controle bezoek 25 juni 2014 Wencopperweg 33 Barneveld 
De ODRA heeft op 25 juni 2014 een administratieve controle uitgevoerd 
op de Wencopperweg 33 te Barneveld. Dit bezoek werd begeleid door 

,  en .  
 
De controle was met name gericht op de administratieve organisatie 
(AO/IC), het melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), de 
registratie en rapportageverplichtingen, waarbij expliciet de acceptatie 
van afvalstoffen en het juiste gebruik van euralcodes en acceptatie en 
administratie van asbesthoudende afvalstoffen zijn onderzocht. 
 
Bevindingen n.a.v. controle: 
 Vink beschikt over een compleet ERP systeem met diverse modules, 

inclusief de financiële module, METACOM ACT. Dit vormt een goede 
basis voor het AO/IC. 

 De acceptatieprocedure is aangepast. Deze aangepaste 
acceptatieprocedure is opgenomen in de door u ingediende 
vergunningaanvraag waarvoor de procedure momenteel loopt. 
Ofschoon de nieuwe vergunning nog niet is verleend, werkt u al wel 
grotendeels volgens deze aangepaste acceptatieprocedure. 
Aangezien de aangepaste procedure de huidige werkwijze 
nauwkeuriger beschrijft dan de ‘oude’, is de aangepaste procedure 
besproken en getoetst.  

 Geconstateerd is dat de beschrijving van de acceptatie nog steeds 
vrij theoretisch is en niet altijd in overeenstemming met de praktijk 
zoals de concrete beschrijving van het automatiseringssysteem en 
het gebruik van procedures daarbinnen.  

 Wat tevens opvalt uit de toelichting van de acceptatieprocedure, is 
dat vrijwel de gehele acceptatie van afvalstoffen ligt bij een persoon 
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binnen de organisatie. Momenteel is dat  en bij 
zijn afwezigheid, zijn vervanger. Er is hierdoor nauwelijks sprake 
van functiescheiding/ interne controle. Hierin schuilt het gevaar dat 
de kans op interne correctie bij mogelijke fouten erg klein is. 
Daarom is aanbevolen om meerdere personen binnen de 
organisatie bij de acceptatie van afvalstoffen te betrekken.  

 Op 27 juni 2014 heeft binnen de inrichting een ongewoon voorval 
plaatsgevonden. In de ochtend van 27 juni is bovenop de 
stortplaats in een partij afvalstoffen, brand ontstaan. Tijdens het 
bezoek van 27 juni 2014 is geconstateerd dat de brand is ontstaan 
(boven)op de stortplaats. Bij navraag bleek het te gaan om een 
partij bedrijfsafvalstoffen die daar inmiddels gedurende enkele 
weken in strijd met vergunningvoorschrift 1.1 en de 
verbodsbepaling artikel 2.1 waren opgeslagen. De brand, die 
relatief kort heeft gewoed, had een aanzienlijke impact op de 
omgeving als gevolg van de sterke rookontwikkeling. Mede 
daardoor kreeg de brand de nodige aandacht in de media. 

 Tijdens de evaluatie van de brand later in de ochtend is 
geconstateerd het bedrijf al het mogelijke heeft gedaan om alle 
nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het ongewone 
voorval (de brand) te voorkomen dan wel te beperken. 

 
Geconstateerde overtredingen 
 Tijdens de administratieve controle van 25 juni 2014 is 

geconstateerd dat de kwartaalrapportages van de aanwezige 
voorraad afvalstoffen door Vink niet binnen een maand na iedere 
kalenderkwartaal worden overgelegd aan het bevoegd gezag. 
Hiermee is voorschrift 10.2.11 van de omgevingsvergunning van 16 
augustus 2010 met kenmerk 2008-018166/MPM15290 overtreden. 

 
Administratieve controle 19 juni 2015 Hanzeweg 7/ Wencopperweg 33 
(gedeeltelijk) 
19 juni 2015 is op verzoek van het Team Ketentoezicht in het kader 
van het ketenproject Verontreinigde grondstromen een administratieve 
controle uitgevoerd bij Vink Barneveld, waarbij de focus lag op de 
locatie Hanzeweg 7 Barneveld. “Tijdens de controle is tevens gekeken 
naar een aantal activiteiten op de Wencopperweg, omdat daar de BRL 
9335 activiteiten plaatsvinden”, aldus het rapport. De voor deze 
analyse relevante bevindingen worden als volgt weergegeven. 
  
Verwerkersnummers LMA 
In het bezoekrapport wordt gesproken over drie verwerkersnummers: 
1. 05Z22 Recycling Barneveld, in LMA is de ontvanger Recycling 

Barneveld. 
2. 05W03 Grondbank Barnveld, in LMA is de ontvanger 

Afvalverwerking Vink B.V. 
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3. 05B03 Stortplaats. Na uitvraag bij LMA blijkt dit nummer niet te 
bestaan en betreft het hier kennelijk een typefout. 

 
Voor Wencopperweg 33 in Barneveld werkt Vink Barneveld aan een 
nieuw AO/IC (2016).  
 
Diverse risico’s m.b.t. de activiteiten van Vink Barneveld c.s. worden in 
het rapport aangehaald: 
 Het risico dat door zeven van partijen, de kwaliteit van de partijen 

wordt verbeterd. “Als blijkt dat de verontreiniging onder de norm 
ligt wordt het als “schone grond” via de grondbank uitgeleverd. Het 
wordt dan niet gereinigd met extractief reinigen dit gebeurt vooral 
als er grove stukken asbest inzitten” zie p. 4 rapport ODRA 19 juli 
2015. 

 “Eric de Jong is acceptant op de locatie Hanzeweg. Visuele inspectie 
vindt plaats.  doet de schriftelijke acceptatie op 
basis van de afgesproken prijzen en bemonstering en 
achterliggende rapporten. Er vindt geen locatiebezoek plaats van 
waar de grond afkomstig is hier is geen controle op.” Ook in het 
rapport wordt onderkend dat er een risico bestaat dat er geen 
controle plaatsvindt op de locatie van herkomst en onderweg. Zie 
paragraaf functiescheiding (3.1) rapport ODRA 19 juli 2015. 

 Uit het rapport blijkt ook dat er is geïnformeerd naar de wijze van 
factureren en verrekening, omdat er binnen verschillende 
inrichtingen met verschillende rechtsvormen wordt gehandeld. 
“Tijdens het bezoek kon niet worden aangegeven op welke wijze dit 
plaatsvindt. Volgens  worden geen 
bedragen/geld overgemaakt tussen de B.V.’s maar hij wist niet 
helemaal zeker hoe dit zat en dit wordt verder uitgezocht.  

 gaf aan dat waarschijnlijk de bedragen verrekend worden 
tussen de B.V.’s en dat de belastingdienst dit goedkeurt.”  

Als de contactpersoon van Vink al niet weet hoe de structuur in elkaar 
steekt, des te lastiger voor de toezichthouder.  

 
Controlebezoek 9 november 2015 Valkseweg 62 
Volgens de conceptbrief van het controlebezoek uitgevoerd door de 
Omgevingsdienst Regio Arnhem op 9 november 2015 is Vink Holding 
B.V., gelegen aan de Valkseweg 62 te Barneveld bezocht. Uit deze brief 
blijkt dat Vink Holding B.V. (Vink Beton) een type B inrichting is. Dit 
houdt in dat de regels die op het bedrijf van toepassing zijn, zijn 
opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het 
Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling (hierna: de 
Activiteitenregeling). De voorschriften uit de omgevingsvergunning van 
25 februari 2011 (revisievergunning) nummer MPM 17593 komen 
hiermee te vervallen.  
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Relevante bevindingen bezoek 9 november 2015  
Binnen de inrichting wordt onder euralcode 100102 vliegas ingenomen. 
Vliegas (afkomstig van Essent Power, Amercentrale) wordt verwerkt in 
de betonproductie. Vliegas wordt dus als afvalstof vervoerd en 
ontvangen door Vink Beton en vervoerd door Transportbedrijf Vink 
onder VIHB-registratie. Op de gecontroleerde begeleidingsbrief staat 
een andere euralcode (100102) dan in de vergunning (100117). Echter 
beide euralcodes zijn gebruikelijke benamingen voor Vliegas. 
 
