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1. INLEIDING

1.1. Motivering en begrenzing.

In 1955 heeft de gemeenEeraad van trIinterswijk het "Uitbreidingsplan in
onderdelen voor het dorp l,rrinterswijkrrvastgesteld en in 1963 en 1964 wer-
den'tCentraal Ontwikkelingsplan" deel I en deel II vastgesteld. De plan-
nen zijn in respectievelijk 1956, 1964 en I964 goedgekeurd. Daarbij is
goedkeuring onthouden aan de plandelen die betrekking hebben op de ach-
.terzijde van de percelen aan de Misterstraat en de percelen Een oosten
van de Roelvinkstraat, naar aanleiding van bezwaren van de toenmalige
eigenaren en de middenstand, hetgeen mede een reden is voor het voorlig-
gend Bestemmingsplan Sleeswijk.

Het Bestemmingsplan Sleeswijk dient ter vervanging van bovengenoemde be-
stemmingsplannen, die in vele opzichten niet meer adequaat (kunnen) in-
spelen op de huidige ontwikkelingen in het cenLrum van hlinterswijk.

Herziening van de van krachE zijnde bestemmingsplannen is noodzakelijk
om in te spelen op ontwikkelingen met betrekking tot het centrum van
ÍJinterswijk. Het Sleeswijkgebied is gelegen binnen de tangenten, diE zijn
de hoofdverkeersr"/egen in de Winterswijkse wegenstrucLuur, tegen het pri-
maire cenErum aan. Ontr{rikkelingen binnen het primaire centrum hebben in-
vloed op heÈ Sleeswijkgebied en omgekeerd. Zowel in het primaire centrum
als in de gebieden er omheen hebben zich de afgelopen jaren veranderin-
gen voorgedaan. DaarnaasE is het Sleeswijkgebied één van de locaties in
het centrum r^raar woningbouw gerealiseerd kan worden. Nabij winkel- en
vervoervoorzieningen kunnen in het Sleeswijkgebied in het bijzonder be-
jaardenwoningen gerealiseerd worden, r¡/aarmee tegemoetgekomen wordE aan
een reijle vraag .

Het plangebied wordE begrensd door de Misterstraat, de Wooldstraat, het
I¡leurden, de DingsEraaE en de spoorlijn. Het plangebied is gelegen in heÈ
cenLrum van htinterswijk, waar de winkel- en overige voorzieningen gecon-
centreerd zíjn. De bestemming van het gebied is derhalve mede van in-
vloed op de ontwikkeling van het lJinterswijkse centrum. Overeenstemmend
met de ideeän omtrenE de ontwikkeling van het cenErum zal het grootste
deel van het gebied worden bestemd conform het huidige gebruik.

Een uiLzondering hierop vormt het gebied dat begrensd wordE door de
achÈerkant van de bebouwing aan de MistersEraat, de achterkant van de
bebouwing aan de trlooldst.raaE, de SpoorsEraaE en de StationssEraat, in
het vervolg te noemen: rraandachtsgebied". Voor diÈ gebied worden plannen
onLwikkeld waarbij in de te bestemmen structuur de diverse functies in
het gebied met elkaar in overeenstemming worden gebrachE en aansluiting
gezocht wordL met de maat en de schaal van l{interswijk.
Een en ander staaE \deergegeven op het kaartje op de volgende pagina.
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L,2. Opzet en inhoud van het plan.

In juridisch opzichE bestaat heE besÈemmingsplan uit kaarE en voorschrif-
ten. De onderhavige toelichting (deet I) behoort bij de plankaarten en
de voorschriften (deel II).

De onderhavige toelichting bestaaE uit zes hoofdstukken. HoofdsEuk I en

2 geven een inleiding, de invenE.arisatie en het onderzoek \^reer. Daarmee

word¡ de basis gelegd voor de uitgangspunt.en van het plan, in hoofdstuk
3. Deze worden in hoofdsÈuk 4 bij de planbeschrijving verder uiEgewerkt,
mede aan de hand van een toelichting op de voorschriften. In hoofdstuk 5

wordt in het. kort getoetsE of uiLvoering veranÈwoord is.
Tot slot is in hoofdstuk 6 een lijsE opgenomen van de instanties en or-
ganen Ì{taarmee het overleg ex arEikel t0 BRO is gevoerd. Bij de toelich -
ting hoorE een bijlage waarin de resultaten van dit overleg zijn \teerge-
geven. Ook is daarbij het resultaat van het overleg met de Provinciale
Commissie opgenomen.
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2. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK

2.I. Overzicht van plannen van betekenis voor het bestemmingsplan.

In de nu volgende paragrafen zal een globaal overzicht gegeven worden
van de inhoud van enige gemeentelijke plannen die van invloed zijn op

het besEemmingsplan.

2.1.L. Structuurplan l,rlinterswi jk (niet vasÈgestetd) Q976) .

Het struct.uurplan diende ter bepaling van de richting van de gewenste en

mogelijke onEwikkelingen. Gebaseerd op een analyse van de toenmalige si-
tuatie werd het structuurplan gezien als een plan van actie.
Ten aanzien van het centrumgebied van trrlinEerswijk worden in het sLruc-
tuurplan o.a. de navolgende conclusies getrokken:

l. verbetering van de verkeersstructuur en de parkeergelegenheid in het
cenLrumgebied is noodzakelijk;

het winkelapparaat dient in het primaire centrum geconcenEreerd te
worden;

vesÈiging van nationaal bekende trekkers is van belang;

herinrichting van het primaire winkelgebied is gewenst.

2.1 .2. I^Iinterswi jk centrum ( 1978 ) .

Dit plan beEreft een globale ontwikkelingsschets van het centrumgebied
en is vastgesteld op 15 februari 1978.

In dit rapport wordt ondermeer gesteld:

LangenEen krijgE het centrumgebied een duidelijke- door aanleg van de
begrenzing;

op grond van het distributie-planologisch onderzoek wordt niet gedacht
aan toevoeging van een omvangrijk nieuw winkelgebied, maar aan een be-
scheiden toevoeging; een en ander dient te geschieden in het bestaande
winkelgebied;

- naasE aanwijzing van gebieden voor winkels en bijzondere funcEies leent
het centrumgebied zich voor uiúbreiding van de woonfunctie, hierbij
wordt gedacht aan de gebieden Scholtenbrug, de BaEavier en Sleeswijk;

de bou¡¿ van woningen in het centrungebied betekent dat het oppervlak
van de toekomstige uitleggebieden met ca. 15 hectare, voornamelijk land-
bouwgrond, kan Idorden verminderd;

grondprijzen in het cenErum moeten zijn afgestemd op woningbouw in de

woningweE- en premiesector;

3

4
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- deze grondprijzen kunnen slechÈs worden bereikt als de gemeente
I^Iinlerswijk met succes een beroep kan doen op rijksbijdragen;

- gebieden in het centrum, waaronder Sleeswijk zullen in voldoende mate
Legemoet moeEen komen aan de parkeerbehoefte van winkelend publiek,
bezoekers van bijzondere gebouwen en bewoners;

2.L .3. Verkeersplan trrlinterswi j k 1980 .

In het Èaakstellingsrapport van het Verkeersveiligheidsplan van de ge-
meente trlinterswijk (vastgesÈeld dd. 18 december 1986) is vastgelegd dat
heE rrVerkeersplan l^/interswi jk I980" (vasEgesteld dd. 21 augustus 1980)
nog steeds een goede basis is voor een veilige verkeersafwikkeling via
de reeds ingevoerde infrastruct.urele maatregelen.
In het kader van de verdere ontwikkeling van het Sleeswijkgebied zal na-
der gekeken dienen te worden naar de functie van de Spoorstraat. Overeen-
kornst.ig de doelsEellingen van het Verkeersplan moet gestreefd worden naar
zo kort mogelijke routes vanaf de tangenten naar de parkeergelegenheden.
Met betrekking tot het Sleeswijkgebied betekenE diE een route vanaf de
zuid tangent via de Roelvinkstraat in plaats van de SpoorsEraat.
De Spoorstraat zou anders de functie van de zuid- en de oosttangenE over-
nemen, hetgeen rdeer in strijd is meE de doelsLelling dat het autoverkeer
moet worden afgewikkeld op een beperkt aantal \degen, teneinde de geluid-
hinder in de woon-, werk- en winkelomgeving zoveel mogelijk te beperken.

2 .1 .4. Parkeerplan ( 1 983 ) .

Het parkeerplan is in 1982 opgesÈeld en op 28 april 1983 aanvaard door
de gemeenEeraad. Het. parkeerplan is nog steeds van kracht.
In grote lijnen luiden de conclusies als volgt.:

t. In 1982 (jaar van onderzoek) is er in het centrum als geheel geen
sprake van een overbezeÈting. Alleen in het gebied "De Batavier" en
omgeving is er sprake van een zeer hoge parkeerdruk.

2. De bereikbaarheid van sommige parkeerlocaties laaÈ te wensen over.

Rekening houdend met t.e verwachten Eoekomstige onÈwikkelingen worden als
te treffen maatregelen voorgesEeld:

- uitvoering van het Verkeersplan, in heE bijzonder ook de vervolmaking
van het tangentensEelsel, ondersteund door een goede verwijzing naar
de diverse parkeerlocaties;

zorg voor een evenwichtige spreiding van de parkeerconcentraties rond
het centruurgebied;

het tekort aan parkeerplaatsen oplossen door middel van
ren, voorshands alleen op de vrijdagen en zaterdagen en
terreinen in de gebieden "De Bataviertt en ttSleeswijktt.

beEaald parke-
beperkt toÈ de

Momenteel bestaat de indruk dat. de in 1982
plaatsen niet in 1990 zullen optreden. Dit

geraamde tekorten aan parkeer-
betekent dat beÈaald parkeren
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vooralsnog niet hoeft te worden ingevoerd. DaarnaasE kan bij het bepalen
van de benodigde parkeercapaciteit \^Torden uitgegaan van de huidige si-
tuatie, te weLen 541 parkeerplaatsen in heE Sleeswijkgebied en 148 par-
keerplaatsen in het aandachtsgebied.
Een en ander betekent dat in het Sleeswijkgebied geen extra parkeerplaat-
sen hoeven te worden gerealiseerd ter dekking van de parkeervraag voor
het gehele centrum. tr{el zal rekening gehouden moeEen worden met ontwikke-
lingen in het Sleeswijkgebied, die gepaard gaan met een toename van de
parkeervraag, zoals een sterke groei van het winkelvloeroppervlak en het
realiseren van woningbouw. UiEbreiding van het winkelvloeroppervlak zaL
vertaald moeten worden naar extra parkeerplaatsen middels de parkeercoäf-
ficiè'nten, die opgenomen zijn in heE parkeerplan. Voor woningbouw kunnen
afhankelijk van het Eype woning de parkeernormen van lrDe Batavier' wor-
den aangehouden, die goed blijken te voldoen.

2.L.5. Nota tlinterswijks Volkshuisvestingbeleid in de periode 1988-1991.

In deze noEa v/ordt een toenemende leegsÈand geconstaEeerd bij met name
de duurdere huurrironingen (huur > J 500,--). Bij huurwoningen ten behoeve
van ouderen in het centrum doet zich evenwel een tekorÈ voor, dat bij
ongewijzigd beleid alleen maar zal stijgen door de toenemende vergrijzing
(302 meer 55 plussers in 2030). Op basis hiervan wordt in de nota ge-
steld dat nieuwbouw zich dient Ee richEen op het realiseren van huurwo-
ningen ten behoeve van ouderen in o.a. het Sleeswijkgebied.

2.2. SÈructuur.

Het Sleeswijkgebied is bebouwd met voornamelijk 2 à 3 verdiepingen hoge
gebouwen. De gebouwen vormen losse, apart herkenbare elementen, die te-
midden van heE groen (tuinen) langs de verschiltende lsegen in het plan-
gebied gelegen zijn. Op een aantal plaatsen meE name in de winkelgebie-
den groeien de losse elemenEen aaneen toE gesloEen gevelwanden.
Tenidden van deze elementen zijn enige grootschaliger groenelementen te
herkennen, die een waardevolle bijdrage aan de ruirntelijke sÈructuur
vormen.
Bij het realiseren van bouwplannen in het Sleeswijkgebied zaL aansluiting
worden gezocht bij deze ruimtelijke strucÈuur. Hierbij worden structuur-
bepalende elementen, zoals groengebieden als leidraad gebruikt.

In het Sleeswijkgebied bevínden zich verschillende functies.
Op het kaartje op de volgende pagina zijn de verschillende functies aan-
gegeven:
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2.2.I. l,loonfunctie.

In het Sleeswijkgebied bevinden zich ongeveer 140 woningen. Het gaat hier
grotendeels om wat oudere () 25 jaar) eengezinswoningen.
In het Sleeswijkgebied en dan met name in het aandachtsgebied is veel
kaalslag gepleegd, waardoor een aantal woningen een onaanErekkelijke
ligging heeft verkregen.
De kwaliteit van de woningen is in het algemeen goed te noemen. Een aan-
tal panden in het plangebied is opgenomen op de rijksmonumentenlijst.
Dit zijn de panden:

BossesEeeg 2

Satinksplas I

SpoorstraaE 32 (synagoge).

Aan een
van een
opz i cht
zich in

gemeentelijke monumentenlijst wordt momenteel gewerkt. Op basis
eerste grove inventarisatie is een aantal gevelwanden als in dit
interessant aangemerkE. Een aantal van deze gevelwanden bevindt
het plangebied.

2.2.2. Winkel/horecafunctie.

Het BesÈemmingsplan Sleeswijk heeft betrekking op een deel van het cen-
trum van l^Iinterswijk. In heE centrum bevinden zich o.a. winkelvoorzienin-
gen voor de bevolking van lrtinterswijk en omgeving. Een invenEarisaEie
van het aanwezige winkelbestand in het Sleeswijkgebied kan derhalve niet
los gezien r4rorden van heE in het overige cenErumgebied aanwezíge winkel-
bestand en de verwacht.e/gewenste ontwikkelingen van het toEale winkelbe-
s tand .

Ontwikkeling hoofdwinkelcentrum.

Om de in de toekomsL gerùenste ontwikkeling voor het gehele hoofdwinkel-
cenLrum aan te geven kan aangehaakt worden op de verschillende Distribu-
tie Planologische Onderzoeken (DPOts) en de aanvullingen daarop uit het
verleden. Daarin worden ondermeer de volgende gebreken geconstateerd:

een aantal gaten in de winkelradialen;

- het ontbreken van een circuit;

- het ontbreken van een corridorjfunctie van Markt en lüheme.

