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College van burgemeester en wethouders
Geachte leden van de raad,
Tijdens de commissievergadering van 30 september 2019 merkte de heer
Eenhoorn op dat de ‘kiem van de zandcrisis’ lag in het begin, toen oudgedeputeerde Bieze informatie deelde over administratief toezicht op de inrichting
van Vink. Hij gaf aan dat “als de wethouder toen had gezegd: ik wil met het college,
met de fractievoorzitters praten over datgene wat ik nu heb gehoord, dan was er
een andere dynamiek ontstaan.” Tijdens de commissievergadering zijn er
indringende vragen gesteld aan het college over de gang van zaken in december
2017 en wie er toen op de hoogte was gesteld door oud-gedeputeerde Bieze. Het
college heeft daarop verklaard dat dit de heer Van den Hengel was. In de brief van
2 oktober 2019 reageerde de heer Van den Hengel op het feit dat zijn naam werd
genoemd in de commissievergadering.
Wij hebben u tijdens de raadsvergadering van 3 oktober 2019 toegezegd dat wij
ons zouden inspannen om een gesprek aan te gaan met oud-wethouder Van den
Hengel. Sinds de commissievergadering van 30 september 2019 zijn er meerdere
contacten geweest tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris en de heer
Van den Hengel. Deze hebben geresulteerd in twee gesprekken. Het doel van deze
gesprekken was om van gedachten te wisselen over de brief en om te komen tot
een gezamenlijke verklaring.
De gesprekken zijn met name gegaan over de gang van zaken die de heer Van
den Hengel schetst in zijn brief van 2 oktober 2019 en de tijdlijn zoals deze is te
vinden in de rapportage Toegepast zand d.d. 19 maart 2019, inclusief de
verdieping die wij hierin hebben aangebracht.
De contacten en overleggen hebben helaas niet geleid tot een gemeenschappelijke
verklaring. De herinneringen ten aanzien van de vraag wie wanneer wat wist in de
periode van november 2017 tot april 2018 blijven uiteenlopen. In ieder geval is in
onze reconstructie van de gebeurtenissen niets terug te vinden wat de beweringen
van de heer Van den Hengel zou kunnen ondersteunen.

Voor de volledigheid hebben wij hieronder het proces en een nadere verdieping
van de tijdlijn uit de rapportage Toegepast Zand d.d. 19 maart 2019, toegevoegd.
Deze is voor wat betreft de periode november 2017 tot april 2018 aan de orde
geweest tijdens de gesprekken met de heer Van den Hengel.
Proces en verdieping tijdlijn zandkwestie


In november 2018 is met zorgvuldigheid een tijdlijn opgesteld die onder meer in
ging op de informatieoverdracht vanuit de omgevingsdiensten c.q. provincie en
het moment waarop het college op de hoogte is geraakt van de zandkwestie.
Deze tijdlijn maakt onderdeel uit van de Rapportage Toegepast Zand d.d. 19
maart 2019. Naar aanleiding van de inhoud van de brief van oud-wethouder
Van den Hengel d.d. 2 oktober 2019 hebben wij de door ons opgestelde tijdlijn
nogmaals zorgvuldig tegen het licht gehouden.



Allereerst is de tijdlijn uitvoerig besproken tijdens de collegevergadering van
dinsdag 1 oktober 2019. Collegeleden hebben elkaar indringend bevraagd over
de tijdlijn rondom het bekend raken met de zandkwestie. Ook met de twee in de
brief van de heer Van den Hengel genoemde ambtenaren is uitgebreid
gesproken over hun herinneringen. Deze beraadslaging over de tijdlijn
bevestigde de eerder opgestelde tijdlijn rondom de zandkwestie.



Eind december 2017 heeft oud-gedeputeerde Bieze oud-wethouder Van den
Hengel informeel geïnformeerd en heeft daarbij aangegeven dat een nadere
memo hierover afgewacht kon worden. Deze memo is op 15 maart 2018
ambtelijk door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de
Omgevingsdienst de Vallei (OddV) besproken.