Vink Beton is niet verplicht deze ontvangsten te melden zolang er niet 
meer dan 1000 m3 wordt opgeslagen. In de vergunning wordt de 
opslag capaciteit gemaximaliseerd op 1000 m3. Tijdens het bezoek 
heeft Vink aangegeven dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. 
 
14 januari 2015 Controle n.a.v. project indirecte lozingen afvalwater 
Op verzoek van de Omgevingsdienst Regio Arnhem is in het kader van 
het project indirecte lozingen afvalwater op 14 januari 2015 een 
steekmonster genomen van het afvalwater uit de indirecte lozing bij 
Afvalverwerking Vink B.V Wencopperweg 33 te Barneveld. Uit de 
resultaten van de analyse van het afvalwater, blijkt dat het 
steekmonster voor PAK en onopgeloste bestanddelen niet voldoet aan 
de eisen uit voorschrift 2.2 van de vigerende WVO vergunning. 
 
Waterschap Vallei en Veluwe 
Vink Afvalverwerking loost zijn afvalwater (percolaat) ongezuiverd op 
de riolering. Hier zijn over het algemeen niet veel problemen mee. De 
bevindingen in het kader van toezicht worden veelal gerapporteerd aan 
de Omgevingsdienst Regio Arnhem.  
 
In het afgelopen half jaar is tot 2 keer toe een BSB opgemaakt voor 
een overtreding inzake de Waterwet:  
1.    “Tijdens een controle samen met de omgevingsdienst zag ik een 

trekker met giertank achteruit richting de sloot rijden. Daar 
aangekomen trok hij de klep los en werd er zonder vergunning 
geloosd op het oppervlaktewater. Het had de afgelopen dagen 
behoorlijk geregend en sommige delen van het terrein waren slecht 
begaanbaar. De trekker zoog het overtollige water op en loosde het 
in de sloot. Dit is niet de bedoeling en  die hierbij 
ook aanwezig was heeft de chauffeur hier direct op aangesproken.  
Tevens bleek dat een opvangvoorziening van het overtollige 
regenwater over te storten op de achterliggende sloot. Via 
geleidbaarheidsmeting aangetoond dat dit verontreinigd hemelwater 
was en dat dit niet op de sloot geloosd mag worden.” 

2.    “Medio april zag ik wederom tijdens hevige regenval dat er vanuit 
het talud van Vink een buis kwam die water loosde op de sloot. Via 
geleidbaarheidsmeting aangetoond dat dit geen schoon regenwater 
betrof. Het bleek te gaan om afstromend hemelwater afkomstig van 
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de weg voor de vrachtwagens die boven naar de stort rijden. Het 
afstroomde hemelwater kwam in een put terecht en daar zat nog 
een oude afvoer naar de sloot op aangesloten. Deze afvoer is de 
volgende dag direct verwijderd. Ook voor deze situatie een BSB 
opgemaakt.”  

 
Waterschap Rijn en IJssel 
In het verleden heeft het waterschap een paar keer met Vink te maken 
gehad bij bouwprojecten. Dit betrof het toezicht op het onttrekken en 
lozen van grondwater. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Waterschap Rivierenland 
Vink is voor hen geen bekende.  
 
Politie 
De politie is gevraagd of zij beschikt over informatie over (een van) de 
bedrijven binnen het Vink Barneveld concern. Hierbij is meer specifiek 
gevraagd om informatie die zij mogen delen in het kader van het 
convenant gegevensuitwisseling en die relevant is op de benoemde 
risico-indicatoren. De antecedenten betreffen het overtreden van de 
wet milieubeheer en wet bodembescherming in 2012, overtredingen die 
in de periode 2013-2015 geconstateerd zijn tijdens transportcontroles 
en branden binnen de inrichting in 2016. De inhoud van deze 
antecedenten wordt niet in deze analyse weergegeven i.v.m. de 
vertrouwelijke status van de informatie.  
 
ILT; EVOA toezicht en handhaving 
Het inspectiesysteem van de ILT, Holmes, is geraadpleegd voor 
informatie met betrekking tot toezicht en handhaving uitgevoerd door 
de ILT m.b.t. de periode 2013-2016: 
 Grondbank Barneveld en Recycling Barneveld zijn beiden gevestigd 

op Hanzeweg 7 te Barneveld en geregistreerd in Holmes, maar er 
zijn geen hits m.b.t. overtredingen. 

 De volgende bedrijven zijn allen gevestigd op de Valkseweg 62 in 
Barneveld. Afvalverwerking, Vink, Vink Aannemingsmaatschappij, 
Vink Milieutechnisch Adviesbureau. 

 
De hits uit Holmes worden als volgt opgesomd weergegeven: 
 
Afvalverwerking Vink: 
 Bodemsignaal  juli 2011: Geen Kwalibo overtreding, Signaal 

geregistreerd, dus geen ILT interventie. 
 Idem oktober 2015: Betreft illegale overbrenging van kunstgras uit 

België door firma Potjes. Behandeling overgenomen door collega’s 
EVOA. 
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Vink aannemingsmaatschappij (BRL 7000 erkend): 
 Is in 2015 3 keer geïnspecteerd door ILT i.h.k.v. het 

themaonderzoek naleving BRL 6000/7000. Blijkt goede nalever. 
 Bodemsignaal april 2016: n.a.v. een aanschrijving van de ODRA 

aan de saneerder vanwege een overtreding van de 
bodemregelgeving. Het vermoeden bestond dat daarbij ook de 
Kwalibo-bepalingen waren overtreden door Vink. Zaak afgesloten, 
vanwege uitblijven van informatie. 

  
Vink Milieutechnisch Advies Bureau (erkend voor o.a. BRL 2000 en 
6000) 
 2012 bodemsignaal. Betreft te vroeg starten met sanering. Lokaal 

BG heeft opgetreden (ODNZKG). Geen interventie ILT.  
 2013 dossieronderzoek i.h.k.v. thema BRL 2000. 

Waarschuwingsbrief verzonden. Dit was aanleiding voor het 
veldbezoek hierboven. 

 2014 Veldbezoek i.h.k.v. thema onderzoek BRL 2000. Brief 
verzonden ‘afsluiten inspectie zonder maatregelen’. Dus goede 
nalever. 

 2014 bodemsignaal. Geen interventie ILT omdat OD NZKG heeft 
opgetreden. Betreft stillegging sanering i.v.m. ontbreken 
startmelding. 

 2014 bodemsignaal. Betreft toepassen grond zonder 
milieuhygiënische verklaring. ILT is hiervoor geen bevoegd gezag. 
Bron: ODNZKG. 

 2014 bodemsignaal. Betreft afwijking NEN 5740 (strategie voor 
Verkennend bodemonderzoek). Is voor ILT niet handhaafbaar 
wegens ontbreken koppeling met BRL 2000 / protocol 2001. 
Derhalve geen interventie. Bron: ODNZKG.  

 Is in 2015 2 keer geïnspecteerd door ILT i.h.k.v. het 
themaonderzoek naleving BRL 6000/7000. Blijkt goede nalever. 

 2015 bodemsignaal: geen interventie ILT. 
 
RWS 
Geen relevante informatie met betrekking tot Vink Barnveld c.s. 
 
ISZW 
Deze informatie is na uitvraag, niet ontvangen. 
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Onderzoeksresultaten 
 
Hieronder zijn de onderzoeksresultaten (kolom 1) opgenomen, op 
grond waarvan de hiervoor vermelde risico’s bij Vink Barneveld c.s. 
geïdentificeerd zijn. Per bevinding wordt aangegeven welke 
vervolgonderzoekshandeling gewenst is (kolom 2).  
 