Nog altijd is een aanEal gaten in de winkelradialen aanwezig (t'teddose-
sEraat - Ratumsestraat/leegsEaande winkelnieuwbouw). Gezien de beperkte
uitbreidingsmogelijkheden voor het cenErum fijkt het verantwoord deze
gaten in de aanlooproutes naar de Markt Ee vullen net publieksErekkende
vestigingen. Hierdoor worden enerzijds de beperkt Eoelaatbare uiEbrei-
dingsmogelijkheden verantlùoord opgevuld, terwijl anderzijds een sPan-
ningsveld tussen de Meddosestraat - Ratumsestraat en de zldaartepunten in
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de Mister- en ¡/ooldsEraat wordt opgeroepen overeenkomstig de bovenbedoel-
de corridorfunctie van de Markt en I'lheme. De resterende uitbreidingsmoge-
lijkheden van het winkelvloeroppervlak kunnen het meest verantv/oord in
heÈ bestaande winkelareaal \^rorden geînvesteerd.
Ondanks de stedebouwkundige en planologische mogetijkheden (Centraal OnE-

wikkelingsplan) heeft zich in de afgelopen 25 jaar geen winkelcircuit,
zoals dat in de DPO's meermalen besproken wordt, kunnen ontwikkelen. Dit
vormt een reden om voorlopig van de ontwikkeling van een dergelijk cir-
cuit af Le zien. Het is overigens nog de vraag of een circuit zich op de

wijze zoals in het Centraal Ontwikkelingsplan \^Ias voorzien, had moeten

onEwikke len .

Niet in de laatste plaats kan een ttnatuur - rustpuntrt een welkome onder-
breking van de drukke winkelstraat zijn. I,rlinterswijk bezit daartoe een

unieke kans in het bomenrijke gebiedje achter het v.m. notariskantoor
Hesselink. Een echte "tuin" kan in het winkelcenË.rum een sterk punt

zijn.

Het Sleeswijkgebied.

Het plangebied omvat een groot deel van het winkelcentrun. De winkel-
functie in Sleesr¡ijk wordt gekenmerkt door een groot aantal non-food win-
kels, alsmede een aantal speciaalzaken in de foodsector. In het hart van

het plan valE een warenhuis en een grote supermarkt oP. In beide winkel-
straten bevinden zich her en der horecavesLigingen'
Ten aanzien van heE Sleeswijkgebied zijn de volgende ontwikkelingen ge-

wenst:

- uitbreiding van het winkelvloeroppervlak dient binnen dic gebied be-
perkt te worden tot de bestaande vestigingen;

- parkeren verdient speciale aandacht, waarbij rekening gehouden moeE

worden met de specifieke eisen rond supermarkten'

2.2.3. Bedrijf s/kantorenfunctie.

Naast winkelbedrijven bevinden zich in het plangebied sleeswijk nog di-
verse andere bedrijven. Sonnige daarvan zijn van dien aard dat de be-
drijfsuitoefening in milieuhygienisch opzicht consequenties heefL voor
de i¡oonomgeving. Om de bedrijfsfunctie meer in overeenstenming te bren-
gen met ¿ã toontunctie zullen soms voorwaarden moeten rvorden gesteld aan

ãe bedrijfsvoering. Soms verdient de verplaatsing van het hinder veroor-
zakende bedrijf de voorkeur.
In het plangeùied komen twee bedrijven voor die in dat opzicht bijzonde-
re aandacht vragen. Nanetijk een carrosseriebedrijf en een staalconstruc-
tiebedrijf. Na onderzoek iã gebleken dat het eerstgenoemde bedrijf zích
met de directe woonomgeving verdraagt.
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in bijlage I.
In overleg met de betrokken ondernemer wordt gestreefd naar een verplaat-
sing van het andere bedrijf.
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2 .2.4. Bij zondere funct ie .

In het bestemmingsplangebied Sleeswijk bevinden zich diverse bijzondere
gebouwen, zoals de muziekschool, de bibliotheek, de geboue/en van gemeente-
werken en het politiebureau. Al deze gebouwen worden conform hun huidige
gebruik in het Bestemmingsplan Sleeswijk opgenomen.

2.2.5. Verkeers- en overige infrastructurele functies.

Binnen het Sleeswijkgebied bevinden zich e¡egen, die als volgt te defi-
niären z)-jn:

hoofdwegen: rrTegen met een primaire verkeersfunctie, waarbij
keersfunctie wordt verstaan de functie van het wegvak voor
van verplaatsingen van het rijdende verkeer.

onder ver-
het maken

Het gaaE hier om een gedeelte van de centrum-omarmende tangenL, ten be-
hoeve van het verkeer daE in heE centrum moet zijn en langs deze weg de
parkeergelegenheid kan opzoeken.

- ontsluitingswegen: r^regen met zor^rel een verkeersf unctie als een erf f unc-
tie ter onEsluiting van gebieden, waarbij onder erffuncEie wordE ver-
sEaan de funcEie van het. wegvak voor heE maken van verplaatsingen ten
behoeve van andere activit.eiten (wonen - werken - winkelen);

- hroonstraEen: r,¡egen uiÈsluitend bestemd om woningen bereikbaar te maken,
de erffunctie (het wonen) is hierbij primair;

- winkelpromenade: negen meL een expliciete winkelfunctie, voor ""r U"-
langrijk gedeelte slechEs bereikbaar voor voetgangers.

Op de hoofd- en ontsluitingswegen en in de $¡oonstraEen.is (brom)fietsver-
keer toegestaan.

Ten aanzien van heÈ parkeren vervult het Sleeswijkgebied een funcEie
voor voorzieningen die zowel buit.en als binnen het plangebied liggen.
BuiEen het plangebied bet.refL het hier voornamelijk winkelvoorzieningen.
Binnen het plangebied zijn naast winkels o.a. te onderscheiden voorzie-
ningen als st.ation N.S., politiebureau, muziekschool en openbare biblio-
theek. Ook de diverse bedrijven en de woningen in het plangebied leggen
een claim op de parkeermogelijkheden.
Een en ander sEaat aangegeven op het kaartje op de volgende pagina.

2.3. Bodem.

In het verleden hebben meerdere bedrijven in het Sleeswijkgebied gefunc-
tioneerd, waaronder een galvaniseerbedrijf. Het vermoeden bestaat dat
t.er plaatse van heE voormalig galvaniseerbedrijf de bodem ernstig ver-
vuild is. Op basis daarvan hebben in het kader van de provinciale Inte-
rimregeling reeds verschillende onderzoeken naar de mate en aard van de
verontreiniging plaatsgevonden. Gebleken is daE maatregelen noodzakelijk
zijn. De uitvoering van deze maatregelen zijn in principe opgenomen op
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de uitvoeringslijst voor 1988. Inmiddels is echt,er gebleken dat de ver-
ontreiniging nog ornvangrijker is dan was aangenomen, zodat nogmaals on-
derzoek naar te nemen maatregelen noodzakelijk is. Op korEe termijn is
duidelijkheid nodig over de aard en omvang van de vervuiling, met name

in heL aandacht.sgebied, ri¡aar zo spoedig mogelijk bouwplannen gerealiseerd
gaan r^rorden. In de bi j deze toelichting behorende bi j lage II zullen de

resultaten van heÈ t.e verrichEen onderzoek worden oPgenomen.
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2 .4. Geluidhinder

2.4.I. Industrielawaai.

In het aandachtsgebied bevindt zich een bedrijf waarvan het vermoeden
besEond dat de geluidproduktie bij het uiEoefenen van de bedrijfsfunctie
de normen Een aanzien van de woonfunctie te boven ging.Onderzoek heeft
aangetoond dat in de huidige siEuatie maatregelen in de vorm van het aan-
brengen van een geluiddemper in de uitlaaE gewenst zijn. Overigens vormt
de geluidproduktie van het bedrijf geen beletsel voor het realiseren van
woningbouw. De resulEaten van het verrichÈe onderzoek zijn opgenomen in
bij lage I.

2.4.2. hlegverkeerslawaai.

Ten aanzien van het wegverkeerslawaai kan het volgende gesteld worden.
De verkeersintensiteit op de in het plangebied gelegen tangenten is ho-
ger dan 5000 motorvoertuigen per etmaal. In de daarbij behorende zone
van 200 m. zullen \doningen gerealiseerd worden. Het bebouwingsmodel voor
het aandachtsgebied is ook gedeeltelijk gelegen in de bij de Roelvink-
straat behorende zone van 100 m., dit is de zone die behoort bij een ver-
keersintensiteit van 2450 tot 5000 moEorvoertuigen per etmaal. Een akoes-
tisch onderzoek is derhalve noodzakelijk. De resultaten van diE onder-
zoek zijn in de bij deze toelichting behorende bijlage III opgenomen.

2.4.3. Spoorweglawaai.

Nabij het plangebied is een spoorlijn gelegen. Bij deze spoorlijn be-
hoort een zone van 100 m. Binnen deze zone zullen geen woningen gereali-
seerd worden.
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3. PLANUITGANGSPUNTEN

3. l. Algemeen.

Het. Sleeswijkgebied kan niet los gezien worden van het centrum van
I^linEerswijk. Het Sleeswijkgebied heeft deels een ondersteunende functie
(parkeren) voor heE centrum van trlinEerswijk. In Bestemmingsplan Slees-
wijk wordt echt.er een strucEuur nagestreefd, die op zíchzelf een eenheid
vormt, waarin functies ten behoeve van het centrum worden ingepast.
Belangrijk uitgangspunt voor Bestemmingsplan Sleeswijk vormt het verster-
ken van de woonfuncEie. Er zaL derhalve een Ìiloonmilieu gecreäerd moeten
worden \¡/aar het goed wonen en leven is. De parkeerfunctie ten behoeve
van het cengrum zaL daarín worden ingepast zonder dat dit ten koste gaaÈ

van heE woonmilieu.

Het centrum van l,Iinterswijk zal aldus versEerkt worden door een herin-
vulling van het Sleeswijkgebied met een eigen karakter en meE een maat

en schaal die in overeensEemming is met de l,linterswijkse situatie en de

functie die het Sleeswijkgebied in het totaal vervult.

In het. algemeen is het Bestemmingsplan Sleeswijk consoliderend van aard.
De diverse functies in het Sleeswijkgebied worden conform het huidige
gebruik bestemd. UiÈgangspunt hierbij is daL het Sleeswijkgebied in haar
huidige structuur voldoende in kan spelen op gel¡¡enste ontwikkelingen.
Verbe¿eringen zullen moeEen worden gezocht in het verfijnen van de hui-
dige struct.uur.
Een uitzondering hierop vormt heE aandachtsgebied. Hier kan door het
realiseren van woningen daadwerkelijk de htoonfuncEie versÈerkt worden.
Door he¡ realiseren van bouwmassars kan de ruimtelijke eenheid van het
Sleeswijkgebied versEerkt worden, waarbij qua maat en schaal aansluiting
gezocht. wordt met het I^IinÈerswijkse centrum.

3.2. UitgangspunEen.

3 .2.1. l,Ioningen.

Een van de belangrijkste uitgangspunEen met betrekking toE Besternmings-
plan Sleeswijk is heE versEerken van de woonfunctie. Aan dit uitgangspunt
zit een kwantit.atief en een kwalitatief aspecE. De woonfunctie zal ener-
zijds versterkt. worden door het realiseren van woningen en anderzijds
door het creöeren van een aantrekkelijk woonmilieu.
Bij het ontwikkelen van bebouwingsplannen wordt door het realiseren van
woningen voor ouderen Eegemoet gçkomen aan een reële vraag. Daarnaast
wordE een aanErekkelijk woon¡nilieu gecreè'erd door het realiseren van
ruiurtelijke eenheid, die qua maat en schaal aansluit op het I'Iinterswijkse
en l¡¡aar de woonfuncEie overheersend is.

3 .2.2. trtinkels/horeca.

Het beleid
is gericht

van de gemeenEe tlinterswijk ten aanzien van het koopcentrum
op versterking daarvan. Een en ander zaL getealiseerd moeten
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r{¡orden middels concenEraEie van het winkelbestand in het primaire cen-
trum. Uitbreiding van hel winkelvloeroppervlak zal langs de bestaande
radialen gerealiseerd moeten worden.
Voor het besLemmingsplangebied Sleeswijk beLekent dit geen nieuwvesti-
ging van winkels achLer de MisÈerstraat met een eventuele uitzondering
voor het terrein van Maarleveld.

3.2.3. Bedrijven/kantoren.

Voor het Sleeswijkgebied wordE het uiEgangspunt gehanteerd dat de be-
drijfsfunctie van het gebied in overeenstemming dient te worden gebracht
met de woonfunc!ie. Dit betekenL dat bedrijven die mogelijk hinder en/of
overlast kunnen veroorzaken voor omr{tonenden nader bekeken zijn. Bedrij-
ven kunnen ri¡orden gehandhaafd indien heE mogelijk bfijkt maatregelen aan
bedrijf of woonongeving Ee nemen waardoor de hinder/overlast tot een mi-
nimum beperkt r¿ordL.

3.2.4. Bijzondere bebouwing.

De bijzondere bebouwing zal worden bestemd conform heL huidige gebruik.

3.2.5. Verkeer.

In het algemeen zal de verkeerssiEuatie worden afgestemd op het geactua-
liseerde verkeersplan. Aandachtspunten daarbij dienen te zijn:

- ontsluiting parkeergelegenheid via de kortsE rnogelijke route, hetgeen
herinrichEing van de SpoorsEraat beEekent;

afsluiEen Roelvinkstraat Eer hoogte van de Misterade voor
verkeer (uitgezonderd openbaar vervoer).

gemotoriseerd

3.2.6. Parkeren.

Uitgegaan kan worden van de huidige parkeercapaciteit, heEgeen betekenE :

in het Sleeswijkgebied, waarvan 148realiseren van 541 parkeerplaatsen
in het aandachtsgebied;

de parkeerbehoefEe tengevolge Van uitbreiding van het ¡vinkelvloeropper-
vlak dient te worden bepaald niddels parkeercoëfficiënten opgenomen in
heE parkeerplan;

- de parkeerbehoefte tengevolge van realisering van woningbouw dient te
worden bepaald middels de normen die gehanEeerd zijn voor Bestemmings-
planttDe Bataviertt
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3 .2.7. Groen.

Groen is in dit plan een belangrijk structurerend element. Zo verzorgE
het groen urede de aansluiting op de omgeving. Door het aanleggen van
groene verbindingsroutes hrorden lijnen gelegd tussen grooLschaliger
groenelementen (perceel Hesselink) en nieuw te realiseren plandelen.
Mede meE behulp van groen vrorden nieuwe elemenEen in de oude structuur
ingepasÈ, openbare ruimte wordÈ aangekleed neÈ groen en infrasEructurele
maaÈregelen worden geaccentueerd met groen. Op heE kaartje op de volgen-
de pagina staat een mogelijke invulling van het aandachLsgebied met

groenelementen aangegeven.
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3.2.8. Ruimtelijke struct.uur.