De ODRA stelt op 15 maart 2018 aan oud-gedeputeerde Bieze voor om samen
met de OddV de gemeente nader te informeren. Hierbij wordt erop gewezen
dat bij de OddV de vraag is gerezen of er een risico is dat niet iedereen in het
college op de hoogte is.
Oud-gedeputeerde Bieze bevestigt (eveneens) op 15 maart 2018 dat zij eind
2017 contact heeft gehad met oud-wethouder Van den Hengel. Daarnaast
schrijft zij dat zij niet denkt dat het college geïnformeerd is. Naar aanleiding
hiervan is oud-wethouder Van den Hengel door de OddV over de kwestie
benaderd en bijgepraat.



In de rondvraag van de collegevergadering van 20 maart 2018 heeft de heer
Van den Hengel voor het eerst melding gemaakt van de zandkwestie. Hij geeft
hierbij aan dat hij op 16 maart 2018 daarover bericht heeft ontvangen van de
OddV. In het vastgestelde verslag van de collegevergadering van 20 maart
2018 is daarover opgenomen: ‘Afgelopen vrijdag bericht ontvangen van de
OddV m.b.t. gebruik licht vervuilde grond bij de bouw van een woningwijk,
waarbij geen sprake was van direct gevaar voor de volksgezondheid. Hierover
volgt binnenkort een rapportage.’ Het lijkt, gelet op het voorgaande,
aannemelijk dat de heer Van den Hengel op vrijdag 16 maart 2018 door de
OddV is bijgepraat en dat dit waarschijnlijk de aanleiding is geweest om de
zandkwestie aan de orde te stellen in het college van 20 maart 2018.



In de brief van 2 oktober 2019 geeft de heer Van den Hengel aan dat hij de
zandkwestie ook in één van de stuurgroepvergaderingen Eilanden-Oost of
Veller ter sprake heeft gebracht. Op verzoek van de gemeentesecretaris, de
heer Van Steden, zijn de stuurgroepverslagen De Burgt en Veller van de
periode november 2017 tot en met april 2018 ambtelijk doorgenomen. Hieruit
blijkt dat er één stuurgroep De Burgt in deze periode heeft plaatsgevonden.
Hiervan is ook een stuurgroepverslag. Deze stuurgroep was op 12 december

2017. Hierbij was oud-wethouder Van den Hengel niet aanwezig en kan hij de
informatie van oud-gedeputeerde Bieze dan ook niet gedeeld hebben. In de
betreffende periode heeft geen stuurgroep Veller plaatsgevonden.


Verder zijn de notulisten en projectleiders van beide stuurgroepen op 2 oktober
2019 door of in opdracht van de heer Van Steden bevraagd over de
vergaderingen in de periode november 2017 tot en met april 2018. Noch de
notulisten noch de projectleiders van stuurgroep De Burgt respectievelijk Veller
kunnen zich herinneren dat oud-wethouder Van den Hengel tijdens een
vergadering over die projecten in die periode de informatie van oudgedeputeerde Bieze met de aanwezigen heeft gedeeld of dat deze gedeeld zou
zijn met wethouder De Kruijf of de heer Schouwaert.

In het bovenstaande hebben wij uiteengezet hoe wij invulling hebben gegeven aan
de toezegging om die wij u tijdens de raadsvergadering van 3 oktober 2019 hebben
gedaan om met de heer Van den Hengel in gesprek te gaan. De inspanningen die
in dat kader zijn gepleegd hebben helaas geen gezamenlijke verklaring opgeleverd.
Wat ons betreft spreekt bovenstaande weergave van de gebeurtenissen voor zich.
Dit alles laat onverlet dat uit gemeenterechtelijk oogpunt het gehele college
verantwoording verschuldigd is en blijft aan de gemeenteraad; het zogeheten
collegiaal bestuur.