Meldingen Besluit bodemkwaliteit 
 
Bevindingen Conclusie & Advies 
In de periode vanaf 1 januari 2013 tot 
en met oktober 2016 zijn 4 meldingen 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk) ingediend 
bij Bodem+ waarbij Vink Barneveld c.s. 
is betrokken (zie bijlage 3). 
 
Er zijn meerdere selecties gemaakt in 
het bestand om tot die 4 meldingen te 
komen: 
 In de gegevens van ‘naam 

toepasser’ en ‘naam uitvoerder’ is 
gezocht op het voorkomen van de 
namen Vink, Grondbank Barneveld 
en Recycling Barneveld. 

 
 In de gegevens ‘adres 

toepassingslocatie’ en adres 
‘herkomstlocatie’ is gezocht op de 
locaties Hanzeweg 7 te Barneveld, 
Valkseweg 62 te Barneveld en 
Wencopperweg 33 te Barneveld. 

 

 

Door Vink Holding is in 2014 een 
toepassing schone grond gemeld 
(meldingnummer 264580), waarbij de 
toepassingslocatie Hessenweg in 
Lunteren is. 
    

Stel vast dat Vink Holding beschikt over 
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de 
grond schoon was. 
 
Voor zover sprake is van samengestelde 
partijen schone grond, dient vastgesteld 
te worden dat de indicatieve kwaliteit 
van de onderdelen van die 
samengestelde partijen in 
overeenstemming met wet- en 
regelgeving bepaald is. 

De locatie van Wencopperweg (33) te 
Barneveld komt in 2014, 3 keer voor in 
de BBK meldingen als herkomstlocatie. 
 
Het betreft een toepassing van een 
partij bouwstof ( Hertoepassing  met 
gebruik van vrijstelling van 
informatieplicht bij hergebruik).  
 
Meldingsnummer 238791 
 Toepasser/uitvoerder: CSC Ceelen 

Deze BBK meldingen zijn naast de 
afgiftemeldingen LMA die gedaan zijn 
door Afvalverwerking Vink van de 
Wencopperweg te Barneveld. 
 
Daarin komt de afgifte van 170504 naar 
voren aan de afnemers: 
 C.S.C. Holding B.V. h.o.d.n. C.S.C. 

Ceelen Sport Constructies B.V., 
C.S.C. Holding B.V. te Zeewolde 
(hierna Ceelen).  
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Bevindingen Conclusie & Advies 
Sport Constructies B.V.. 

 Toepassingslocatie: Sportparkweg 
in Ede. 

 Toepassing: Sporttechnische laag 
onder kunstgras 

 360 ton 
 
Verder betreft het twee toepassingen 
van een partij grond. 
 
Meldingsnummer 266637 
 Toepasser/uitvoerder: BioSoil B.V.  
 Toepassingslocatie: Polseweg 

Huissen 
 Toepassing: Partij is toegepast als 

leeflaag van 50 cm. 
 563 ton 

 
Meldingsnummer 267629 
 Toepasser/uitvoerder: BioSoil B.V.  
 Toepassingslocatie: Polseweg 

Huissen 
 Toepassing: Partij is toegepast als 

leeflaag van 50 cm. 
 176 ton 

 

o In 2014 heeft deze 
afnemer 746.240 kg 
ontvangen.  

o In 2015 heeft deze 
afnemer 574.240 kg 
ontvangen.  

 
In totaal heeft Ceelen in zijn totaliteit 
1.320.480 kg ontvangen. Terwijl er 
maar 360 is gemeld als toepassing. 
Mogelijk is deze grond door Ceelen 
toegepast als schone grond en niet 
gemeld.  

 
 Biosoil B.V te Hendrik-Ido-Ambacht 

o In 2014 heeft deze 
afnemer 563.820 
ontvangen 

 
Deze hoeveelheid komt overeen met de 
toepassing van grond onder 
meldingsnummer 266637. Echter is er 
nog een toepassing gemeld van 176 ton, 
deze hoeveelheid komt niet terug tussen 
de afgiftemeldingen vanaf de 
Wencopperweg 33 te Barneveld.  
 
Voor zover sprake is van samengestelde 
partijen grond, dient vastgesteld te 
worden dat de indicatieve kwaliteit van 
de onderdelen van die samengestelde 
partijen in overeenstemming met wet- 
en regelgeving bepaald is. 
 

Opvallend is dat de meldingen alleen in 
2014 gedaan zijn. In 2013, 2015 en 
2016 komen geen meldingen voor in het 
bestand. 

Gezien de bedrijfsactiviteiten van Vink 
Barneveld is dit opmerkelijk.  
 
Mogelijk is, dat er geen overige 
toepassingen hebben plaatsgevonden 
waarbij Vink Barneveld c.s. als toepasser 
of uitvoerder, of de locaties van Vink 
betrokken zijn geweest.  
 
Ook mogelijk is dat Vink Barneveld c.s. 
als toepasser of uitvoerder betrokken is 
geweest bij toepassingen en deze niet 
gemeld heeft. 
 
Daarnaast is het nog mogelijk dat de 
door Bodem+ aangeleverde gegevens 
niet volledig zijn. In dat geval dient 
hierop actie te worden ondernomen 
richting Bodem+. 
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Bodemsaneringen 
  
Bevindingen Conclusie & Advies 
De ODRA voert de taken uit voor het 
bevoegd gezag op het gebied van Wbb. 
Hiervoor dienen ondernemingen die een 
bodemsanering willen uitvoeren, dit te 
melden bij de ODRA.  
 

 

Door Vink zijn in 2013 t/m 2016 totaal 66 
meldingen start bodemsanering ingediend. 
Dit zijn bodemsaneringen binnen Gelderland. 
Vink Aannemingsmaatschappij is de 
uitvoerder (brl7000). De melding werd bij de 
sanaslokaties door Tauw verricht. 
 
Vink heeft de volgende aantallen gemeld: 

 2013: 32 meldingen  
 2014: 22 meldingen  
 2015: 11 meldingen  
 2016 (oktober): 1 melding  

 
55 saneringen vallen onder de 
saneringsregeling asbestwegen derde fase 
(sanas 3).3 
 
In bijlage 5 zijn alle door Vink gemelde 
bodemsaneringen opgenomen. 

 

Sinds 2013 is het aantal meldingen 
drastisch gedaald. Stel vast wat de 
reden is voor het grote verschil in 
aantal meldingen per jaar.  
 
Stel vast of Vink sinds 2013 
bodemsaneringen (>25 m3) binnen 
Gelderland heeft uitgevoerd zonder 
die te melden.  
 
 

Op het adres van Denkachemie/ Denkavit in 
Voorthuizen zijn van 2013 t/m 2016 12 
bodemsaneringen gemeld onder 
meldingsnummer ge020300082.  
 
In die periode meldt Afvalverwerking Vink 
B.V. ontvangsten op Wencopperweg 33 in 
Barneveld met bewerkingsmethode 
overslag/opbulken van “niet onder 17 05 03 
vallende grond en stenen” onder euralcode 
170504 afgegeven door ontdoener Vink 
Aannemingsmaatschappij B.V. met de locatie 
van herkomst Tolnegenweg 65 in 
Voorthuizen, de locatie van Denkavit.  
 

Stel vast wat de reden is dat onder 
dit meldingennummer, 12 
saneringen zijn gemeld.  
 
Stel vast hoe en of Afvalverwerking 
Vink B.V. op de Wencopperweg 33 in 
Barneveld de milieuhygiënische 
kwaliteit heeft bepaald van deze 
ontvangen afvalstromen.  