Gelegen binnen de tangenEen vormt het Sleeswijkgebied een aparte ruimte-
lijke eenheid nabij het primaire centrum. In het Sleeswijkgebied bevin-
den zich, naast grootschalige gebouwen als de bibliotheek en het politie-
bureau, ook kleinschalige woningen. Daarnaast bevindt zich in het gebied
een aanLal beeldbepalende groenelementen. Deze elementen worden op zoda-
nige wijze in de ruimtelijke strucEuur opgenomen daE een samenhangend ge-
hee I ontstaat .
Een kleinschalig woonmilieu wordt opgebouwd middels gevell^randen en klei-
ne pleinEjes met groen. Beeldbepalende groenelementen vormen een aanlei-
ding voor het aanleggen van wandel/fieEsroutes.
Daarnaast vervult het Sleeswijkgebied ook een functie voor heE primaire
centrum. Zo is ten behoeve van het winkelend publiek een aantal parkeer-
plaatsen gecreilrd. De parkeerplaatsen dienen via een zo korE mogelijke
route vanaf de t.angenEe bereikbaar te zijn. Deze parkeerfunctie mag nieÈ
in conflict komen meE de ruimtelijke st.ructuur en de woonfunctie van het
Sleeswijkgebied.
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4. PLANBESCHRIJVING

4. l. Algemeen

Bestemmingsplan Sleeswijk is consoliderend van aard. Overeenkornstig de

ideeën omtrent de onlwikkeling van heL centrum van hlinterswijk wordt het
grootste gedeelEe van het Sleeswijkgebied bestemd conform het huidige
gebruik. Een uitzondering hierop vormt het aandachtsgebied. In de loop
der tijd heeft dir gebied zich ontwikkeld toÈ een rÀrat onsamenhangend ge-
heel. Gelegen achter de winkels aan de Misterstraat heeft het gebied een
functie die een afgeleide is van die van heE primaire cenErum.
Toch is bij het ontwikkelen van een bebouwingsplan voor dit gebied geko-
zen voor een model dat een ruimtelijke eenheid op zichzelf vormt met een
van het primaire centrum afwijkende funcEie. De parkeerfuncEie ten be-
hoeve van de bezoekers van winkels in heÈ centrum is hierin ingepast.
In het aandachtsgebied wordt de woonfuncEie in kr¡anLitatieve en kwalita-
Eieve zin versterkt. Het bebouwingsmodel voorziet in het realiseren van
139 woningen in een drietal vlekken. De grooLste vlek, waarin 6 woningen
ten behoeve van gezinsvervangend Eehuis De LichEenvoorde en 80 bejaarden-
woningen erorden gerealiseerd is gelegen op het terrein achter de Konink-
rijkszaal van de Jehovars Getuigen.
Het plan is wat grooEschaliger van aard dan de omliggende bebouwing. De

relatief grote schaal van het plan wordE op een groen plein opgevângen.
Het plein heeft een duidelijke functie voor oml^Tonenden, maar vormt qua

schaal geen concurrenEie met de nabijgelegen markt van lrlinterswijk. Door
het vormen van gevel- en pleinwanden vormt het bebouwingsmodel een ruim-
telijke eenheid, waarin het goed wonen is. Ook in kwantitaEieve zin leidt
dit bebouwingsmodel toE een versterking van de woonfuncEie; in Èotaal
r¡¡orden 139 woningen gerealiseerd, terwijl voor uiLvoering van de plannen
de sloop van drie woningen noodzakelijk is.

4.2. Verkeer.

De verkeers- en parkeersit.uaEie in heE plannodel verdient bijzondere
aandacht.
Als hoofdonÈsluitingsroute voor he! centrale plangebied is aangewezen:
DingsEraat (tangente) - RoelvinksÈraaÈ - Tuinstraat. (zie hoofdstuk
2.I.3.) Aan deze keuze liggen de volgende motieven ten grondslag:

- het sÈreven îaar zo kort. mogelijke routes tussen de tangenten en de

openbare parkeergelegenheden;

- het zoveel mogelijk handhaven van de in het plangebied aanwezige be-
bouwing;

f inanciële overwegingen.

In samenhang met de geplande afsluiting van de doorgaande verbinding
RoelvinksEraat - I,Iierengastraat, wordÈ de RoelvinksLraat qua karakter en

prifilering geschikt geacht om zorg te dragen voor de verkeersaf¡sikke-
ling van het cenErale plangebied. Hierin kunnen de volgende functies
worden onderscheiden:
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1. de ontsluicing van de in het gebied geprojecteerde woonbebouwing;

de ontsluiting van de geplande parkeervoorzieningen;

de ontsluiting voor bevoorrading van de winkelvoorzieningen aan de

Misterstraat (nrs. 19 t/m 53).

Teneinde het woonverkeer en het overige verkeer zoveel mogelijk van el-
kaar gescheiden te houden, zal de in het plangebied te realiseren \{oon-
bebouwing in hoofdzaak worden ontsloten vanaf de toegang Roelvinkstraat -
Spoorstraat - Sleeswijkstraat.
Het overige verkeer za| in principe worden afgewikkeld via de toegang
Roelvinkstraat - Tuinstraat. De thans beschikbare ruimte Eer plaatse van
deze aansluiting is echter zodanig dat verkeersbewegingen in Ewee rich-
tingen van zowel parkeer- a1s bevoorradingsverkeer, op een verkeerskun-
dig aanvaardbare wíjze niet mogelijk kan worden gemaakt. Een verbreding
van de tussen de bebouwing aanwezige ruimte is daarvoor wenselijk en
noodzakelijk. Een en ander zal echter met relatief hoge kosten gepaard
gaan. Na een zorgvuldige afweging van alle in het geding zijnde belangen
is besloten vooralsnog uit te gaan van de thans beschikbare ruimte en
mitsdien van de handhaving van eenrichtingverkeer Roelvinkstraat ----->
Tuinstraat. In deze besluitvorming zijn mede betrokken de urogelijkheden
om het parkeer- en bevoorradingsverkeer (vooralsnog) langs andere routes
naar de tangenten Le laten afvloeien.
Het verkeer vanaf de parkeeraccommodatie zal evenals in de huidige situ-
atie het geval is, via de verbinding Sleeswijkstraat - SpoorstraaE -
Roelvinkstraat naar de tangenËe storden teruggeleid.
Ten behoeve van het bevoorradingsverkeer zaL aan de achterzíjde van de

winkelvestigingen aan de Misterstraat (nrs. 19 t/m 53) een laad- en los-
strook worden aangelegd. De bevoorrading van deze winkelvestigingen die
thans nog voor een belangrijk deel vanaf de promenade (voorzijde) plaats-
vindt, kan dan nagenoeg geheel vanaf de achterzijde plaatshebben, het-
geen de aantrekkelijkheid en de veiligheid van het wandelgebied bevor-
dert. Het bevoorradingsverkeer zal worden afgevoerd via de verbinding:
Goudvinkenstraat - Jonenstraat naar het te reconstrueren kruisPunt Gast-
huisstraat - TuunterstraaE.

Ook het verkeer vanaf de geprojecteerde parkeeraccorrnodaËie za| deels via
deze route kunnen afvloeien.

Op het hierna volgende kaartje is de geplande verkeersafwikkeling binnen
het plangebied schematisch weergegeven.
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Teneinde een goede doorstroming van heE verkeer (éénrichting) ter plaat-
se van de aansluiting RoelvinksLraat - TuinsLraat te waarborgen, daarbij
rekening houdend met de bevoorrading van de aangrenzende supermarkt ter
hoogte van di¡ punt, zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. Op de vol-
gende tekening is de aangepasÈe vormgeving van de'aansluiting nader uit-
gewerkE.
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4.3. Toelichting op de voorschriften en de plankaart..

In verband met de nagesÈreefde uniformiÈeit van bestemmingsplannen zijn
de voorschriften en de plankaart qua opzet en indeling afgestemd op de
systemaÈiek van het aangrenzende BesLemmingsplan rrDe Batavier".
Met het oog op de gewenste flexibiliLeit zijn sommige onderdelen in min-
der gedetailleerde vorm in het plan opgenomen. Dit geldt in heE bijzon-
der voor de voor verkeers- en verblijfsdoeleinden best.emde gronden.
De voorschrifEen zijn in beginsel beperkt toÈ zover deze uiE een oogpunt
van een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk worden geacht.
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5. MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIELE UITVOERBAARHEID.

5.1. Resultaten van de inspraak.

De resultaten van de inspraak zijn opgenomen in bijlage IV van deze toe-
lichting.

5.2. Financíële uitvoerbaarheid

Het Besterrningsplan Sleeswijk is een erg kostbaar p1an. Slechts 307" van
de kosten (+ I 6.000.000,--) wordt gedekt door de opbrengst van grondver-
kopen (+ J 1.800.000,--). Deze opbrengst is juist voldoende voor de kos-
ten van het bouwrijp naken en de voorbereidingskosten van het bestem-
ningsplan. Verwezen wordt naar de in bijlage V opgenomen exploítatierekening.
Op basis van eerder genomen besluiten (zie hiervoor o.a. de globale ont-
wikkelíngsschets l,Iinterswijk Centrum) heeft het gemeentebestuur van
tr'lintersr¿ijk toch tot uitvoering van het plan besloten. Herínvulling van
het Sleeswijkgebied heeft een posÍtieve invloed op het gehele centrum
van l,Iinterswijk. Daarnaast wordt met het realiseren van huurwoningen ín
de woningrÀretsfeer (o.a. bejaardenwoningen) in het centrum van l^linterswijk
tegemoetgekomen aan een reële vraag.
Het verschil tussen de kosten en opbrengsten van het plan za1 worden ge-
dekt door bijdragen uit de Algemene Middelen (+ J 1.300.000,--) en het
Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing (+ J 2.900.000,--).
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6. OVERLEG.

6.1. Overlegpartners.

Bij de voorbereiding van het ontwerp-bestemmingsplan is overleg gepleegd
met:

I

2

3

4
5

6

7

8

de inspecteur van de Ruimtelijke Ordening in
en Gelderland;
de inspecteur van de Volkshuisvesting in de
de rijksdienst voor Monumentenzorg;
het I'laterschap van de Berkel;
het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland;
de eerstaanwezend ingenieur-directeur van
ministerie van Defensie;
de rijksconsulent voor Economische Zaken
de inspecteur van de Volksgezondheid voor
Gelderland.

de provincies Overijssel

provincie Gelderland;

de directie Gelderland van het

in de provincie Gelderland;
de Hygiäne van het Milieu in

Voorts is overleg gepleegd met de Provinciale Planologische Commlssle.

6.2. ResultaËen overleg.

Het ontwerp-bestemmingsplan gaf de onder I tot en met 6 vermelde overleg-
partners geen aanleiding toÈ op- of aanmerkingen.

De rijksconsulent voor Economische Zaken merkt op dat d9 in artikel 1 van

de voãrschriften opgenomen definitie voor rtdetailhandel" dient te worden

aangepast aan de ¿àtinitie volgens rrsss!êÍun€n met BeIeid". De definitie
is dienovereenkomstig aangepast.

De inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygièlne ¡nerkt op dat
in parãgraaf.2.2.3. van de toelichting melding wordt gemaakt van tlree in
het plangebied aanwezige bedrijven die qua aard gevolgen zouden-kunnen
hebben voor de woonomgeving. Hij geeft in overweging beide bedrijven als
zodanig te beste¡nmen en voor de toekomst een voor de desbetreffende ter-
reinen meer passende besternming oP te nemen.

Ter zake wordt het volgende opgemerkt.
Het gaat hier om een staalconstructiebedrijf aan de Tuinstraat en een car-
rossãriebedrijf aan de Goudvinkenstraat. Voor wat het eerstgenoemde be-
drijf betrefË gaaË het (ontwerp)bestemmingsplan er van uit dat dit bedrijf
uit ¡nilieu-hygiänisch oogpunt niet op de huidige locatie kan worden ge-
handhaafd. Het plan gaat mitsdien, mede in verband met de benodigde ruim-
te voor parkeeraccommodatie uit van een verplaatsing van dit bedríjf naar

".r, 
g"""hikte locatie elders. tlet terrein waerop het bedrijf thans is ge-

vestigd is bestemd voor parkeervoorzieningen'
net gãbied aan de noordzijde van de Stationsstraat' naarin het carrosse-
rieUãari5f is gevestigd, is in het (ontwerp)bestenningsplan bestemd voor
Bedrijven, catãgorie B, waarop uitsluitend bedrijven in de categorieën
l, 2 ãn 3 van dã van de voorschriften deel uitmakende bedrijvenlijst zijn
toegelaten. Tot deze categorieijn behoort niet een carrosseriebedrijf.



30

Ten aanzien van het terrein waarop het betrokken bedrijf is gevestigd is
in de voorschriften mitsdien de bepaling opgenomen daÈ daarop ook een
carrosseriebedrijf is toegestaan, waarmee het bedrijf in feite als zoda-
nig is bestemd. De bedrijvenbestemming die in het (ontwerp)plan aan hel
onderhavige gebied is toegekend, is geänt op de thans feitelijk in het
gebied aanwezige situatie. Uit planologisch oogpunt h¡are een andere voor
dit gebied meer passende functie wenselijk. Gezien de ligging van het ge-
bied ten opzichte van openbare vervoersvoorzieningen enerzijds en het
centrumgebied anderzijds zou daaraan een centrumfunctie kunnen \.rorden
toegekend. Teneinde voor de Ëoekomst de mogelijkheid tot een dergelijke
ontwikkeling te scheppen is thans in de voorschriften een wijzigingsbe-
voegdheid ex artikel 11 van de I,IRO opgenomen op grond waarvan de bestem-
ming "bedrijvent' kan worden omgezet in de bestemming "Centrumvoorzienin-
gurrú (zie oót reactie provinciale planologische commissie).

De Provinciale Planologische Corrmissie heeft het ontwerp-bestemmingsplan
behandeld in haar vergadering van 1l april 1989. De bevindingen van de

commissie zijn de volgende.

De commissie heeft er moeite mee dat aan het zogenaamde aandachtsgebied
in hoofdzaak een rùoonbesËemning is toegekend. Dit gebied is naar het oor-
deel van de commissie het laatste gebied in het centrum \¡üaar nog centrum-
voorzieningen zouden kunnen worden ontwikkeld. HeE structuurplan 1976 van
de gemeente ging daarvan ook uit. Voor woningbouw is geen sprake van een

optimale situatie omdat rekening moet worden gehouden meË de aanwezig-
heid van een carrosseriebedrijf alsmede bodemverontreiniging. Ook uit fi-
nancieel-economisch oogpunt zou volgens de commissie de voorkeur moeten
worden gegeven aan het realiseren van centrumvoorzieningen in het aan-
dachtsgebied.

Ter zake wordt heË volgende opgemerkt.
In het structuurplan 1976 is het onderhavige gebied inderdaad aangeduid
a1s ontwikkelingsgebied voor centrumvoorzieningen. Deze functie is geba-
seerd op de bestemming die in het vigerende in 1963 vasÈgestelde bestem-
mingsplan "Centraal Ontwikkelingsplan, deel I" aan grote delen van het
gebied ís toegekend. Deze ontwikkeling is echter Cot op heden nimmer tot
stand gekomen.

In 1978, bij de vaststelling van de nota "Ontwikkelingsschets Centrumge-
bied" is de gedachEe van de ontwikkeling van een geheel nieuw complex
van winkel- c.q. centrumvoorzieningen in het onderhavige gebied verlaten.
Op grond van distributie-planologisch onderzoek is de conclusie getrokken
dát binnen de bestaande winkelgebieden voldoende capaciteit aanwezig is
om in de behoefte te voorzien. Om deze reden zijn delen vân het centrum-
gebied, waarbinnen ontr+ikkelingen nogelijk zíjn, aangewezen voor de ver-
ãterking van de \doonfunctie in het centrungebied. Genoemd worden de gebie-
den Scholtenbrug, Batavier en Sleeswijk. A1s gunstig effect van deze in-
beiding wordt genoemd de vermindering van de oppervlakte voor toekomstige
uitteglebieden (zíe patagraaf 2.L.2. van de toelichting).
De in 1978 op grond van onderzoek getrokken conclusie dat de bestaande
winkelstructuur voldoende ruimte biedt om in de behoefte te voorzien, kan
voor \.raÈ de kleinschaliger centrumvoorzieningen betreft nog steeds worden
onderschreven. Op het gebied van de grootschalige winkelvoorzieningen zijn
in trlinÈerswijk sedert enige jaren nieuwe ontwikkelingen gaande. Ilet ge-
meentelijk báleid ten ...,ri"n van de vestiging van deze voorzieningen (en

winkelvoórzieninge¡ in ztn algemeenheid) is, analoog aan het rijks- en
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provinciaal beleid gebaseerd op de zogenaamde schillen- of kringentheorie,
die in beginsel uitgaat van de concentratie van de voorzieningen in het
centrumgebied. A1 s centrumgebied \^rordt in dit verband aangemerkt het ge-
bied dat wordt omsloten door het tangentenstelsel. Bij de locatiekeuze
van grootschalige winkelvoorzieningen binnen dit gebied moeten zoweL ruim-
telijke a1s verkeerskundige aspecten in de overwegingen worden betrokken.