Vink meldt in de periode 2013 t/m 2016 
diverse bodemsaneringen, van dezelfde 
adressen, met een verschillende datum: 
 Temminkweg 5 Rietmolen 

Vink meldt in de periode 2013 t/m 
2016 diverse bodemsaneringen, van 
dezelfde adressen, met een 
verschillende datum maar met 

                                            
3 “Met de Saneringsregeling asbestwegen derde fase heeft toenmalige minister van VROM aan 
particuliere eigenaren van asbestwegen in de omgeving van Hof van Twente en Harderwijk de 
laatste keer de mogelijkheid geboden om deze, op kosten van het rijk, te laten saneren.(…) 
Tevens is overeengekomen om een 450-tal bodemlocaties, dat grenst aan de te saneren 
asbestwegen, tegelijkertijd te saneren op grond van de Wet bodembescherming.” 
https://www.ilent.nl/actueel/nieuwsarchief vrom inspectie/20081211derdefasesaneringasbestwe
genrondhofvantwenteenharderwijkstartin2009.aspx geraadpleegd op 23 november 2016. 
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o ge185900187 
o bus-immobiel  
o start op 14-8-2013 op 22-4-

2014 (beiden sanas 3). 
  

 Van Goorswegje 15 Hierden 
o ge024300470 
o bus-immobiel  
o start op 13-12-2013 en op 13-

1-2014 (beiden sanas 3) 
 

 Zwaluwenburg 5 Hierden 
o ge024300540 
o bus-immobiel  
o start op 13-12-2013 en op 14-

1-2014 (beiden sanas 3)  
 

 Dr. Hartogweg 58 Ede 
o ge022800372   
o bus-immobiel en  sp4  
o start op 10-2-2014 en 2-6-

2014 (sp). 
 

hetzelfde meldingennummer.: 
 
Stel vast op welke wijze deze 
meldingen tot stand komen, of het 
een wijziging betreft van de vorige 
melding of dat het een nieuwe 
sanering betreft. Onderzoek in het 
geval van een nieuwe sanering of er 
geen nieuw meldingnummer moet 
worden aangemaakt. 
  
Uit navraag bij de Wbb-
toezichthouders van de ODRA blijkt 
dat dit twee aparte bus-meldingen 
zijn voor dezelfde locatie. 
 
Op een aantal plaatsen was na de 
eerste sanering verontreiniging 
achtergebleven. 
Naderhand is besloten deze 
restverontreiniging ook op te ruimen. 
Hiervoor is een nieuwe bus-melding 
ingediend. Deze heeft dezelfde ge-
code. 
  
 

Vink meldt in de periode 2013 t/m 2016 
diverse bodemsaneringen, van dezelfde 
adressen, met dezelfde datum: 
 Op het adres Eendenparkweg 13 Ermelo, 

zijn 2 bodemsaneringen (bus-immobiel 
sanas 3) gemeld beiden op 11-4-2014. 
 

 Op het adres Respelhoek 12, 6 en nabij 
6, Geesteren, zijn 3 bodemsaneringen 
gemeld (bus-immobiel sanas 3) alle 3 op 
21-4-2014. 
 

Onderzoek wat de reden is dat op 
deze adressen op de zelfde datum 
meerdere saneringen zijn gemeld. 
 

Vink meldt in de periode 2013 t/m 2016 
diverse bodemsaneringen, van verschillende 
adressen, met dezelfde datum. 
 
15-11-2013 

 Apeldoornseweg Elspeet  
o bus-immobiel sanas 3 
o ge030200406 

 Hooislagen 10 Lochem  
o bus-immobiel  
o ge026200240  

18-11-2013  
 Jagerserf Ermelo  

o bus-immobiel sanas 3 

Stel vast of deze saneringen op 
dezelfde dagen kunnen worden 
uitgevoerd ook gezien de afstand 
van sommige locaties (bijv. Lochem-
Ermelo). Dit is natuurlijk wel 
mogelijk indien er meerdere groepen 
(personeel) de saneringen uitvoeren.  
 
Uit navraag bij de Wbb-
toezichthouders van de ODRA blijkt 
dat soms op één dag meerdere 
locaties werden gesaneerd. 
Afhankelijk van de grootte van de 
locatie. De planning werd vaak 

                                            
4 Saneringen conform saneringsplan 
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o ge023300394 
 Nieuweweg 33 Lochem 

o bus-immobiel  
o ge026200241  

 
27-11-2013 

 Hardenbrinkweg 163 Ermelo 
o bus-immobiel sanas 3 
o ge023300393 

 Zeeweg Ermelo  
o bus-immobiel  
o ge023300390  

 
12-12-2013 

 Kawoepersteeg 31 Ermelo 
o bus-immobiel sanas 3 
o ge023300388 

 Zomerweg 1 Hierden 
o bus-immobiel sanas 3 
o ge024300368  

 
13-12-2013 

 Van Goorswegje Hierden 15 
o bus-immobiel sanas 3 
o ge024300470 

 Zwaluwenburg 5 Hierden  
o bus-immobiel sanas 3 
o ge024300540 

 
17-4-2014 

 Strokel 5 Ermelo  
o bus-immobiel sanas 3 
o ge023300303  

 Oude Nijkerkerweg ong. (achter nr. 
153) Ermelo  

o bus-immobiel sanas 3 
o ge023300399  

 

aangepast. Volgens de ODRA kan er 
niet van uit worden gegaan dat de 
gemelde startdatum ook de 
werkelijke is.   
 

 
ISZW-startmeldingen 
 
Bevindingen Conclusie & Advies 
In de door ISZW aangeleverde 
startmeldingen zijn diverse meldingen 
gedaan door Vink 
Aannemingsmaatschappij B.V. terug te 
vinden met betrekking tot saneringen 
van asbest in grond en bodem. Zie 
bijlage 4. 
 
Een sanering van met asbest 
verontreinigde grond moet worden 
uitgevoerd door een bedrijf dat beschikt 
over een erkenning voor de BRL 7000, 
protocol 7001. Een sanering van met 

De gegevens van de startmeldingen 
ISZW zijn vergeleken met de 
ontvangsten aan de Wencopperweg te 
Barneveld. de verwerkingsmethode is 
Overslag/opbulken.  
 
De ontdoener is Vink 
Aannemingsmaatschappij B.V. 
(Valkseweg 62 Barneveld). Deze 
ontdoener geeft onder euralcode van de 
onderstaande locaties van herkomst af: 
 Nederwoudseweg te Barneveld 

(afvalstroomnummers 
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asbest verontreinigde grond wordt 
gezien als bodemsanering, waarop de 
erkenningsregeling Kwalibo van 
toepassing is. 
 
Vink Aannemingsmaatschappij beschikt 
over deze erkenningen. 
 

05W032B00044 in 2013 612.580 
kg/in 2014 15.040 kg en 
05W032E00045 in 2016 5.780 kg) 

 Gelders Benedeneind 14 te 
Veenendaal (afvalstroomnummer 
05W032F00061 in 2016 18.580 kg). 

 
Deze asbestverdachte grond is binnen 
de inrichting overgeslagen/opgebulkt. 
Stel vast op welke wijze deze 
asbestverdachte grond is be- en 
verwerkt. Stel vast in hoeverre Vink aan 
de verplichting voldoet om van partijen 
met een verdachte herkomst separaat 
de milieuhygiënische kwaliteit te 
bepalen.  
 

 
LMA-gegevens 
 

Ingaande en uitgaande stromen Wencopperweg Barneveld totaal  

2013 2014 2015 2016 Totaal  
IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT 
490.79
8.408 

325.68
8.900 

452.43
2.170 

163.19
8.730 

627.63
1.320 

249.02
8.210 

310.59
2.000 

88.446
.294 

1.881.45
3.898 

826.36
2.134 

-165.109.508 -289.233.440 -378.603.110 -222.145.706 -1.055.091.764 

 
Algemeen 
 
Bevindingen Conclusie & Advies 
In totaliteit gaat in de periode 2013-
2016 (t/m mei), meer afvalstoffen in 
dan uit aan de inrichting aan de 
Wencopperweg 33 te Barneveld 
(uitgangspunt van deze analyse).  
 
Op de inrichting aan de Wencopperweg 
33 te Barneveld worden ook afvalstoffen 
gestort. De ontvangsten die zijn gemeld 
met de verwerkingsmethode direct 
storten op de Wencopperweg worden als 
volgt in totaliteit weergegeven per jaar. 

 In 2013: 132.481.960 kg 
 In 2014: 167.600.770 kg 
 In 2015: 211.905.150 kg 
 In 2016: 134.884.020 kg 

De disbalans in ingaande en uitgaande 
stromen is onder andere te verklaren 
door de afvalstromen die tevens gestort 
kunnen worden op de stortplaats.  
 
De hoeveelheid gestorte afvalstoffen in 
2015 met bewerkingsmethode direct 
storten komt boven de vergunde 
maximale doorzet per jaar van 200.000 
ton. 
 
  

Uit LMA kan alleen aan de hand van de 
verwerkingsmethode worden bepaald 
welke stromen binnen de inrichting aan 
de Wencopperweg gestort en op of over 
geslagen worden. Het is niet direct 
inzichtelijk welke stromen naar de 

Stel vast of het wenselijk is om een 
apart verwerkersnummer voor zowel de 
stort als de grondbank aan te maken. 
Zodat deze stromen transparant kunnen 
worden geregistreerd en worden in 
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Bevindingen Conclusie & Advies 
grondbank gaan.  gezien door toezicht en handhaving. 

 
De eigen locaties van Vink Barneveld 
komen voor als locaties van herkomst 
en de eigen bedrijven van Vink komen 
voor als ontdoener in de LMA-
meldingen, waarbij Vink dan ook als 
‘eigen’ ontvanger/verwerker optreedt. 
 

De werkelijke herkomstlocatie kan op 
deze manier door toezicht niet worden 
achterhaald. Afvalstromen kunnen 
daardoor niet worden gevolgd, wat 
toezicht frustreert. Hierbij bestaat het 
risico dat stromen worden verhuld of 
illegaal worden weggemengd in andere 
stromen.  

 
Grond en secundaire bouwstoffen 
 
Bevindingen Conclusie & Advies 
De op Wencopperweg geaccepteerde 
grond en secundaire bouwstoffen 
(omschreven in de AO/IC 2012 van 
Vink) zijn geselecteerd. Hiervan is een 
totaal overzicht per afvalstroom 
gemaakt. De afvalstromen die in LMA de 
bewerkingsmethode direct storten 
hebben, zijn hierbij buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Grond en stenen die gevaarlijke 
afvalstoffen bevatten (euralcode 
170503) 
 In 2013 1.257.140 kg in en 0 uit 
 In 2014 16.660 kg in en 1.181.400 

kg uit 
 In 2015 2.094.080 kg en 0 uit 
 In 2016 183.760 kg in en 287.820 

kg uit 
 
Niet onder 17 05 03 vallende grond en 
stenen (euralcode 170504) 
 In 2013 88.383.760 kg in en 

135.541.100 kg uit 
 In 2014 63.323.040 kg in en 

27.835.900 kg uit 
 In 2015 87.563.520 kg en 

76.928.620 uit 
 In 2016 32.690.820 kg in en 

18.250.240 kg uit 
 
Minerale stoffen (bv. zand, steen) 
(euralcode 191209) 
 In 2013 56.290.840 kg in en 0 uit 
 In 2014 24.387.700 kg in en 0 kg 

uit 
 In 2015 98.225.120 kg en 0 uit 
 In 2016 35.669.480 kg in en 0 kg 

Uit de selectie blijkt een onbalans in de 
ingaande en uitgaande grond en 
secundaire bouwstoffen. 
 
Deze informatie kan erop duiden dat de 
diverse grond en bouwstoffen met 
elkaar worden gemengd. Stel vast op 
welke wijze Vink deze afvalstromen 
heeft be- en verwerkt. 
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Bevindingen Conclusie & Advies 
uit 

Afvalverwerking Vink ontvangt in de 
periode 2013 - 2016 aan de 
Wencopperweg ‘grond en stenen die 
gevaarlijke stoffen bevatten’ (euralcode 
170503) onder afvalstroomnummer 
05W031487502.  

De ontdoener is Swanenberg Buizen uit 
Beuningen. In 2013 is onder dit 
afvalstroomnummer 3 keer bij Vink 
aangeboden, in 2014 2 keer, in  2015 4 
keer en in 2016 reeds 1 keer. Beide 
keren wordt het bedrijfsadres van 
Swanenberg als locatie van herkomst 
opgegeven. Tenzij hun eigen 
bedrijventerrein is gesaneerd is een 
verkeerde herkomstlocatie gebruikt.  

Het is een verplichting voor het bedrijf 
om de werkelijke locatie van herkomst 
van de afvalstroom te melden. Stel vast 
of de juiste herkomstlocatie is gebruikt. 
Indien geconstateerd wordt dat een 
onjuiste herkomstlocatie is gebruikt, 
treedt dan handhavend op ten opzichte 
van het bedrijf. Stel vervolgens de 
werkelijk herkomstlocaties vast, indien 
mogelijk. 

Afvalverwerking Vink heeft in 2013 
onder afvalstroomnummer 
05W031224908 en in 2014 onder 
afvalstroomnummer 05W031273806 
grond van Sita Recycling ontvangen 
onder de euralcode 170504 met 
bewerkingsmethode overslag/opbulken.  

De locatie van herkomst is de eigen 
locatie van Sita aan de Havenstraat in 
Amersfoort.  

Ook deze ontvangst lijkt niet op de 
juiste wijze gemeld te worden. Twee 
mogelijkheden: 

 Sita heeft niet de juiste 
herkomstlocatie opgegeven. Maar 
dan kan Vink nooit op de juiste 
wijze de milieuhygiënische kwaliteit 
hebben bepaald. 

 De grond komt wel van de eigen 
inrichting van Sita (en is daar 
samengevoegd). Dan kan 170504 
niet worden gebruikt, omdat het 
moet gaan om bouw- en sloopafval, 
niet om afval dat van een andere 
afvalstoffeninrichting komt.  

In beide gevallen bestaan er dus 
bedenkingen of Vink conform BRL 9335 
de milieuhygiënische kwaliteit bepaald 
heeft. Stel vast op welke wijze Vink de 
milieuhygiënische kwaliteit heeft bepaald 
van deze ontvangen afvalstroom. 

Het valt op dat Vink in zijn meldingen 
niet de euralcode 200202 gebruikt. Dit is 
grond uit plantsoenen en tuinen, 
bijvoorbeeld van hoveniers of 
gemeenten.  

In de eigen AO/IC (2012) wordt 

Het niet gebruiken van deze euralcode 
impliceert een risico dat ‘schone grond’ 
(aw / wonen) samengevoegd wordt met 
bijvoorbeeld indicatief industrie, 
bijvoorbeeld om opzettelijk parameters 
te drukken. Stel vast welke werkwijze 
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Bevindingen Conclusie & Advies 
euralcode 200202 (grond en stenen) 
gebruikt voor puin dat naar de 
grondreiniging moet.  

Vink hiervoor hanteert in de praktijk. 

 

Op basis van bovenstaande bevinding 
kunnen er vraagtekens worden gezet bij 
de acceptatie van grond onder euralcode 
170504 (afvalstroomnummer 
05W031374303) die is aangeleverd door 
Paters Hoveniersbedrijf vanaf de 
Johannes Elsevierlaan 11 te Barneveld. 
De grond is afkomstig van een villa.  

Stel of deze afvalstroom op de juiste 
wijze is geaccepteerd en be- en 
verwerkt. 

Ook asbestsaneerder De Hofstede levert 
in 2014 grond aan onder de euralcode 
170504 (afvalstroomnummer 
05W031802186). De grond komt van de 
Welgelegenlaan in Driebergen, waar 
jaren ‘30 villa’s staan.  
 

Het risico bij deze acceptatie van deze 
grond is dat deze asbest kan bevatten 
en dus moet deze grond worden 
behandeld als asbestverdachte grond. 
Stel vast op welke wijze Vink de 
milieuhygiënische kwaliteit heeft bepaald 
van deze ontvangen afvalstroom. 