In de voorbereidingsfase van het onderhavige bestemmingsplan (modellenfa-
se) is de vestiging van een grootschalige winkelvoorziening (1500 n2) met
bijbehorende parkeeraccoûrmodatie (I00 parteerplaatsen) in het aandachts-
gebied betrokken. Op grond van zowel ruimtelijke als verkeerskundige con-
sequenties ten opzichte van de overige ontwikkelingen in het plangebied,
wordt een dergelijke ontwikkeling op deze locatie ongewenst geacht.

Vooral uit verkeerskundige over\,regingen dienen grootschalige winkelvoor-
zieningen bij voorkeur te worden gesitueerd in de gebieden langs de tan-
genten. Teneinde hiervoor planologische mogelijkheden te scheppen is ten
aanzien van de daarvoor in aanmerking komende terreinen in de voorschrif-
ten een wijzigingsbevoegdheid (ex artikel 11 I^IRO) opgenomen op grond waar-
van de bestemming van de desbetreffende terreinen kan worden gewijzigd in
de bestemming t'centrumvoorzieningentt.

Overigens zullen wij, in samenwerking met een externe deskundige op korte
termijn een studie verrichten naar de Eoekomstige ontwikkeling van het
centrumgebied, waarin ook de hiervoor bedoelde gebieden zullen !¡orden be-
trokken. De resultaten van deze studie zullen mogelijkerwijs verder wor-
den uiËgebour.¡d toË een nieuw structuurplan voor de kern I^Iinterswijk.

Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat het uitgangsPunt t zo-
als in het ontwerp-plan aan de ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied
te,n grondslag is gelegd, te weten de versterking van de ldoonfunctie zowel
in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, dient te worden gehandhaafd.

Ter zake van de bodemverontreiniging \rorden de nodige maatregelen getrof-
fen die de basis scheppen voor een goed woon- en leefmilieu.

De commissie is voorts van oordeel dat de stedebouwkundige kwaliteit van
de omgeving van het NS-station meer aandacht verdient. Ilet gebied aan de
noordzijde van de Stationsstraat zou meer gezicht moeten worden gegeven
met passende centrumfuncties. Door niddel van meer flexibiliteit zou met
betrekking toÈ de verdere opzet van het plandeel met de bestemming "be-
drijfsdoeleinden, categorie B" naar een betere oplossing gestreefd kunnen
worden.

Zoals hierboven, alsook naar aanleiding van de reactie van de inspecteur
van de Volksgezondheid en Milieuhygiäne reeds werd vermeld, is thans voor
het door de conmissie bedoelde gebied een wijzigingsbevoegdheid ex arti-
ke1 11 IIRO in het plan opgenomen, welke in beginsel de mogelijkheid opent
tot de ontwikkeling van een meer passende functie van dit gebied.

De commissie acht het verder gewenst om de gedetailleerde bestemming woon-
doeleinden in het aandachtsgebied om te zetten in een globale bestenming
teneinde de flexibiliteit te vergroten en mogelijkheden voor meer stede-
lijke kwaliteit niet bij voorbaat uit te sluiten. Een groEere (bebouwings)
dichtheid zou volgens de commissie daarbij rnogelijk moeten zijn.
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Ter zake wordt het volgende opgemerkt.
Voor de geplande woningbouw in het zuidelijke gedeelte van het aandachts-
gebied (fase I) is inmiddels een bouwvergunning verleend. Voor de overige
in het gebied geprojecteerde woningbouw (fase II en III) is inmiddels ook
reeds een concreet bouwplan in ontwikkeling. In relatie tot de bestaande
en te handhaven omgeving \,rorden de in het onÈwerp-bestemmingsplan toegela-
ten bouwmassa's qua afmetingen en dichtheid als maximaal aangemerkt, zulks
rekening houdend met de overige in het gebied te realiseren functies
(parkeren) alsmede de eisen die aan een goed woonmilieu op l,linterswijkse
schaal dienen te worden gesteld.

Tegen deze achtergrond achten wij het, vooral met het oog op de rechtsze-
kerheid van omwonenden gewenst om de desbetreffende woonbestemmingen in
meer gedetailleerde vorm in het plan op te nemen.

De commissie merkt voorts op dat het carrosseriebedrijf Huiskamp, dat op
een afstand van 20 à 30 meter van (bestaande) woningen is gelegen, hinder-
weEtechnisch zal moeten voldoen aan de normen zoals die zijn gesteld in
de "Richtlijnen met betrekking toÈ geurhinder bij autospuiterijen" van
de Hoofdinspectie voor de Hygiäne van het Milieu (publicatie 88-02). Mede
gelet op het feit dat het bedrijf ter plaatse geen uitbreidingsmogelijk-
heden meer heeft, geeft de commissie ons college in overweging om in
overleg met de inspectie Milieuhygiäne ons te beraden omtrent de verplaat-
singsmogelijkheden van het betrokken bedrijf. Een eventuele bodemveront-
reiniging van het betrokken terrein verdient daarbij tevens aandacht.

Ter zake wordt het volgende opgemerkt.
Bij de voorbereiding van het ontwerp-besternmingsplan is de noodzaak van
een verplaatsing van het carrosseriebedrijf nader onderzocht. I,Iij hebben
Raadgevend Ingenieursbureau DHV opdracht gegeven een onderzoek in te stel-
len naar de nilieu-hinderlijke aspecten van het betrokken bedrijf ten op-
zichte van zowel de bestaande als de geprojecteerde woonomgeving. De re-
sultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage I van deze toelich-
t ing.
Het onderzoek wees uit dat het bedrijf zich in milieu-hygiänisch opzicht
in beginsel met de bestaande en geprojecteerde omgeving verdraagt. Bij de
voorbereiding van het ontr¡erp-bestenrmingsplan is er mitsdien vanuit gegaan
dat een verplaatsing van het bedrijf niet strikt noodzakelijk is.
De planopzeË is hierop afgestemd. Naar aanleiding van de
door de Hoofdinspectie Milieuhygiäne in september 1988 uitgebrachte nieuwe
richtlijnen ten aanzien van geurhinder van autospuitbedrijven hebben wij
DHV opdracht gegeven de situatie van het betrokken bedrijf ook aen deze
nieuwe richtlijnen te toetsen. De bevindingen van DHV zijn neergelegd in
de brief van 6 maart 1989, kenmerk CAn/PHa/MTt-096. Een afschrift in bij-
lage I van deze brief is toegevoegd aan bijlage I van deze toelichting.
De resultaten van dit aanvullend onderzoek wijzen uit dat rniddels het
treffen van een aanËal voorzieningen het bedrijf in beginsel aan de ge-
stelde richtlijnen kan voldoen. Ter zake zal nog nader overleg plaatsvin-
den met de inspectie l"filieuhygitine.
Op basis van de resultaten van het aanvullend onderzoek hebben wij be-
sloten de bestemming die het ontwerp-bestenmingsplan voor het betrokken
terrein aangeeft te handhaven, hetgeen niet wil zeggen dat wij de conclu-
sie dat uit planologisch oogpunt een andere meer passende functie rsense-
lijk zou zíjn, niet zouden kunnen onderschrijven. Naar aanleiding van het
eerdervermelde voorstel van de semmissie hebben wij nitsdien ook voor dit
terrein een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 IrrRO in de voorschriften
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opgenomen, die een ontwikkeling in de vorm van cenËrumvoorzieningen ter
plaatse in de toekomst mogelijk maakt. Bij de eerder reeds aangekondigde
studie naar de toekomstige ontwikkeling van het centrumgebied zal in het
bijzonder ook aan dit gebied nader aandacht worden besteed.

De aanmerkingen van de commissie ten aanzien van artikel i5 lid 3 en 4
zijn thans in de voorschriften verwerkt.

Met betrekking tot de financieel-economische uitvoerbaarheid merkt de
commissie op dat in de exploitatie-opzet van heÈ ontwerp-bestemmingsplan
een bijdrage van f 1.904.000,-- ten laste van het Stads- en Dorps vernieu-
wingsfonds is opgenomen terwijl in het gemeentelijk meerjarenprogranma
slechts rekening is gehouden met een bijdrage van J 1.700.000,--. Het
programma zal mitsdien moeten worden bijgesteld. In de Eoelichting op de
exploitatie-opzet moet duidelijk worden aangegeven hoe in de dekking van
de tekorten zal worden voorzien.

Ter zake wordË het volgende opgemerkt.
De commissie oriänteert zich bij haar berekeningen op de Meerjarenraming
1989 - 1993 waarin ten behoeve van het onderhavige plan een Eotale bij-
drage van J 1.700.000,-- ten laste van het Stads- en Do¡psvernieuwings-
fonds is opgenomen. In dit bedrag is echter niet opgenomen de bijdrage
ad J 104.000,--, die in 1988 reeds ten laste van het fonds is gebracht.

In de Financiäle Voorjaarsnotitie 1990 - 1993 is het programma inmiddels
bijgesteld en is voor het onderhavige plan voor de jaren 1989 - 1991 een
totale bijdrage van J 2.000.000r-- ten laste van het fonds opgenomen.
Op basis van deze notitie zijn inmiddels de nodige begrotingswijzigingen
vastgesteld en goedgekeurd.

De tekorten van het onderhavige plan zullen, zoals in de toelichting ver-
meld, worden gedekt door een bijdrage uit de algemene dienst en voor het
overige door bijdragen uit het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds.
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7. BIJ DE VASTSTELLING VAN HET BESTEMMINGSPLAN AANGEBRACHTE IIIIJZIGINGEN.

- lfijzígíng tracé geprojecteerde
kelvestigingen MisËerstraat 19
achterzi jde bouwstrook.

bevoorradingsweg langs achterzijde win-
- 53 en projecEie laad- en losstrook langs

Maat schap-
de bestem-
12 lid 3).

- tlij zígíng indeling besEemmingen Verkeersdoeleinden, parkeren en [Ùoondoel-
einden van het gebied achter de v¡inkelvestigingen hiervoor genoemd (uit-
breiding terreinoppervlak besËemd voor parkeervoorzieningen achter Mis-
terstraat 39 - 53).
Toevoeging nieuwe besten¡ming l{oondoeleinden, categorie sg (gestapelde wo-
ningen mei Ui¡l"trorende erven) en bijbehorende voorschriften (artikel 6).

- hlij zígíng bestemming |tKantorentt en trl,loondoeleindentt van een aantal Perce-
1en aan de Roelvinkstraat en Spoorstraat in de bestemming lKanÈoren en

of l^Ioondoeleinden" en opname van bij die bestemming behorende voorschrif-
ten (artikel 15).

- Verruiming van bestemming trCenErumvoorzieningen en ülonen¡r van terrein
aan de Roelvinkstraat (perceel Roelvinkstraat l2).

Opname vrijstellingsbevoegdheid ex artikel 15 I"¡RO van artikel 13 1.íd 2

sub g ten behoeve van overdekte terrassen.

- Opname wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 I^IRO van bestermning
pelijke doeleinden, categorie Mo (overheidsvoorzieningen) in
ming ttCentrumvoorzieningen en l,Ionen", caEegorie C+i'I (artikel

Toevoeging van nadere voorwaarden aan wíjzígíngsbevoegdheid ex artikel
11 I^IRO voor de bestemming Bedrijfsdoeleinden, categorie B (artikel 17

lid 5).
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Conclusies onderzoek

In het. kader van de Interimwet bodemsanering is in opdracht van onze
dienst, l{i1ieu en Water door het adviesbureau Haskoning t.e Nijmegen
een nader onderzoek gestart naar bodemveronLreiniging in uw gemeente.
Dit onderzoek is inmiddels voltooid. Een verslag van heb onderzoek
zenden wij als bijlage mee.

De bovengrond van 0-1 m. beneden het maaiveld van praktisch het ge-
hele voormalige bedrijfsterrein en de tuin behorende bij de Konink-
rijkszaal is veronLreinigd met cadmium.
Plaatselijk zijn ook verhoog,de gehalten aan koper, cyanide, lood,
nikkel en zink in de bovengrond aangeLroffen.

Door de lozing van afvalwaLer in eerr zinkput welke deels in de tuin
behorende bij de Koninkrijkszaal ligt. is de bodem ter plaat,se tot
ca. 3 m. diepte ernstig veronLreinigd met cadnium, koper en cyanide.
l{et, name de cadmiun verontreiniging heeft zich tot onder de Konink-
rijkszaal kunnen verspreiden.

Aan de noordzijde van het terrein, hraar voorheen de bedrijfsgebouwen
stonden zijn plaat.selijk veronLreinigingen net cadnium, koper en cy-
anide aangetoond tot een diepte van ca. 2 m-mv.

verzonden 
Lì l.l- [8. ìlJ .ìr]

oó

postgirorekoning 869762

ABN Arnhem, rek nr 535026463
BNG 's-Gravenhåge, rek nr 2850 10824

HUIS DER PROVINCIE

Markt 11

stadsbus l¡jn 8



)

Ter plaaLse van de voormalige werkplaaLs is reeds in hel oriënterend
onderzoek een ernstige verontreiniging met t.richlooretheen en Letra-
chlooretheen aangetroffen. Ter plaaLse van de voormalige vatenop-
slagplaat.s en de zinkput zijn eveneens gechloreerde oplosmiddelen
aanget.oond. De gehalt,en zijn hier niet hoog, maar in verband net na-
fevering naar het grondh¡ater wel van belang.

Grondv¡ater
Het, grondwaLer dat zich op een diepte van ca. 1,5 m. beneden het
maaiveld bevindt., stroonL in oostelijke richting.

Ter plaatse van het voormalige bedrijfsterrein en de direkte omge-
ving hiervan is het grondwaLer verontreinigd met cadnium, koper,
zink en de gechloreerde oplosmiddelen trichlooreLheen en tetra-
chlooretheen. ilet. name de verontreiniging met gechloreerde oplosrnid-
delen heef! zich in oosLeljke richting kunnen verspreiden.

Krui pruimt.elucht
De metingen van de kwaliteit. van de lucht
kele woningen
De resultaten
gerapporteerd

in de omgeving zijn op dit
van deze metingen zu1len in

in de kruipruimten van en-
momenl nog niet afgerond.

een later stadium worden

Gezien de aard en concentraLies van de verontreinigende stoffen, de
lokale verontreinigingssit.uatie en he! bodemgebruik is een sanering
van zowel de vaste bodem als het grondwater naar ons oordeel noodza-
kelijk. De sanering is reeds optenomen in een bodemsaneringsprogram-
ma. 0p basis van de resultaten van dit onderzoek is het project
Lhans ingedeeld in prioriteitsklasse 1.
Voor een omschrijving van onze werkwijze met betrekking tot. priori-
teitenstelling verwijzen wij naar ons bodemsaneringsprogramma.