Het Aannemingsbedrijf Vink heeft heel 
veel de Tolnegenweg 65 te Voorthuizen 
als locatie van herkomst van grond 
opgegeven. Op die locatie is Denkavit 
gevestigd, die in 2014 vergunning 
kregen voor het bouwen van een aantal 
silo’s. In de periode van 2014 tot en met 
2015 zouden van deze locatie 818 
vrachten grond 170504 afgevoerd zijn 
met een totaal gewicht van 25.088 ton 
grond. Bovendien heeft Vink voor deze 
afvoer in 2014 17 en in 2015 8 
afvalstroomnummers afgegeven, waar 1 
afvalstroomnummer had volstaan. Het 
lijkt er op dat de aannemer veel grond 
bij de stortplaats heeft aangevoerd, 
zonder de juiste herkomstlocatie op te 
geven. 
  

Stel vast op welke wijze Vink de 
milieuhygiënische kwaliteit heeft bepaald 
van deze ontvangen afvalstroom. 

 
Onverwerkte slakken en bodemassen 
 
Bevindingen Conclusie & Advies 
In 2013 meldt Afvalverwerking Vink B.V. 
(met Wencopperweg 33 Barneveld als 
locatie van herkomst) de afgifte van 
7.988.200 kg ‘niet onder euralcode 19 
01 11 vallende bodemas en slakken’ 
(euralcode 190112). Deze geeft 
Afvalverwerking Vink aan 
Afvalverwerking Vink aan de 

Stel de werkelijke locatie van herkomst 
van de Avi-bodemas vast. Stel vast of 
deze afvalstroom feitelijk op de 
inrichting is geweest onderzoek op welke 
wijze deze Avi-bodemas is be- en 
verwerkt. Volgens de gemelde 
verwerkingsmethode is deze Avi-
bodemas ingezet als grondstof. Dit zou 
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Bevindingen Conclusie & Advies 
Wencopperweg 33 Barneveld. Dit terwijl 
er in 2013 maar 163.820 kg is 
geaccepteerd. De verwerkingsmethode 
is overig inzetten als grondstof.  
 

mogelijk naar de betoncentrale zijn 
gegaan of dit zou als IBC-bouwstof 
kunnen zijn toegepast. Bij onjuiste 
verwerking en/of toepassing van deze 
afvalstroom, bestaat het risico dat er 
doordat de afvalstof uitloogt 
verontreinigingen in of op de bodem 
optreden. Stel vast bij Bodem+ of deze 
Avi-bodemassen door Afvalverwerking 
Vink zijn toegepast als IBC-bouwstof.  
 

In 2013 zijn onder euralcode 100202 
40.800 kg ‘onverwerkte slakken’ 
ontvangen door Afvalverwerking Vink 
aan de Wencopperweg onder 
afvalstroomnummer 05W035410900. De 
bewerkingsmethode is overslag/ 
opbulken.  
 
De ontdoener van de afvalstof is HSM 
Steel Structures B.V. gevestigd aan de 
Westfrankelandsedijk 9 in Schiedam. De 
locatie van herkomst is gelijk aan het 
ontdoeneradres.   

Deze afvalstroom verlaat de inrichting 
aan de Wencopperweg niet. Dit terwijl er 
geen direct storten als 
bewerkingsmethode is gemeld. 
Onderzoek op welke wijze deze afvalstof 
is be- en verwerkt. Het risico bestaat dat 
deze afvalstroom is omgekat in een 
andere op grond lijkende afvalstof.  

 
Bijvangst: gevaarlijk afval 
Bevindingen Conclusie & Advies 
Volgens vergunningsvoorschrift 17.1.2 
mogen gevaarlijke afvalstoffen niet 
worden geaccepteerd ten behoeve van 
de in dat hoofdstuk 
bewerkingsactiviteiten. 
 
Uit de ontvangstmeldingen ( 
Wencopperweg te Barneveld) blijkt dat 
er gevaarlijk afval is geaccepteerd onder 
de bewerkingsmethode overslag/ 
opbulken: 
 
Verpakking die resten van gevaarlijke 
stoffen bevat of daarmee is 
verontreinigd zijn geaccepteerd 
(euralcode 150110*) 
 
De ontdoener hiervan is Denkavit 
Nederland B.V., Tolnegenweg 65 
Voorthuizen (afvalstroomnummer 
05W031400603). De locatie van 
herkomst is gelijk aan het adres van de 
ontdoener. Dit zijn structurele 
ontvangsten over de periode 2013-
2016. 

Stel vast op welke wijze deze afvalstof is 
be-verwerkt. En stel vast of deze in LMA 
gemelde verwerking van de afvalstof 
inderdaad leidt tot een overtreding van 
vergunningsvoorschrift 17.1.2. 

 
 



 

27  

Conclusies 
Uit de analyse blijkt dat bij Vink Barneveld c.s. risico’s bestaan in de 
keten verontreinigde grond.  
 
Door de grote hoeveelheid aan B.V. ’s die activiteiten uitvoeren en het 
aantal activiteiten dat binnen de drie inrichtingen van Vink worden 
uitgevoerd, wordt (on)bewust onduidelijkheid geschept over de 
activiteiten met de in- en uitgaande afvalstromen. Op basis van de 
beschikbare informatie wordt het risico onderkend dat afvalstromen 
en/of activiteiten op deze manier door Vink Barneveld c.s. kunnen 
worden verhuld of versluierd. Door deze ‘mist’ wordt eenvoudig 
toezichthouden en handhaven bemoeilijkt. Niet alleen vanuit toezicht is 
dit een opgave, uit de informatie blijkt dat binnen het concern ook 
onduidelijkheid heerst. Tijdens de controle op 29 juni 2015 kon niet 
worden aangegeven op welke wijze gefactureerd en verrekend wordt 
binnen de verschillende inrichtingen en rechtsvormen. Onder andere 
hierdoor bestaat het risico op omissies in interne fysieke en 
administratieve stromen.  
 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat Vink Barneveld c.s. locaties van 
elkaar gebruikt om activiteiten uit te voeren. De grondbank maakt 
naast de stortplaats ook gebruik van het terrein op de Wencopperweg 
te Barneveld. Uit de LMA gegevens is bijna geen onderscheid te maken 
tussen de afvalstromen die worden geaccepteerd ten behoeve van de 
grondbank en de afvalstromen die worden geaccepteerd ten behoeve 
van de stortplaats. Op de Wencopperweg worden alle stromen onder 1 
verwerkersnummer geaccepteerd. Het enige wat een onderscheid zou 
kunnen aanduiden is de bewerkingsmethode ‘direct storten’ en 
‘overslag/opbulken’ (volgens de vergunning wordt het opbulken van 
partijen grond uitgevoerd door Grondbank Barneveld B.V. onder BRL 
9335 erkenning) die wordt gemeld in LMA. Wel dient vastgesteld te 
worden of dat inderdaad op deze wijze conform wet- en regelgeving 
gebeurt, of dat het wenselijk is om toch twee verschillende 
verwerkersnummers te hanteren.  
 
Vink Barneveld heeft als concern meerdere stappen van de keten in 
handen. Doordat niet precies duidelijk wordt welke B.V. nu waar 
handelt en niet precies duidelijk is waar welke activiteiten plaats vinden 
wordt toezicht bemoeilijkt. De mogelijkheid bestaat dat 
verontreinigingen en ongewenste stromen worden weggemengd. 
Toezicht kan hier niet op inspelen.  
 