Vooruitlopend op de sanering wordt. op dit moment een saneringsonder-
zoek verricht waarin verschillende saneringsalternatieven met elkaar
worden vergeleken. Dit. saneringsonderzoek is inmiddels bijna vol-
tooid.

0p dit. moment wordL in de omgeving van heE voormalige bedrijfster-
rein geen grondwater ontrokken voor consumptie. Om te voorkomen dat
dit. in de toekomsb wel-het geval zal- zijn verzoeken wij u de bewo-
ners van de percelen welke gelegen zijn binnen de vlek van veront-
reinigd grondwaLer (zie bijlage 6a van het rapport) te informeren
over de grondwaterverontreiniging

Bij eventuele vraten over het onderzoeksrapport
nen meL de heer inB. Th. Port.egi j s ( t,el. 085
noemde dienst.

kunt u contacL opne-
5987 42 ) van vorenge-
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AfschrifL van dit schrijven hebben wij gezonden aan de inspectie van

de Volksgezondheid voor de milieuhygiêne in de provincie Gelderland'
de Stichting Bouw en Exploitatie Koninkrijkszalen tJinterswijk en aan

de tlat.erleidingnaat.schappij Oostelijk Getderland.
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INLEIDING EN DOELSTELLING

.1 Inleidin<¡

Àan de Sleeawijketraat 13 te Winterawijk ig vanaf L947 tot in de
jaren zeventig het galvanisch bedrijf van H.J. Bruntink gevestigd
geweeat. Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten zijn de bedrijfa-
panden gesloopt. Het bedrijfsterrein ligt geheel en de omrlngende
terreinen liggen grotendeelg braak (zie biJlage 2). De bestemming
van het bedrijfsterrein met omringende grond ie woonbebouwing.

Naar aanleiding van vermeende bodemverontreinlgingen heeft de "Stich-
ting llaterlaboratorium oogt" in 1985 een eerste fage van oriënterend
onderzoek verricht. De rapportage van dit onderzoek iE ale bijlage
opgenomen in het verelag 'Higtorl-sch onderzoek ten behoeve van oriën-
terend onderzoek in het kader van het bodemsaneringeprogramma 1985"
van de Provinciale Projectgroep BodemEanering van augrustue 1985 (code
ca/44sl02l2ot.

In 1986 ie de tweede fage van het oriåinterend bodemonderzoek uitge-
voerd door de bovengenoemde projectgroep. De rapportage van deze
tweede fase ie verricht door Haekonlng: Rapport oriënterend onderzoek
oktober 1986 (86/L47O.43/2K1.

uit deze onderzoeken ig gebleken dat de grond van het betreffende
bedrijfsterre!n op meerdere plaatsen verontreinigd lg met zÌ.rare
metalen en complex cyanide. In 2 grondmonatere zijn vluchtlge organo-
halogeen verbtndingen (VoX) eangetoond. Ook het grondwater onder het
bedrtJfsterrein bleek verontrelnigd net VoX.
In de grond van de tuinen aan de wegt- en noordzijde van het terrein
zlJn geen verontreinigingen aangetroffen. llel bleek de grond van de
tuin van de "KoninkriJkszaal', grenzend aan het bedrtJfgterrein'
verontretnigd.

De locatie van de op het bedriJfsterrein gelegen zinkput, ¡raarvan
aangenomen wordt dat deze een bron van verontreiniging vormt, is
tiJdene het oriënterend onderzoek nLet gevonden.

O¡r grond van de reeultaten van het oriënterend onderzoek en gezien de
woonbeeterming van het tereln, k¡n nlet worden uitgesloten dat de
aangetoonde verontrelniglngen een rieico inhouden voor de volksge-
zondheld. In verband hiermee heeft de dienet l{Llieu en water van de
provincie Gelderland (voorheen diengt Milieuhyglëne) middele haar
achriJven üI¡86.2L5O4-}!Jí42L2, d.d. 24 oktober 1986 en üw87.2L837-
M¡¡.2408 d.d. 3 jult 1987, aan Haskonlng o¡Ëracht verleend een nader
onderzoek in Ee etellen nadr de omv¡ng van de verontretniging van
grond en grondwater om de noodzaak en urgentie van een eventuele
sanering te kunnen vastetellen.

(
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1.2 Doelstellino

In het nader onderzoek dient het volgende te worden bepaald:

a de omvang van de aangetoonde verontreinigingen in de grond, zowel
in horlzontale ale in verticale rlchtlng. De meeEte aandacht
hierbij zat uitgaan naar de grond onder de voormalige bedrijfa-
ruirnÈen, de grond aan de noord- en weatziJde van de "Koninkrijke-
zaal' en de locatie van de vroegere zLnkput;

de omvang van de aangetoonde verontreinLglngen in het grondwater,
zowel in horizontale alg vertlcale richting;

de gtromingsrJ.chting van het freatisch grondwateri

het rlsico voor de volkegezondheid door contactmogelijkheden via:
- drinkr¡ater;
- voedgeli

ademhaling¡
- direct contact.

Op grond van het nader onderzoek en met het oog op de woonbeetemming
van het terrein zal de noodzaak en urgentle van een eventuele aane-
rlng van grond en/ot grondwater worden åangegeven. Tevena zal een
globale aanduidlng van eanerJ,ngsmogeliJkheden worden aangegeven.

b
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2

2

UTTVOERING

.1 Alsemeen

In de opzet van het onderzoek kunnen de onderstaande fasen worden
onderscheiden:

geohydrologlsche inventarisatie; hiervoor zijn benaderd de Dienst
Gemeenter.rerken Winterswijk en de l{aterleiding van de Gemeente-
bedrijven teneinde aanvullende informatie te verkrijgen;
inventarisatie bedrijfsactiviteiteni benaderd zijn omwonenden en
de voo¡malige eigenaar van het terrein;
veldwerk en chemisch onderzoek.

Het veldwerk, plaatsing peilbuizen, en de bemonsterlng van het grond-
hrater zijn uitgevoerd conform de VPR (Voorlopige Praktijkrichtlijnen
voor Bodemonderzoek, mlnisterie van VROM).
ÀIIe grond- en grondwatermonstera zijn onderzocht bij BCO te Breda.
De bemon3tering van lucht uit de kruipruimte van woning spoorstraat
30 heeft geen doorgang kunnen vinden. De eigenaar gaf geen toestem-
ming.

2.2 Geohvdroloqieche lnventarisatie

Het onderzoeksterrein is gelegen op ca. 35 m+NAP en is vrijwel vlak.
Op regionale schaal helt het gebied in westetijke tot noordwestelijke
richting.
Er ig eprake van een r^ratervoerend pakket, dat ter plaatse r^raarschijn-
Iijk vrij dun ig. Volgens de 'Grondwaterkaart van Nederland", DGV-TNO
(blad 41 OoEt, 1985) bedraagt de dikte ongeveer 5 m. Informatie
verkregen via de Waterleiding van de Gemeentebedrijven doet ve¡moeden
dat de dikte van dit pakket locaal groter is. Ter plaatse van boring
?0 (zie paragraaf 2.4.2) werd zandhoudende klei aangeboord op een
diepte van 5,75 m-mv. Dit is mogeliJk de bovenkant van de slecht
doorlatende hydrologische basis van het gebied.

Het watervoerend pakket bestaat uit fluviatiele afzettingen en grond-
morene materiaal van de Formatie van Drenthei de lithologie kan
varieren tuEEen grof, soms grindhoudend zand tot matig fljn zand. De

toplaag, bestaande uit mattg fijn soms leemhoudend zand, behoort
waarschijntijk tot de Fo¡matie van lwente. Onder het watervoerend
pakket worden elecht doorlatende afzettlngen van Tertialre of lleEo-
zoi.eche ouderdom aangetrof fen.

Uit de als laatste uitgewerkte grondwaterstandsgegevens van 27 auguE-
tus 1982 bfijkt dat de gronåwateratroming onder het onderzoeksgebied
globaal oostellJk gericht was. Deze stromingsrlchting wordt veroor-
zaakt door de dralnerende werking van de l{ehmerbeek (zie bijlage
1), die aan de oostzijde van Winterewijk ln een noordnoordwestelijke
richtlng Etroomt.

Het doorlaatvermogen van het watervoerend pakket is gering. De KD-
waarde bedraagt naar ven¿achting minder dan 1O0 mz/dag.

!
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2.3 Inventarisatie bedriifsactiviteiten

Van omwonenden en de vroegere eigenaar van het bedrijf is, aanvullend
op het hletorisch onderzoek dat uitgevoerd en gerapporteerd is door
de Projectgroep bodemganering van Provincie Gel.derland, onderstaande
informatie verkregen.
Het bedrijf is vanaf 1930 op de riolering aangesloten gehreest. Tot
ometreeks 1968 ie afvalwater geloosd via de riolering. Na 1968 mocht
niet meer op de riolering gelooed worden.
Op het terrein ie Èoen een put gegreven van ca. 3 x 3m. In de bodem
van de put zijn dakpannen geplaatst, rechtopataand, waarop planken en
takken gelegd ziJn. De put ls afgedekt net grond en waa zodoende niet
zichtbaar. De lozing le verlegd naar deze put. De exacte locatie wae
niet te achterhalen.
volgenE omwonenden heeft na de aloop van de panden grondverzet
plaatsgevonden. Het terrein is hierbiJ geëgaliseerd.
Op de uiterste zuidpunt van het terrein bevond zich een brandplaata
rdaar zaageel uit droog/poJ.iJettronunels verbrand werd.

2.4 Veldwerk en chemisch onderzoek

2.4.L Veldwerk november 1986

In aanvullJ.ng op de ondiepe boringen, verrlcht in het oriënterend
onderzoek zijn op 13 en 14 novenber 1986 aanvullende borlngen ver-
richt: de nununere 51 tot en met 69 en nr. 90. (zie biJlage 3¡.
Ter plaatse van de nummera 51 t/n 54 en 90 ziJn peilbuizen geplaatat
met de onderkant van de filters op 4 n-mv. Ondie¡n boringen (de nrs.
55 t/m 69) tot ca. 1r5 m-mv zlJn uttgevoerd langa de noord-weetziJde
van bet onderzoekaterrein. ViJftien boringen ziJn verricht langs de
zuíd-ooEtelijke ziJde van het terreln tenelnde de bezinkput op te
Eporen. Deze ziJn niet genunnerd.

De locatlee van de peL).butzen Btaan op biJlage 4 weergegeven. De
boorbeechrijvingen met de bemongteringedlepten en zlntul,gliJke waar-
nemingen ziJn opgenomen als blJlage 9.

Chemlsch onderzoek november 1986

Grond

O¡l basie van de reeultaten van het oriënterend onderzoek is gekozen
voor analyse op één of neer parameterE van het volgende analysepak-
ket: cadmium, koper, cyanJ.de conplex en vluchtlge organohalogeenver-
bindingen (voX). In bijtage 8a J,s weergegeven op welke paraneters de
geselecteerde moneterg onderzocht zlJn.

Grondrrater

Gebageerd op de resultaten van het oriënterend onderzoek zijn de
watermonBters uit de pell.buizen 51, 52, 53, 54 en 9O geanalyaeerd op
parameters van het volgende analyeepakket: p¡l' VOX, cadmlum, koper'
zlnk en cyanide (totaal). In blJlage 8a ia aangegeven op welke Para-
metera de wate¡monstera zijn onderzoclit.
Alle analyeeresultaten zoale geraPporteerd door BC€ ziJn als blJlage
8C o¡r,genomen. o

o
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2.4.2 Veldwerk februart 1987

o,¡> baEis van de analyeereeultaten van de eerete fase zijn oP 13

februari 1987 de boringen 73 t /m 76 uitgevoerd in de tuin ten zuiden
van de onderzoekslocatle (zie biJlage 3).

De zinkput werd aan de hand van zintuigtijke waarnemingen gelocali-
Beerd ten ¡W{ van de boringen 75 en 76 (zie bijlage 3). De omvang van
de zinkput ie vagtgeeteld aan de hand van de boringen 77 t/m 83. Het
opgehaalde boormateriaal waa glibachtig, blauw verkleurd en bevatte
touw, riet, takken en Penscherven. De afmeting van de Put wordt
geachat op 3rS x 2 m met eên maximale diepte van ca- 1175 m.

Teneinde de omvang van de verontreinlglng van het grondwater nader te
bepalen zijn op 12 februari 198? de peilbuizen 70, 71 en 72 geplaatet
(zie bijlage 4). Het oPgeboorde materiaal t.p.v. boring nr. 72 ver-
spreidde een eterke oliegeur op een diepte van het grondwaterniveau
(ca. 1r5 m-mv). Bij navraag blJ de bewonere bleek dat vroeger een
oliehandel geveetigd is geweeet in de woning.

AIte peilbuizen zijn ingemeten. De wateretanden zijn vtermaal opgeno-
men. (zie voor de verwerking van de gegevene blz. 9) De boorbeechrij-
vingen en de zintuig),ijke waarnemtngen ziJn biJgevoegd bij bijlage 9.

ChemiEch onderzoek februari 1987

Grond

In btjlage 8a zijn de geselecteerde grondmonsters en de uitgevoerde
analyses van de 2e fase weergegeven.
Een grondmoneter uit boring 72 Le aanvullend onderzocht oP olie
d.m.v. de infraroodmethode.

Grondwater

In biJlage 8b La aangegeven op welke paraneters de grondwatermonetere
in de 2e faee zijn onderzocht. Het grondwatermonster uit pellbuis 72

ie aanvullend onderzocht op olJ,e 1.t.". de lnfraroodmethode.

AIIe analysereeultaten zoals geraPPorteerd door BCO zijn ale bijlage
8c opgenomen.
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2.4.3 Veldwerk iuli 19871--------

Naar aanleiding van een tugsentijdse bespreklng is.op voorstel van
dienet l{ilieu en Water begloten tot het ultvoeren van aanvullende
bemongtering van grond en grondwater, tenel,nde de begrenzingen van de
verontreiniging in de grond en het grondwater nauwkeuriger vaet Èe
leggen dan tot nu toe naE vaatgesteld ln de hieryoor uitgevoerde
faeen. De locatiea van de hiertoe uitgevoerde boringen 100 t/m 111
Etaan r.reergegeven op bijtage 3.
De peilbuizen 112 t/m 116 zlJn geplaatEt buiten het bedrijfaterrein
zoale aangegeven op bijlage 4i en 4b.
Aan bijlage 9 zijn toegevoegd de boorbeschrijvingen met de zintuig-
lijke waarnemingen en de bemongterde diepten.

Chemigch onderzoe!_juIi 1987

Grond

De diepere monsterE van de boringen 100 t/n 104 en de ondiepe mon-
Etere van borlng 105 t/m 111 zijn onderzocht. In bijlage 8a is aange-
geven op welke parametere de geselecteerde grondmonetere zijn onder-
zocht.
Teneinde na te gaan of de cyanlde-verontreinlging uiteluLtend wordt
bepaald door cyanideverbindingen in complexe vorm' ie in mongter
LO4-2 met een gemeten cyanide(totaal)-concentratie van 360 mg/kg
d.s. ook de cyanide(-vrij)-concentratie bepaald.