De afvalstoffenregistratie in LMA is mogelijk niet juist. Stromen worden 
mogelijk niet of onjuist gemeld. De LMA massabalans laat grote 
verschillen zien tussen in- en uitgaande afvalstromen. Diverse 
afvalstromen gaan van en naar de eigen inrichtingen, zonder dat de 
werkelijke herkomstlocatie van de afvalstroom bekend is. Ook stromen 
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Overzicht KvK nummers: 
 Stichting Administratiekantoor Nerbenta Barneveld 64782441 
 Nerbenta B.V. Barneveld 09066718 
 Nerbenta Duitsland B.V. Barneveld 08079387 
 Metaaltechniek Brummen B.V. Brummen 08157713 
 Prefab Beton Lelystad B.V. Barneveld 08159256 
 Hezovin B.V. Barneveld 09084037 
 Stichting Administratiekantoor "Vink-Barneveld Holding" Barneveld 41052326 
 Vink Holding B.V. Barneveld (KvK 09032522)  
 Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij "De Burgt 1" B.V. Barneveld 

08082254 
 Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij "De Burgt 2" B.V. Barneveld 

08082259 
 Vastgoed Harselaar-Zuid B.V. Barneveld 08083948 
 Grondbank Barneveld B.V. Barneveld 08106672 
 Transportbedrijf H. Vink en Zonen B.V. Barneveld 09032523 
 Transportbedrijf van Leusden B.V. Wageningen09040045 
 Afvalverwerking Vink B.V. Barneveld 09050935 
 Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Barneveld 09053723 
 Lutters Handel B.V. Brummen 24253236 
 Vink Beton B.V. Barneveld 09053724 
 Vink Electrotechnisch Installatiebureau B.V. Barneveld 09078819 
 Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. Barneveld 09080795 
 Vibumij Barneveld B.V. Barneveld 09087449 
 Az Industrials B.V. Barneveld 09088214 
 VakbekwaamheidsCentrum Barneveld B.V. Barneveld 56398697 
 SVT Nederland B.V. Brummen 56720696 
 Stichting Administratiekantoor OMB 41052639 

 

Ook heeft Vink twee Duitse deelnemingen GMBH 
 Vink Bauetwicklungsgesellschaft mBH, Kleve Duitsland 
 Vink Real Estate GMBH Kleve Duitsland 

 

Ook zijn er drie uitgeschreven B.V.’s: 
 Sita Remediation, uitgeschreven 17-11-2004 
 Havejee Barneveld, uitgeschreven 19-12-2014  
 Stichting Vink Rally Sport, uitgeschreven 14-12-2012 (Vink deed mee aan de 

Dakar5) 
 

Onderzoek Jaarrekeningen 
 Fiscale eenheid: Vink aannemingsmaatschappij, Vink Holding  
 Vink aannemingsmaatschappij huurt een pand van AZ Industrials (eigendom van 

Vink) voor €214.332 per jaar. 
 Er loopt een rechtszaak zie jaarrekening 2015. 
 Deze jaarrekening gaat vergezeld door een accountantsverklaring. De 

accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een onafhankelijk 
rapport. Bijgevoegd is een verklaring oordeelonthouding (wezenlijke 
onzekerheid). 

                                            
5 https://www.ttm.nl/nieuws/vink-rallysport-niet-naar-dakar-rally/19645/, geraadpleegd op 10 

november 2016. 
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BIJLAGE 2: Overzicht certificaten en erkenningen www.vink.nl 
 
Vink Holding B.V.: 
 Norm: NEN-EN-ISO 9001:2015.   

Omschrijving: Kwaliteitsmanagementsysteem. 
Geldigheid :  14-07-2016 tot 14-07-2019.     

 Norm: NEN-EN-ISO 14001:2015   
Omschrijving:  Milieumanagementsystemen voor de activiteiten   van Vink 
Aannemingsmaatschappij b.v.  
Geldigheid :  28-09-2016 tot 27-09-2019   

 
Vink Aannemingsmaatschappij b.v. 
 Norm:  BRL SIKB protocol 7701 en 7702   

Omschrijving: Productcertificaat voor de aanleg of herstel van vloeistofdichte 
voorzieningen (vervangt de BRL 2319 en 2362) Geldigheid: Vanaf 17-02-2015  

 Norm: BRL-K744  
Omschrijving: Het keuren van een stationaire metalen IBC (Intermediair Bulk 
Container) tot max. 3 m3. 
Tevens is de erkenning afgegeven door ILT m.b.t. het ADR keuren van 
stationaire metalen IBC tot max. 3 m3.  
Geldigheid: Vanaf 01-03-2015  

 Norm: BRL-K902  
Omschrijving: KIWA-procescertificaat voor sanering van HBO- en dieseltanks  
Geldigheid: Vanaf 01-09-2015  

 Norm: BRL-K903  
Omschrijving: Ondergrondse tankinstallatie voor K1, K2, K3 en K4 
Bovengrondse tankinstallaties voor K3 en K4 producten Geldigheid: Vanaf 20-
10-2014  

 Norm: BRL-K904  
Omschrijving: KIWA-procescertificaat voor tanksaneringen Geldigheid: Vanaf 
27-05-2013  

 Norm: SC 530: procescertificaat 
Omschrijving: SGS-procescertificaat asbestverwijdering Geldigheid: tot 27-01-
2018  

 Norm: BRL SIKB protocol 7000 / 7001 
Omschrijving:  Procescertificaat uitvoering bodemsanering en uitvoering van 
landbodemsanering met conventionele methoden 
Geldigheid: tot 23-09-2017  

 Norm: VCA ** 
Omschrijving: Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2008/5.1 
Geldigheid: 04-06-2016 tot 04-06-2019  

 Norm: SVMS-007 
Omschrijving: Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen 
Geldigheid: 24-08-2016 tot 20-06-2017  

 Norm: BRL-9321  
Omschrijving: NL-BSB: Productcertificaat Industriezand en (gebroken) 
industriegrind 
Geldigheid: Vanaf 02-09-2015  

 Norm: BRL-2506  
Omschrijving: NL-BSB: Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken  
Geldigheid: Vanaf 13-02-2015  

 Norm: BG-329/4  
Omschrijving: Recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in beton 
Geldigheid: vanaf 14-06-2016  

 Norm: BG-103/14  
Omschrijving: Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken  
Geldigheid: vanaf 14-06-2016  

 Norm: BG-292/3  
Omschrijving: Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken  
Geldigheid: vanaf 14-06-2016  
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Vink Beton B.V.: 
 Norm: BRL 1801 

Omschrijving: KOMO-Attest met productcertificaat voor levering van 
betonmortel op samenstelling en in diverse sterkteklassen 
Geldigheid: Onbeperkt  

 Norm: BRL 1801  
Omschrijving: Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in 
sterkteklasse C30/37  
Geldigheid: Onbeperkt  

 Norm: BRL-9338 
Omschrijving: NL-BSB: Productcertificaat voor toepassing als vormgegeven 
bouwstof 
Geldigheid: Onbeperkt  

         
Grondbank Barneveld B.V. (Recycling Barneveld) 
 Norm: BRL-9335 

Omschrijving: NL-BSB: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB 
individuele partijen productcertificaat voor Grond 
Geldigheid: 15-09-2015 tot 15-09-2018  

 Norm: BRL SIKB 7500 protocol 7510 
Omschrijving: Procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en 
baggerspecie en procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en 
baggerspecie 
Geldigheid: 12-11-2015 tot 19-01-2017  

         
Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. 
 Norm: NEN-EN-ISO 9001: 2008 

Omschrijving: Advies en begeleiding van bodemsaneringen Uitvoering en advies 
van bodem- en bouwstofonderzoeken Geldigheid: 19-12-2015 tot 15-09-2018  

 Norm: BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002 en 2018 Omschrijving: 
Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek voor de SIKB 
Geldigheid: 15-02-2016 tot 15-02-2019  

 Norm: SIKB BRL 6000 protocol 6001 Omschrijving: Procescertificaat begeleiding 
bodemsanering Geldigheid: 07-10-2015 tot 23-07-2017  

 
Vink Elektrotechnisch Installatiebureau B.V. 
 Norm: REG 

Omschrijving: Gastechnische erkenningsregeling  
Geldigheid: 2016  

 Norm: REW 
Omschrijving:  Watertechnische erkenningsregeling  
Geldigheid: 2016  

 Norm: REI 
Omschrijving: Elektrotechnische erkenningsregeling  
Geldigheid: 2016  

 
Vink Afvalverwerking B.V. 
 Norm: NEN-EN-ISO 14001:2015 

Omschrijving: Milieumanagementsystemen  
Geldigheid: 28-09-2016 tot 27-09-2019  
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BIJLAGE 4: ISZW-Startmeldingen asbest bodem/grond 2013-
2016 
 
Datum van Datum tot Locatie naam melding Straat Postcode Plaats 

29-8-2014 30-9-2014 Meidoornstraat en dr Schaepmasstraat te Goor, 
gaafwerkzaamheden in asbesthoudende grond, t.b.v. 
verwijderen NUTS huis aansluitingen 

GOOR 

8-10-2014 30-1-2015 55 locaties bodemsaneringen in de tuinen proj GOOR 

6-11-2014 18-11-
2014 

Asbest in bodemsanering WOUDENBERG 

1-5-2015 8-5-2015 Gevonden asbestnest in grond ondanks NEN5707 
onderzoek aan de Leidseweg te Utrecht. 