Grondr^rater

Het grondwater uit de peilbuizen 112 t/m 116 is bemoneterd en onder-
zocht op vox. Tr¡ee vraternonsters zljn extra gecontroleerd oP het
voorkomen van cadmium. (zle hiervoor ook biJlage 8b). Àlle BCo raP-
portages ziJn toegevoegd aan biJlage 8c.

2.4.4 Veldwerk oktober, november 1987 en februarl 1988

In aanvulling op het veldwerk van JuIi 1987 zlJn ln oktober door de
Projectgroep Bodemeanering van dlengt t{Ilieu en ¡{ater van Provincie
Gelderland de boringen 120 t/m 126 uitgevoerd (biJlage 3).

In opdracht van de diengt ltilleu en flater zlJn door IIASKONING in
november de boringen 125 en 126 doorgezet tot ca. 3r5 m-mv en zijn de
boringen L27 t/n 136 uitgevoerd tot ca.3r5 m-mv. l'lonaters zijn
genomen van de lagen tr5-2r0 m-mv, 2r5-3r0 m-¡nv en 3r0-3r5 m-mv.
De boorbeschrijvingen net de ¡nonsternamedlepten ziJn aan biJlage 9

toegevoegd.
In tweede Lngtantie zijn in februalt 1988 tn en om de KontnkriJkszaal
de boringen 138 lulm L42 uitgevoerd (zie biJlage 3) en benedenstrooms
van de onderzoekelocatLe (zuldoostefijk) de borlngen 143 t/n 148 (zle
bijlage 4a¡.
Op de boorlocaties 138, 140 t/m 142 zlJn pellbulzen gePlaatEt om

Lnzicht te verkrijgen in de verdeling van de cadmlum verontreinl'glng
over de vaete fase (grond) en de vloeibare faee (grondwater)..
De peilbuizen op de boorlocatl.eg 143 t/n 148 ziJn geplaatat om de
Vox-verontreinlging van het grondrtater nader te begrenzen. De boor-
profielen van de boringen ziJn toegevoegd aan biJlage 9. o
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Chemisch onderzoek oktober, november 1987 en februari 1988

Grond

De grondmonstera van de boringen 120 t/m 126 tot een diepte van ca.
2 m-mv, ziJn onderzocht door TÀull Infra Coneult op cyanide (totaal),
cadmium en koper. De analyses op de overige monaters zijn uitgevoerd
door het laboratorium BCO te Breda. De mongters van de boringen 125
tlm 136, van de diepten 1r5O-2 m-mv en 216-310 m-mv, ziJn onderzocht
op cadmium en koper. De monEtera van de boringen 138 t /m 142, van de
diepten 1r5 m-mv en !r5-2t} ni-mv, zijá onderzocht oP cadmium. De

analyeeresultaten van TAIrw en Bco van deze monaters zijn bijgevoegd
bij bijlage 8c.

Grondwater

De grondwatermonsters uit de peilbuizen 138, 140 t/m 142 zL)n onder-
zocht op cadmium zowel met als zonder filtrati.e in het veld (code A=
met filtratiei code B = zonder filtratie). De grondwatermonsters uit
de peilbuizen 143 t/m 148 benedengtroomE van de onderzoekglocatie
zijn onderzocht op VOX.
De'analyseresultaten zijn opgenomen in het overzicht op bijlage 8b.

2. 4.5 Yelgrer!-isgi-1?99

Na bespreking van het conceptrapport zijn in juni 1988 drie extra
peilbuizen geplaatEt tenelnde de horizontale begrenzing van de VoX

in het grondwater nauwkeuriger vast te leggen. De peilbuizen hebben
de onderkant van het fLlter op circa 4 m-mv. In bijlage 9 zijn de
boorbeschrijvingen van deze boringen oprÇ¡enomen.

Chemigch onderzoek juni 1988

De grondwatermonEters uit de peilbuizen 149 t/n 151 benedensÈroomE
van de onderzoekelocatie zijn onderzocht op VOX. De analyseregultaten
zijn opgenomen In het overzicht op biJlage 8b.
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EVÀLUÀTTE

1 Zintuiqli'ike waarneminqen

AIle waarnemingen gedaan tijdene het veldwerk van het nader onderzoek
zijn opgenomen bij de boorprofielen lbiJlage 9).
De zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn Barnengevat in tabel
3.1

Tabel 3.1 overzicht van zintuiglijk waargenomen bijzonderheden

boring waarneming
nummer

diepte
(m-mv)

62

56

66

72

77

78

90

141

matig fijn zand met
zwarte vlekken en
oranJe banen

muffe geur, puin-
reaten

brokjes pek?

oliegeur

bruin elJ.b, touw,
geur

rlet, touw
blauwe kleur

mattg fiJn zand,
donker blauw,
puin, touw

afval, puin, zeep-
bakje, borstel

puJ.n, kool

0185 - 1140

ca.0r50

ca. O rTO

1135 - 1,90

0rg0 - 1,50

0,40 - 0r8o
0180 - 1150

0180 - 1175

0,50 - 1160

or2o - or95

79

(
c
0
q

(r
c
I
f
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3.2 Geohvdroloqisch onderzoek

Van de geplaatste peilbuizen zijn vier maal de waterstanden opgeno-
men. De peilbuLzen zL)n ingemeten t.o.v. NAP. Tabel 3.2 geeft deze
gegevens \.teer.

label 3.2 Peilbuisgegevene en watergt,anden

nr.
peil-

bovenkant
peilbuis
in m tov

NÀP

filter-
etelling

m-mv

grond h¡aterEtand in m t.o.v. NAP

14 nov.86 26 nov.86 1 febr.86 5 mrt.87

51
52(ref)
53
54
70
7t
72
90

35 r97
35, 60
35 ,44
35,90
35, 53
35,2L
35,77
35,79

3r0-4,O
3,0-4,0
3r0-4,O
3 r 0-4,0
5r1-6r4
2,6-3r6
2,9-3,9
3, 0-4,0

2,O-3,O
o ,7-L,7
4, 1-5, 1

2 rO-3,O
t,8-2,8

34, 18
34,00
33,95
tn,_r,

34, 11

34,13
34, 13
34, 01
34,04
34,04

34,2O
33, 94
33,88
34, 16

34, 31
34,02
33,96
34, 30
34,00
34, 05
34, 13
34,L2

34, 06
33,95
33,97

34, 53 34,L2

34, 58
34,20
34, 11
34, 56
34, 15
34,20
34, 30
34, 33

34, 03
A
B

c
D

G

35,74
35, 51
35, 85
35,60
36,15 34 t32

- = waterstand niet opgenomen

De gegevens van 14-11-1986 en 5-3-1987 zijn verwerkt !n de isohypsen
op de bijlagen 7a en 7b.
Uit het isohypsenpatroon wordt geconcludeerd dat de Etromingsrichting
van het grondwater oostelijk is. Seizoensinvloeden kunnen deze rich-
ting iets veranderen.

3.3 Chemigch onderzoek

åIses=:s

De analyeeresultaten van de grond- en grondwatermonsterg zijn 9e-
toetst aan de indicatieve richtwaarden zoals genoemd in de toetsings-
tabel van de Leidràad bodemeanering. Deze tabel is opgenomen als
bijlage 12.

Grond

In tabel 3.3.1 op de volgende pagina is aangegeven in welke grondmon-
Eterg de A-, B- en of C-braarden van de geanalyeeerde metalen worden'
overgchreden. De volledige ana).yse reeultaten van het nader onderzoek
zíjn opgenomen in bijlage 8a.
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van de
en nader

LAB num- Boring Diepte
mer ÎAUW

Cu Ni Pbcd Zn CN

(to-
taal )

WIN 2A
WIN Àa

wrN 9
!,fIN 12
WIN 18
lfrN 19
WIN 21

15+16
17+18+
19+20
24
32
44+45
47
D

54
57
59
64
66
67
68
75
76
77
78
79
79
80
100
104
107
109
120
12s
133

2,Oc
<A
<A

2 tOB
<A
<B

<B
9, Oc

<B
<B
<A

lr2c

3r8B
1r 48

<B
<A
<A
<A

2,98
<B

A
<A
<B
<A

lrgc
<A

6,78
<B
<B

1, 98
1, OB

2,28

<A
L,7B
7r0B

<B

1, 68
<B

lt2B
<A

t,2c
1, 48

<B
2,tB
1,8B
1,98
1,38
1, 88
2 r2B
4rBB
3, 38

<B
<A
<A
<A
<A

1, 8B

A*
c*

0, 50
o,25
0, 50
o,25
0, 50
0,0 -1,0

0,0 -1,o
or7 -Lr3
!,2 -1 ,4
1,0 -1, 6
0r25-0r35
0,0 -0r5
0,0 -1,0
or0 -0r8
or0 -0r75
0r0 -0r75
0r4 -1r0
,4 -O ,8

<A
<B
<B
1C
3B
<B

2,3c

I

1

2 r48
1r 48
1r 0A
I,2B
3, lc
1r 0A
3,48

1B
<A
<A
<A
<A
<B

1<B
9C
4B
oc
5C
28

<A
8B
5B
<B

B

<B

1
4
1

3
2

3

2

D* I
3

,28
<A
<A
<A

,6c
<À

o
0
0
o

-O '7-1, 0
-1, 0

3 -1,5
5 -1r0
75-1,25
25-1,85

-0, 5

<B
<À

1, 6c
2 r6c

2,98
<A

1, 58

6r4c
1, 0c

30, 0c
t2,oc

7 ,28

T,
0
0
1

0
1

1

0
0
1

1

1

,2O-2 rOO

, 20-1, 80
,0 -0,75
,0 -0r 50

, 10-2 r oo
,00-2 r oo
,5O-2 rOO

,08
,58
<A
<A
<A

3
2

1, lc
3, 1c
6r 0c
4,0c

<B
1r 0B

<B
<A
4B
28
4B

1,
1,
2,

<B
<A

aangegeven i8 het aantal malen dat de A-,
vrordt overgchreden. Concentraties beneden
genoteerd aIB <À.
rr bortng uitgevoerd tijdens vooronderzoek
peilbuiE.

B- of de C-waarde
de A-waarde zijn

opmerkingl

t.b.v. plaatsing
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op basis van de reeultaten en bevindingen van het oriënterend en het
nader onderzoek is de omvang van de verontreiniging in de grond
grotendeets bepaald. Onduidelijkheid beetaat in de verticale afper-
klng van de cadmium- en cyanide-verontreiniglng. Tijdens het onder-
zoek zijn deze ondergrenzen niet bereikt. In bijlagen 5a t/m j is
per onderzochte etof de omvang van de verontreinigingen !n de grond
weergegeven.
Uit de meting van het cyanidelvriJ-)-gehalte naast het cyanide(to-
taal)-gehalte in monster 104-2, blijkt dat de cyanide verontreiniging
vrijwet uitsluiter.rd wordt bepaald door cyaniden !n complex vorm.
De gelooade metaLen in de zinkput hebben zich via het grondwater
verspreid. voor de bepaling van de omvang van de verontreiniging in
de grond nabij de koninkrijkszaal le cadmium als tracer gekozen.

Grondwater

In
A-,

tabel 3.3.2 zijn de verontreiniglngEconcentraties uitgedrukt in
B- of C-waarden.

Tabel 3.2. overschriìdinostabel crondwatermonsters.
samenvatting van de reeultaten van de analyses uitgevoerd
tijdens het oriënterend en nader onderzoek.

Boring Filter Cd Cu Ni Zn
m-mv

CN
(to-
taal )

tri- tet,ra- vox
chloor- chloor-
etheen etheen

A*
B*
ar*

E*
51
53
54
70
7l
72
90
113
114
116
140A
1408
L42A
I42B
149

4
4
4
4
4
4
6,
3,
3,
4,
5,
5,
5,
3,
3,
3,
3,
4,

2,48 <B

2,OB 1,38

1, 1c
<À

20c

2,OB
3, 18

1, 18
10c
L2C
11C

9 r1c

1A
1B
<B
<A

1,
1, I

1

1
2
2
1

<B
<B
<A
<A
<À

5B
3B
1B
8B
6C
<B
<A

4,38
25C

3r4c
<A

<B
3,0C

<B
<A
<B

5

6
9
0
0
0
0
5

5

7

7

0

<B
<A
<A

<B

6, 3c

1,68 <A

3, 18
<B

2,7C
2 r7B

<A
2,38
1r 3c
3r0c

<B

<B

aangegeven ie het aantal malen dat de À-waarde, de
B-waarde of C-rdaarde wordt óverechreden. Concentra-
ties beneden de A-waarde ztJn genoteerd als <A-

o
o.o(r
3
E
Y
I

opmerkingen:
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plaatsing peilbuia

- 140 À ¡ = gefiltreerd monster
140 B B = niet gefiltreerd monster
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De resultaten van het oriënterend en nader onderzoek zijn op tekening
(bijlage 6) weergegeven. llieruit blijkt dat de VOX-verontreiniging
zich in oostelijke richting buiten met onderzoeksterrein heeft ver-
spreid. Deze verapreiding le weergegeven op biJlage 6a. De componen-
ten die bijdragen aan de VQf-verontrelnlgtng zijn ntet allemaal
geidentificeerd. OP basie van de reeultaten van het oriënterend
onderzoek ig bekend dat in elk geval trtchlooretheen (tri) en tetra-
chlooretheen (per) aIE VOX-comPonenten voorkomen, waarvan tri in de

relatief hoogEte concentratie.

Grondwaterverontreiniging door zlnk en cadmium le reepectieveliJk
westelijk en oostelijk van het onderzoekaterrein aangetoond; zink
door de Stichtlng ltaterlaboratorium Ooet (SWO). Er wordt hierbij
o¡rgemerkt dat de bemongtering door sllo van de peJ.Ibulzen Af , B*, C*

en E* niet volgene de VPR heeft plaategevonden (geen filtratie in
het veld). O¡r baeig hiervan kan worden aangenomen dat de gemeten

zinkconcentratle in peilbuis E* (westelijk van het terrein) een
overachatting ig van de daadwerkeltJke concentraties. De ltatemon-
EterE uit de peilbuizen 138, 140, 141 en !42 zijn onderzocht oP

cad¡nlum, waarbiJ wel en waarblJ geen filtratle heeft plaatgevonden.
Er worden geen extreme verBchillen ln concentratie aangetoond.
De pH van het grondwater ligrt tusaen 6 en 7.
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4 INSCHÀTTING VAN POTENTIELE RISICO-S VOOR DE VOLKSGEZONDHEID EN DE

HYGIENE VÀN HET MILIEU

4.1 ÀIqemeen

In dit hoofdstuk worden de belangrljkste rieico's voor de mens en het
milleu sreergegeven zoale ze op grond van de huidige analyseresultaten
kunnen worden ingeschat.

In principe zijn de volgende contactmogelijkheden voorstelbaar:

a. Via de lucht:

b. Via het drinkwater:

c. Via het voedEel:

d. Via direct contact3

ala gevolg van het inademen van verontrei-
nlgde lucht;
waarbij een tweetal mogelijkheden voor-
gtelbaar zijn:
1. Via het drinkwater als gevolg van

transport in de bodem via het grond-
water naar het waterwingebied.

2. Via het drinkwater als gevolg van het
doordringbaar zijn van kunststoflei-
dingen.

aIe gevolg van coneumptie van geteelde
groenten en fruit in tuinen, vtaarvan de
bodem verontreinigd iE. De betreffende
verontreiniging moet dan wel voor de plant
opneembaar zijn¡
vranneer in verontreinigde gebieden wordt
gegraven of r.ranneer de verontreiniging
dicht aan de oppervlakte aanwezig is.

4.2 Via de lucht

Ten gevolge van verdamping van de vluchttge Vox-verontreiniging
aangetroffen !n het grondwater, bestaat de mogelijkheid van bein-
vloeding van de luchtkwaliteit in niet of elecht geventileerde ruim-
ten van woningen boven de verontreinigde bodem.

Uit ervaring van Haskoning met grondhraterverontreiniging door vOX i6
gebleken dat niet kan worden uitgesloten dat de Maximale Immlssie
Concentratle (MIC) voor tri ln krulpruimtelucht wordt overgchreden
bij de gemeten concentraties VOX in het grondwater (peiLbuis 53, 70

en ?1). l.fIC heeft betrekking op maxirnaal toelaatbare concentraties
van etoffen oP leefniveau, op blootstelling gedurende 24 uur per dag
het gehele jaar door. Hierbij ie aangenomen dat de VOX-verontreini-
ging uitsluitend wordt bepaald door tri.

Uitgaande van het bovenstaande ig het niet uitgesloten dat met name

in woningen ten oosten van het onderzoekgterrein de MlC-waarde voor
tri wordt overschreden. Het uitvoeren van een kruiprulnte lucht
onderzoek t.p.v. apoorÉtraat 30 kon geen doorgang vLnden i.v.m. een

weigering van de eigenaar.

i
:
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4.3 Vla het drinkwater

gs!ersi!seÞ:eg
Ten noorden van Winterswijk bevindt zich een rãterwingebied. Gezien
de ooetelijke stromingsrichting van het grondr.rat,er ter plaatee van
de onderzoekslocatie zal geen beinvloeding van de waterkwaliteit in
het waterwingebied plaatevinden. Het terrein ie gesitueerd buiten de
25-jaars zône van het intrekgebled.

P=rsIs3!9!19r9:3s:!
VoX-verontreiniging kunnen kungtgtof leidingen binnendringen. De
drinkwatertranaportleidingen in de omgeving ziJn echter van staal of
gietijzer, terwijl de huisaansluitingen van koper of lood zijn. In
dit geval bestaat geen gevaar voor beinvloeding van het drinkwater
t.g.v. verontreiniglngen in de bodem. Àlle woningen zijn op het
drinkwaternet aangesloten.

De verBpreiding in het grondwater van de met VOX verontreinigde vlek
betekent een nadelige beinvloeding van de kwalitiet van het milieu
voor een steede groter gebied.

4.4 Via het voedsel

59P9!

Koper wordt geaccumuleerd Ln de wortels, maar vrijwel niet verplaatst
naar bovengrondse delen. concentratieg van koper in de grond tot 200
mS/kg d.s zijn vanuit het oogpunt van voedingeveiligheid toelaatbaar
1ref. 1). Deze concentraties kunnen echter wel het natuurlijk eco-
EyEteem beinvloeden waardoor de kr¿aliteit van het milieu verslech-
terd.

gr3slqe

Complexe cyaniden zijn weinig Èoxisch en worden niet verplaatst naar
bovengrondse delen. Het cyanide(-vrij) gehalte is niet meer dan een
maat voor de hoeveelheid blauwzuur die onder zure conditieg uit de
cyanide-verontreiniging kan worden gevormd. Deze parameter ie niet
van belang vanuit het standpunt van opname via de gertassen, maar
beinvloed de kwaliteit van het natuurlijk ecoEyEteem. Hierdoor wordt
plaatselijk het milteu nadelig beinvloed.

Cadmium

Onderzoek heeft aangetoond dat in gewassen geteeld op grond waarin
meer dan 1 ng/kg cadmium vtordt aangetroffen, normoverschrijdingen
kunnen plaatsvtnden. lref. 2l
i{anneer het cadmiumgehalte van de bouwvoor boven de 2 ng/kg llgt,
wordt door het Consulentschap van Àkkerbouw en Tuinbouw geadviseerd
geen conEumptiegewaaEen te telen in verband met mogelijk individuele
normoverEchr i j dingen.

MiIieu
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Indlen het verontreinigde terrein in de toeko¡nst mogelijk gebruikt
wordt als groentetuin is een verhoogde opna.me .van cadmium ten gevolge
van conEumptie van geteelde gewassen niet uitgesloten.
Een verhoogde opname van cadmlum door planten kan ook optreden indien
het met cadmium verontreinigde grondwater als sproeiwater wordt
gebruikt. Binnen het onderzoeksgebied vinden geen onttrekkingen
plaats

4.5 Via direct contact

In dit verband !e gelet op toxiciteit van de aangetoonde verontrei-
niging cadmium het meeet van belang.
De toxische effecten van cadmium zijn op lange termijn merkbaar na
een voortdurende te hoge cadmiumopname. Een incidenteel licht ver-
hoogde cadmiumopname zal geen aantoonbare toxische effecten met zich
meebrengen.
Opname van cadmium via de huid treedt niet op. Kinderen die epelen-
derwije verontreinigde grond via de mond innemen vormen een mogelijke
risicogroep.

Bodemdieren die grond oPnemen, met name wormen' zijn gevoelig voor
met metalen verontreinigde grond. Door afname van het aantal van
deze dieren zal het natuurfijk ecoayateem utorden verstoord.

Uit het chemisch onderzoek kan, gelet op het aangetoonde cyanidel-
vrij ) in grondmonster 104-2 worden afgeleid dat onder zure omstan-
dlgheden het giftig blauwzuurgae kan r^,orden afgeaplitst uit de

cyanideverontreiniging. Derhalve kan niet r.torden uitgeeloten dat na

inellkken van met cyanide verontreinlgde bodemdeeltJee onder de zure
condities in de maag ook blauwzuurgas wordt gevormd. SPelende kinde-
ren en ook bodemdieren die verontrelnlgde grond innemen vormen der-
halve een risicogroep. Het onderzochte monEter is genomen op een

diepte tusEen lrO en 1r5 m-mv.

(

I
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CONCLUSIES EN AÀNBEVELTNGEN

Conclusies

op basis van de reeurtaten en bevindingen van het oriënterend onder-zoek en van het onderhavig nader onderzoek kan het volgende wordengeconcludeerd:

Grond

- rn de grond van het onderzoeksterrein zijn verontreinigingen doorcadmium, ko¡rer en comprex cyanidé aangetoond.cyanide 1-vrii) isaangetoond Ln het aanvurrend onderzoek. De cadmium- en 
"y"rria"-concentraties overschrijden de c-r.raarde. Koper werd aangetoond inconcentratiee boven de B-waarde. De verontreiniging.r, 

"i5r, hoofd-zakelijk in combinatie aanwezig.
- De verontreinigingen ziJn aangetoond op praktiach het gehereterrein. De horizontale begrenzingen van de verontreinigingen

zijn per bodemlaag aangegeven in biJlage 5.
De verontreinigingen op de diverse locaties zijn aangetoond totop diepten variërend van ca. 1 tot 3 m-mv. op het terreingedeeltenabij de voo¡matige zinkput ie de grond verontreinigd tot ca. 2,5
m-mv. Het totare volume verontreinigd materlaal wordt geraamd opcirca 350 m3 (concentratie > B-waarde).

- De verontreinigingen hebben zich via het grondwater verspreid.
Hierdoor ie ook de bodem onder de KoninkriJl zaar verontreinigd.
De veront,reiniging etrekt zich uit over het in biJrage 5 met, een
aangegeven gedeelte. verontreintgtng ie aangetoond in de bodem-laag tuaeen 1r5 en 3ro m-mv (onder het grondwaterniveau).

- Ter plaatBe van boorlocatle 90 werd ge8tort (huishoudeltjk) afval
aangetroffen.

- orie is aangetoond t.p.v. boring 72 Ln een concentratie beneden
de B-waarde.

Grondwater

- rn het grondwater onder en buiten het onderzoeketerrein zijn
cadmium, zink en vluchtige organohalogeenverbindJ.ngen (vox), o.a.
trichrooretheen en tetrachlooretheen, arg verontreinLging aange-
troffen.

- onder het onderzoeksterrein overechrljden de concentraties cad-
mium, zink en VOX plaataelijk de B- en C-waarden.

- Oostelijk van het onderzoeksterreln is een vox-concentratie
eangetoond boven de B-waarde tot op een diepte van 6 m-mv. Ten
zuiden van het onderzoeksterrein is cadrnium aangetroffen in een
concentratie boveir de B-wâarde.

- weBtelijk van het onderzochte perceel ie zink in een voorgaand
onderzoek in een concentratie boven de B-waarde aangetoond. Getet
op de oostelljk grondwaterstroming is het niet waarschijnliJk dat
het zink afkometig ts van het grondwater onder het onderzoekgter-
rein.

- De nu bekende verontreini.gingegl,tuatie is weergegeven op bijrage
6 en 6a.
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Risico's voor de volksqezondheid en het milieu

risico's voor de volksgezondheid op dit moment zijn niet uit te
sluiten in relatie tot de kwaliteit van de lucht in de woningen
in oogtelijke richting te gevolge van de mogelijk hoge VoX-con-
centratiee !n de kruip- of woonruimte ten gevolge van uitdamping
van deze stoffen vanuit de grond.
riEico'B voor de volkegezondheid en het milleu in de toekomst
zijn niet uit te sluiten in relatle tot:

a. de consumptie van (voedingelgevraaaen die geteeld zijn op met
cadmium verontreinigde terreindelen.

b. de luchtkwaliteit in woningen die op heÈ onderzoeksterrein
worden gebouwd t.g.v. uitdamping van VOX-verontreinigingen.

c. het inglikken van met cyanide verontreinigde grond als gevolg
van blauwzuurvorming in de maag.

d. de ongecontroleerde verspreiding via het grondwater van de
VOX-verontreiniging.

5.2 Àanbevelinqen

Gelet op de mogelijke toekomgtige risico's gerelateerd aan de con-
sumptie van ger.¡asEen dle op met cadmium verontreinigde grond zijn
geteeld en gerelateerd aan het tneltkken van met cyanide verontrei-
nigde grond, wordÈ aanbevolen de meÈ metalen verontreinigde grond te
ontgraven. 1

TevenE wordt aanbevolen ter plaatse van boorlocatíe 90 (zie bijlage
5) het geBtorte (huishoudelijk) afval te verwijderen. \

Sanering van het grondwater onder het onderzoekgterrein iE gelet op
de potentiëIe risl,co'e noodzakelijk. Doordat de vOX en de zware
metalen via het grondwater zich ongecontroleerd kunnen verspreiden
bedreigen zij nameliJk de kwaliteit van het milieu.

Indien wordt beEloten tot eanering van het grondwater verdient het
aanbeveling gelijktijdig met de VOX-verontreiniging de verontreini-
ging in het grondwater door cadmLum te saneren. Hierbij wordt opge-
merkt dat de aangetroffen concentraties aan cadmium, in de grbnd
onder grondwaÈerniveau langa de noordzlJde van de Koninkrijkszaal
nog gedurende langere tfjd een bron kunnen zLin voor grondwater
verontreiniging. uit milleuhygiëniache overweging wordt dan ook
aanbevolen deze met'cadmium verontreinigde grond te verwijderen.
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DHV Raadgevend lngenieursbureau BV

Technisch Adviesbureau voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1

Gemeente $finterswiJk
akoestisch onderzoek Sleeswijk
dossier: C 011L 01- 001

Inleidinq

De locaties voor nieuwe woningbouw in het plan Sleeswijk
Iiggen in de geluidzone van de Stationsstraat en de
Dingstraat.
In verband hiermee heeft het Technisch Àdviesbureau voor
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, DIIV Raadgevend
Ingenieursbureau bv een akoestisch onderzoek ingesteld
naar de geluidbelastingen van deze bouwlocatÍes.

Rekenmethode

De berekeningen zLjn uitgevoerd met een computerprogranma
dat is gebaseerd op Standaard-rekenmethode 1 van het
"Reken en MeetvoorschrÍft Verkeerslawaai" (Regeling als
bedoeld in artikel 102 van de tüet geluidhinder).

5 dB(Àì-aftrek ex artikel L03 van de Wet qeluidhinder

Krachtens arti.kel L03 van de Wgh. mag het berekend
resultaat met 5 dB(A) worden vermÍnderd alvorens toetsÍng
aan de grensvraarde plaatsvindt. Op de in dÍt rapport
vermelde waarden ís deze aftrek reeds uitgevoerd. AIIeen
in de biJlage Ís de ongecorrigeerde waarde vermeld.

Uitqanqsounten

De verkeersgegevens voor de Stationsstraat zÍJn in
_,o_verleg met de dienst RuÍmtelÍJke Ordening en Verkeer van
de gemeente;
-etmaalintensiteit, 1998 ¡ 9020 mvt.
-dagperiode maatgevend, gemiddelde uurintensiteit 7t van
etmaalintensiteit
-percentage vrachtverkeer; 10t
-verdeling niddel zwaar - zwaar vrachtverkeer; 50:50

De overige gegevens zí)n vermeld in de computeruÍtvoer
die als biJlage Ís opgenomen.

O1982 DHV Rerdgrvtnd lngrnhurrburlru BV

2

3

4

Nie$ u¡t dit beltak/drukwrk ñåg wordoñ veñælvoudigd on/ol oponbsr grmskt d.m.v. druk, totokop¡e, m¡crolilm ol op Elko üdtts w¡¡to @k, zoñder v@ntg@d. lchr¡ll€liike
tooltemñiôg van OHV Ra.dgÊveñd lnçnieußburuau BV. ôæh mig hct ¡ond€r æn drgrl¡ike tmtcñming rcrdcn gabruikt vær en¡g 6nd!t nrk dan wild@. htt i!vedÐrdigd.
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Resultaten

Uit de uitgevoerde berekening bliJkt dat de
voorkeursgienswaarde van 50 dB(A) tot op 83 meter uit de
as van de Stationsstraat wordt overschreden. De dichtst
bij zijnde bouwlocatie bevindt zich op ca. L25 meter.

Conclusie

De bouwlocaties liggen buiten de 50 dB(À)-contour van de
Stationsstraat. De afstand ten opzichte van de Dingstraat
is veel groter en er kan dan ook worden geconcludeerd dat
vanwege beide wegen geen overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde plaatsvindt .