UTRECHT 

16-6-2015 19-6-2015 Verwijderen van asbesthoudende grond/puin NIJKERKERVEEN 

26-6-2015 26-6-2015 Bodemsanering van een asbest stortgat BARNEVELD 

7-7-2014 29-8-2014 Meidoornstraat en dr Schaepmasstraat te Goor, 
gaafwerkzaamheden in asbesthoudende grond, t.b v. 
verwijderen NUTS huis aansluitingen 

GOOR 

16-9-2015 16-9-2015 Uitvoeren bodemsanering BARNEVELD 

21-9-2015 30-10-
2015 

Bodemsanering op diverse locaties in Veenendaal, 
plangebied Veenderij V 
- Gelders Benedeneind 14+15 
- Dragonderweg 22 
- Dragonderweg 24 

VEENENDAAL 

24-8-2015 4-9-2015 Verwijderen van circa 1400 m3 asbesthoudende 
grond/zand 

VEENENDAAL 

8-12-2015 9-12-2015 Saneren van een strook asbesthoudende grond. 
Verontreiniging ontstaan door het aanleggen van 
glasvezel 

HIERDEN 

14-1-2016 15-1-2016 Saneren van asbesthoudende grond STROE 

20-1-2016 22-1-2016 Saneren asbesthoudende grond PUTTEN 

18-1-2016 18-1-2016 Verwijderen van asbesthoudende grond VEENENDAAL 

3-5-2016 20-5-2016 Het betreft het tijdelijk uitnemen van asbesthoudende 
grond t.b.v. het realiseren van meerder
rioolaansluitingen (ca. 10m3) voor onderstaand en 
naastgelegen adressen. 

GOOR 

27-6-2016 22-7-2016 Uitvoeren bodemsanering conform beschikking 2015-
07 20160105 GE020300008 sanering
asbesthoudende grond gewogen gehalte 239 mg/kg 
d.s. 

BARNEVELD 

24-8-2016 31-12-
2016 

Sanering asbesthoudende grond GOOR 

25-8-2016 25-8-2016 Sanering asbesthoudende grond VOORTHUIZEN 

23-8-2016 31-12-
2016 

Sanering asbesthoudende grond GOOR 

19-9-2016 19-9-2016 Verwijderen asbesthoudende grond uit depot HARDERWIJK 

27-9-2016 27-9-2016 Vervuilde grond afvoeren VOORTHUIZEN 

7-11-2016 18-11-
2016 

Werkzaamheden in asbesthoudende grond HALFWEG NH 
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BIJLAGE 5: Startmeldingen Wbb-saneringen 

Naam ge-code Plaats Straat Soort Start 

VINK ge024300527 Hierden bus-immobiel 31-1-2013 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 11-2-2013 

VINK ge020300388 Voorthuizen bus-mobiel 13-2-2013 

VINK ge185900124 Neede bus-immobiel 6-5-2013 

VINK ge02030027 Barneveld sp 15-5-2013 

VINK ge020300389 
Kootwijkerbroe
k bus-immobiel 13-8-2013 

VINK ge185900187 Rietmolen bus-immobiel 14-8-2013 sanas 3 

VINK ge027300196 Putten bus-immobiel 28-8-2013 sanas 3 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 1-11-2013 

VINK ge020001379 Uddel bus-immobiel 14-11-2013 sanas 3 

VINK ge030200406 Elspeet bus-immobiel 15-11-2013 sanas 3 

VINK ge026200240 Lochem bus-immobiel 15-11-2013 

VINK ge023300394 Ermelo bus-immobiel 18-11-2013 sanas 3 

VINK ge026200241 lochem bus-immobiel 18-11-2013 

VINK ge026200242 lochem bus-immobiel 19-11-2013 

VINK ge023300389 Ermelo bus-immobiel 20-11-2013 sanas 3 

VINK ge023300391 Ermelo bus-immobiel 21-11-2013 sanas 3 

VINK ge024300393 Hierden bus-immobiel 22-11-2013 sanas 3 

VINK ge023300303 Ermelo bus-immobiel 25-11-2013 sanas 3 

VINK ge023300393 Ermelo bus-immobiel 27-11-2013 sanas 3 

VINK ge023300390 Ermelo bus-immobiel 27-11-2013 

VINK ge185900203 Eibergen bus-immobiel 28-11-2013 sanas 3 

VINK ge024300535 Hierden bus-immobiel 29-11-2013 sanas 3 

VINK ge026700004 Nijkerk sp 2-12-2013 

VINK ge023300398 Ermelo bus-immobiel 5-12-2013 sanas 3 

VINK ge024300362 Hierden bus-immobiel 6-12-2013 sanas 3 

VINK ge030200405 Nunspeet bus-immobiel 9-12-2013 sanas 3 

VINK ge024300534 Harderwijk bus-immobiel 11-12-2013 sanas 3 

VINK ge023300388 Ermelo bus-immobiel 12-12-2013 sanas 3 

VINK ge024300368 Hierden bus-immobiel 12-12-2013 sanas 3 

VINK ge024300470 Hierden bus-immobiel 13-12-2013 sanas 3 

VINK ge024300540 Hierden bus-immobiel 13-12-2013 sanas 3 

VINK ge024300470 Hierden bus-immobiel 13-1-2014 sanas 3 

VINK ge024300540 Hierden bus-immobiel 14-1-2014 sanas 3 

VINK ge022800372 Ede bus-immobiel 10-2-2014 

VINK ge023300403 Ermelo bus-immobiel 10-4-2014 sanas 3 

VINK ge023300089 Ermelo bus-immobiel 11-4-2014 sanas 3 

VINK ge023300089 Ermelo bus-immobiel 11-4-2014 sanas 3 
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Naam ge-code Plaats Straat Soort Start 

VINK ge023300303 Ermelo Bus-immobiel 17-4-2014 sanas 3 

VINK ge023300399 Ermelo bus-immobiel 17-4-2014 sanas 3 

VINK ge023300401 Ermelo bus-immobiel 18-4-2014 sanas 3 

VINK ge185900204 Geesteren bus-immobiel 21-4-2014 sanas 3 

VINK ge185900207 Geesteren bus-immobiel 21-4-2014 sanas 3 

VINK ge185900205 Geesteren bus-immobiel 21-4-2014 sanas 3 

VINK ge185900187 Rietmolen bus-immobiel 22-4-2014 sanas 3 

VINK ge023300400 Ermelo bus-immobiel 24-4-2014 sanas 3 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 19-5-2014 

VINK ge022800372 Ede sp 2-6-2014 

VINK ge022800324 Ede sp 23-6-2014 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 10-7-2014 

VINK ge020300374 Barneveld 
 

bus-immobiel 19-8-2014 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 1-9-2014 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 22-10-2014 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 26-11-2014 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 9-2-2015 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 23-3-2015 

VINK ge022800727 Ede sp 30-3-2015 

VINK ge022800169 Ede sp 30-3-2015 

VINK ge020300395 Barneveld sp 17-4-2015 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 1-5-2015 

VINK ge022800372 Ede sp 11-5-2015 

VINK ge026701240 Nijkerk bus-mobiel 16-6-2015 

VINK ge026701239 Nijkerk sp 30-6-2015 

VINK ge020000368 Apeldoorn sp 11-12-2015 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 14-12-2015 

VINK ge020300082 Voorthuizen sp 10-10-2016 

 
 