Amersfoort, mei 1988
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* Situratie r5tationsstraat *
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Als r^¡eqdek een niet+le¡rentenve'rhardinç net f ijr¡e oppervlaktete>ltuur
Afstand hard-=achtlijn tot uæqas (m) ¡ 7.tX)
Fodemfactar :acht gedeelte (fr. racht): l.eÖ

Aantal rijlijnen : 1
Rij Lijn I liqt op de h¡eçås
VerkeersEanenste I I inç snell-eid intensiteit

(km/h) (vtç/h)
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FASERIN6 VAN DE NO6 TE VERTACHTE¡I KOSTE]I

oilschrijving

dùElit¡JAARDE EN VERIIERV I Nß

boekHaarde per 3l-Dec-87
inbr€ng A0 gronden {ase I
i nbreng AD gronden {ase ?
inbrenq A0 gronden fase 5
noq aÂn te kopen fase I
nog ¿an te kopen {ase ?
nog åån te kopen {àse 2 t¡liH
flog ¿ren te kopen {ase 3 (Ter Hart e, o, )

nog åan te kopen {ese 4 (Beijere)
nog aan te kopen {ese 5 (Ter }le¡re)
0veri qe ver*ervi ngskosten

totaal verxervi nq

AAN6EGANE VERPLICHIIN6EN
Pl anontni k ke I i ngskosten
Voorzieninqen voor 6 noninqen
0verige aånqegane verpliËhtingen

totaal aangegane verplichtingen

SLODPKOSTEN
Di versen
BebouLi ng

totååI sloopkoEten

FASERI}¡E Ht]EVEELHEDEIT RIOLÊRINGI VERHARDINGI

1 372 187
975 500

385 000
2 rl00

3å3 000 75 000
325 00û

? I 0û(l
717 000

---------+ ---------t ---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+
1 37r 187 1 3¡8 300 75 000 731 000 0 717 000 ? (100 0

I 04 000
30 000

S L E E S }I I J H (gLUITEND I,IODEL) redectie datun l 04-llei-88

eënh eenh,prijs 01-Jan-88 0l-Ju1-88 01-JuI-69 01-Jul-90 0t-JuI-91 0l-Jul-92 01-Jul-93 01-Jân-94 TDTAAL

r 372 187
975 900
385 rlt0

2 000
438 000
325 00')
2l 000

717 00û
0

0
0

----------+
4 ?ts 687

---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------t ---------+
, 0 134 000 0 0 0 0 0 t

-i--------+

1 04 000
30 000

0

1 34 000

ü

5û 000l tl 000
+ --------+
0 l0 00'l

EROENAANLEE EN VERLICHTTNG

10 000
- - -- ----+

1ù 00ù
+ --------+ -+
0 10 000 20 000

t0 000 20 0ü0

190

J
4 484

200

--------+
ô

+ -+
0 30 000

Riolering dian. 30r) nm

Riolering dian.400 nn
Inspectieputten
Straatverharding
9traatverhardi ng
Trottoirverharding
Herstreten straatverh.
Herstråten trottoirverh
6roenaanl eg
Bonen in verh¡rding
Lichtnasten

450
225
815

J

14

??

11

ß1

n1
5t
¡2
s2
ml
m2

¡n2

st2

st
et

150

ó
950
?óö

210
80

J

950

BO

16
9 736

760
273
430

1 ('35
38
3914



6ÊI.IEENTE }¡IIIITERSII¡JX EXPLOITAT¡EREKENIIIB PLAII :

FASERIN6 VAN I)E NOG TE VERI'ACHIEI{ KOSTE}I

orìschrijving eenh eenh,prijs

Kt)STEN VAN RIOLERING, VERHARDIN6' GROENAANLEG EN VERLICHÏIN6

S L E E S t¡l i J K (SLUITEND IÍODEL) rÊdeEtie dåtuíì I 04-l'lei-88

0t-J¡n-88 01-Jul-88 0l-Jul-89 0l-Jul-90 0l-Jul-91 0l-JuI-92 01-Jul-93 0t-J¡n-94 T0TAAL

Ri ol eri ng di an. 300 mm

Riolering diam' 40t) ¡nln

lnspecti eputten
Straatverharding
Straatverhardi ng

lrottoirverharding
HerEtraten Etreatverh,
Herstreten trottoirverh
6roeneenl eg

Êonen in verherding
Lichtnesten
Diversen en onvoorzien

Vt]OREERE¡DIN6 EN TOEZ ICHT

PLAN0NTt¡l I KKEL I NGSK0STEN

OVERI6E KOSTEN

NIET VERREKENBARÊ BTI,I

TOTAAL EEI'¡ERAAL

SAIIENVAÎTIN6 VAN DE TOTALE KOSTE]{

BOEK}IAARDE EN VER¡IÊRVINE

AAN6EÊANE VERPLICHTIN6EN
SLOOPKOSTEN
BOU¡I- EN }IOONR I J PIIAKEN

VOORBEREIDIN6 EN TOEZICHT
FLANONT¡I I KKEL I NGSKOSTÊN
(IVERIEE KOSTEN
NIET VERREKENBARE BTI,¡

T0TAAL ËENERAAL KoSTEN (excl.

l'leerkoEten over C t/¡r F bi j I

ml
¡rl
st
m2

n2
¡7
n2
n2
nl
st
Ét
5. 00'r

115,00
125.00

I 800. 00
102.00
80. 00
30. 00
23, 00
?5.00
15.00

500.00
I 300. 00

l7 250
0

10 800
96 900
20 s00

0
0
0
0
0
0

7 298

0
0

11 250,
5 625

t2 223
2 500

0
0
0

0
0
r)

0
0

0

0

0
0

0

0
()

0
0

0

0

0
r)

0
0
0

24 150
10 000
I t00

96 900

0
0
0
0
0
0
0
0
0

u

0
0

0

0

0

0
û

0
0
0
0
0

0
0

0

0

4

0
0
0

0
0
0

al

I
437

6

I

1å

850
0

000
3ó8

0

000
0
0

300
500

0

LA

10
2g

993

I
t1

J

13

l9
50
ål

250
000
800
072
900
250
250
625

000
700
315

90

2

0
0

0

341

18 ?00 19 200 14 300
9 493 18 ll8 26 416

totåål kosten bour- en woonri jpmaken
---------+ -------r-i ---------+ ---------+ ---------+ ---------+

0 o 15S 038 199 3/13 380 472 554 734

I ?{)0 19 5ó5 ?3 921 46 857 6S 9åS

t 000 ló 304 19 934 39 047 37, 473

+ + ----------+
0 0 I 287 587

0 160 511
0 135 759

:-0

:_ ____ ____3_

0 ó 00r 543

1 2. 007
r 0. 007,

0. 002

kostensti jgi ng )

0.00T kostenst

kostensti jgi ng )

0

r)0 0

0

000
038
565
304

0

U

717 20

0

731 ù00

0

199 343
23 921
19 934

0
0

0 00 0

I 372 187 1 484 700 ?,73 iO7 974 198 476 376 I 4tB 175 2 000

I 372 187 1 338 500
0 134 000
0 10 0Ù0

00
0 1?00
0 1000
00
00

0
0

10 000
380 47?
46 857
39 047

0

0

000
0

000
734
9óB
473

0
0

l0
153

19
1ó

20
554

ág

00
0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

4 235 å87
134 000
50 000

I 287 587
1ó0 51i
I 33 758

0

0
----------+
6 00t 543

0

å 001 543

---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+ ---------+
1372187tit8470027390797/t198476376141s17520000

00000000

I 37? 1S7 I 484 700 273 907 974 t9B 47b 376 I 418 175 2 000 0
T0IAAL 6ENERAAL K0STEÌtl ( i nc I .



GEITEENTE IIINlERSI{IJ.K EXPL(¡¡IATTEREKEI¡IN6 PLAilDEELI

PR(]6RAII¡14 EI.¡ t¡IIVANO VAN DE NO6 TE REALISEREN OPBRE¡IESTEII

A Aåntallen, m2's, di{{erentiatie en {aserinq per aantal cq

S L E E S t¡ I J K (SLUITEND l100EL) redactie d¡tut¡: (r4-íei -88

01-J¿n-88 01-Ju1-BB 0l-Jui-89 0t-Ju1-90 01-Ju1-91 0l-Jut-9? 0l-Jul-93 01-J¿n-94 Totaal

å
80 JU 23

n?

oñ5chri jvinq

Stichtinq Lichtenvoorde
Prefii e huur non-prof i t
Premi Ê koop
Vri je sector
Vri je sector

dif{erentiatie
bst/li9 hoogte

t,00
I .00
1. (r0

1,00

prijs
excl. BTl,l

20 813 / lr¿veI
1? 29ó / kavel
15 370 / kavel
15 570 / kavel
15.170 / kavel

1. ù0
0, 81.)

1.00
1. (t0

L00 -------+ -+

6

0

0

0
+

i)

0

0
rl

c

0
(

')

-------+
ó

+

80 30 0

+ +

0
Totåel eantal roningen Per lå5e

500 / n2llinkelbebouwing type I
Bi jdr¿ge AD gronden fase I
Bi jdrage AD gronden fåse 2

Bi -idrage AD gronden fase 5

Ambechtel i jke Þedri jven
Koninkri jkszaal
D0rpsvPrni euHi ng9{ond5
8ijdr. plenontt. (dorPsvern. f

B 0pbrenqEten

onschr i jvi ng

StiEhting Lichtenvoorde
FrenÍe huur r,on-pro{i t
Preni e koop
Vrije sector
Vri ie sector

r)

-------+
0

0

0

-------+
0

r39

0

+

Totaal m2 niet r¡oninqbouÍterr'einen 0

in geld per fase per type en incluEief het aanqegeven àtijginqspercentage

opbr. 5ti j9. Perc'

0 0 0

01-Jan-86 01-Ju1-88 01-Jut-89 0l-Jul-90 01-Ju1-91 0l-Jut -92 01-Jut-93 1ll-Jån-94 Totãå1

t¡inkelbebou*ing type I 0.00x
Bi jdrage A0 gronden {ase I 0.007'
Ei jdråqe A0 qronden fase ! 0.007.

Ei jdrage A[ gronden fase 5 0.00f
Anbachtelijke bedrijven ' 0.002
Koninkrijks¿aal 0'00i(
Dorpsvernie,rringsfonds 0.0Û'I
Bijdr. plånort¡¡' (dorpsvern' +. ) 0.007
0verige opbrenqsten (IoPende verplichtingen)

0

975 50t'
0
0
0

27 154
900 000
1tr4 000

0
0

385 000
0
0
0

ó00 000
0

0

50'l
0(j0
û00

0
750
000
000

0

983 ó8
0

3óB 880
0
0
0

?8? 80

å00 0 500 00

+ ---------+ ---------+ --'----"t ---------+
1 9ó8 ô80 968 B8(r 782 808 0

0, ù0r
0. 007.
0,00ï,
0, 007.
0. 00r

1 ?5 000
n

0
0
0

0

0

0

0

0

0
I
0

'j
0

0
rl

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

00
0

0

0

t'
0
0

0

0

0
0

ö

0
rl

0

û
c'

0

0
0

-+

0

0
0
0

0

0
0
0

rl0 0
0
0

tl
D

()

0
0

0

0

0

0

0
0
rl

t

1 ?5 000
T ÔJJ JOO

0

0
tl

975
385

a

27
2 ó00

104

0

0

0

0

0

0
(per ljan l99l)

0

1

-T + +

0 2 13? 250 ? 00ü 0 5 854 61S



Startdetutt
Eindd¡tu¡
Per i ode
Prijspeil

dåtuo
vi¡n

i nvest,

01-J¡n-88
01-Jul-BB
01-Jul-89
01-Jul-90
01-Jul-?1
0l-Jul-92
0 I -Jul -93
01-Jan-94

Tot¡e¡

Reqt e v erf
Renteri nå
Kostensti
0nh1. st i J

I

E¡I{DÌIAARI}€ BEREKENIN6 ItNIERSIIJK PLAI{ ¡ 9 L E E S Ii I J K (SLUITÊND IIIIDEL) redactied¡tu¡¡: 04-ltei-88

incidcntele stijging ¡1 verr¡erkt bij totale kosten)
íncidentele stijqing ¿l verrerkt bij opbr' in geld)

B OPBREN6SIEN

opbr. incl, oPbrengst eindra¡rde
incidentele incI. oPbrengst
opbr. sti jg, rente 0l-Jan-94

000
2 132 250 3 253 8S3 3 255 S83

I 968 680 2 783 441 2 783 441

968 880 1 268 391 1 2å8 391

78? 808 948 887 948 887
000

2 000 2 07A 2 078
000

----------+ ----------+ ----------+
5 854 å18 I 258 á80 s 2sB 6S0

Contr, ber, j¿¡rl, bijdr¡ge

0I-J¡n-88
01-Jin-94

l2 n¡¡nden
0l-Jen-88

kosten incl. rlqelene kosten
incidentele kostenst. incl.
kostenst. {åctor sti jqing

i es l
t:
jging!
qinq :

L 00'tL

8.002 ,

0.00Í (algeleen Et.Perc
0,0011 (algeleen st.Perc

A KOSTEN EN FAClOREN

| 372 t87
I 484 700

273 907
974 198
47b 376

l 41S t75
2 000

0
----------+
6 001 543

I 372 187
I 484 700

273 i07
974 r98
47ó 37å

1 418 175
2 000

0

----------+
ó 00r 543

1 .0000
1.0000
t,0000
I .0000
l- 0000
I .0000
1,0000
t .0000

4BB
093
2h7
353
443
7r6
078

0

l. s8ó9
1.5270
1 . 4139
1.3091

1. r224
l. 0392
r.0000

I .58ô9
1.5270
1.4139
1.3091
L,?122
1.1724
I .0392
1 .0000

2 177
2 2b7

387
r 775

577
I 591

rente
vÞrlie9
f¡ctor

koiten
incl,
rente

I Ec Orû.

eindrt.
lactor

ei ndr.
kosten

0t-J¿n-94

? t77 488
2 2b7 0s3

3A7 267
I ?75 353

577 443
1 591 71å

2 078
0

----------+
B 278 458

berekend
Eeldo

2 A27

ovERztcHT VAN DE Ftt{âilCtERlil6sEEHOEFTEr DE REiITEVERL¡EZE}¡ E¡l HET TE VERllACHfEll SALDo

geraaode berekend
opbrengst rente

incl, stijg. verlies
datu¡ van kosten íncl ' gere¡ode kosten
kosten / incidentale kosten incl.
opbrengst kostenst. Eti jging eti jging

01-J¡n-88 I 372 187 0 I 372 187

01-Jul-88 I 484 700 0 I 484 700
0t-Jul-89 273 i07 0 273 907
01-Jul-90 974 r98 0 974 t98
0t-JuI-91 476 376 0 476 376
01-Jul-9? I 418 t75 0 I 418 175

01-Jul-93 2000 0 2000
01-Jan-94 0 0 0

----------+ --------+ ----------+
Totåal ô 001 543 0 6 001 543

+

I 278 438

0 0 (1

2 lsz 230 (53 832)
t 968 6S0 (67 2771

968 880 68 3?2
782 808 93 3å2 I

0 105 346
2 000 320

0 169

----------+ ----------+
5 954 6tg 151 411

Seldo per 01-J¡n-88

jaarl i jkse
stortinq/
bi.idrage

3 655
----------+

opbrengst
incl. stÍjq'
en storting

0

2 131 950
I 9óB 0ó9

969 769
7B? 197

(611)
I 389

(300)
----------+
5 850 9ó3

rente
verlieB

s¿l do

372
t778
854
917
316

3
4
4

t87)
4å9 I
027
031
s2ó
997
3ló
486

0
300
å11
611
611
ó1t
6ll
300

0 (1 372
(53 832) (779
(62 301 ) 8S3
6A 747 915
93 233 t 314

105 r57
67
tl

--------+
150 583

187 )

76St
092
410
4ó4
ô?t

291
3

EEDRâBEII TUSSEN HAAKJE6 ZIJN NFBAÍIEF


