
 

 

  

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST OMWONENDEN SIBELCO  

(15-11-2022 locatie Gebouw Emma Ratum 14:00-16:45 uur) 

Concept verslag  

1) Welkom door voorzitter Wolter Ziggers  

Wolter heet iedereen welkom voor de derde informatiebijeenkomst. 

2) Wie is wie – korte kennismaking 

Alle aanwezigen stellen zich kort voor. Aanwezig zijn volgens de presentielijst: 

Namens de omwonenden: Rosita te Hofsté, Rinus te Hofsté en Glen te Hofsté, Frits van Eerden en Ineke van 

Eerden, Geert Heijink en Theo Stokkerink, Willem Hulscher, Sis Huiskamp, Jan Willem Vierkant en Carl 

Drees. 

Afwezig ten opzichte van vorige keer: Max Slingenberg, , Tom Berendsen en Bernard Colenbrander 

Namens organisaties: Rik van de Weerdt, Karlijn Scheffer, Jara Lomme en Nienke v/d Wal (GGD Noord- en 

Oost Gelderland), Pieter Jan van Dijk, Ineke Holkenberg en Loes Wielink (gemeente Winterswijk), Hilbrand 

Weststrate (meten ODRA), Wolter Ziggers (projectleider ODRA) en Willem Saris (wijkagent) 

Afwezig: Maarten Leseman en Marcel Heijink (ODRA) en Lex Groenewold (GGD) 

3) Vaststellen van de agenda  

De agenda wordt vastgesteld 

4) Verslag informatiebijeenkomst 2 van 14 december 2021 (bijlage 1) 

Verslag wordt vastgesteld met opmerking van de heer Drees dat zijn naam niet goed is geschreven 

5) Afronden en plaatsbepaling van de onderzoeken 

a) Bodemonderzoek in de omgeving van steengroeve Winterswijk  

Op 21 juni 2022 is dit onderzoeksrapport beschikbaar gesteld aan mevrouw Te Hofsté met het verzoek het 

rapport te delen met de deelnemers van informatiebijeenkomst 

  

Op twee plekken is de bodem bemonsterd die het afgelopen jaar zijn afgegraven of opgehoogd vanwege 

het gebiedsplan Willinks Weust. Het is een gemiste kans dat niet eerder hierover met de buurt is 

overgelegd. Er wordt de tip gegeven om naar de boorstaten te kijken om te bepalen of het om 

geroerde/afgegraven grond ging. Er is gekeken naar de boorprofielen en alle bodemprofielen zien er identiek 

uit (matig grof zand, lichte wortelgroei en een beetje leem). Er is niet bemonsterd waar nieuwe grond is 

opgebracht. En als dat toch het geval zou zijn dan ligt deze grond er al enige tijd en is er ook al die tijd 

depositie geweest. 

Aan de Lageweg zou PFAS zijn aangetroffen, echter hier is sprake van PAK waarbij de waarde boven de 

achtergrondwaarde ligt. Dit kan niet afkomstig zijn van Sibelco, waarschijnlijk eerder toe te schrijven aan 

een voormalige brandplek.  In paragraaf 2.6 van het rapport staat vermeld dat de kans op aanwezigheid 

van PFAS in de bodem verwaarloosbaar wordt geacht. Op basis van de kamerbrief van 8 juli 2019 is de 

bodem van heel Nederland als diffuus verdacht voor PFAS als gevolg van atmosferische depositie. 

 



 

 

b) Depositie onderzoek – monsters, analyse, advies RIVM (bijlage 3) 

De heer Weststrate geeft een presentatie (bijlage A) van de wijze waarop bemonstering en analyse heeft 

plaatsgevonden. Nadere uitleg wordt gegeven over de werkwijze waarop met water in de 

bemonsteringsbak is omgegaan. De werkwijze is identiek aan die van het uitgevoerde onderzoek in 

IJmuiden.  

c) Gezondheidskundige beoordeling depositie onderzoek  

 

De heer Van de Weerdt geeft een presentatie over de gezondheidskundige duiding van de 

analyseresultaten (bijlage B) en  licht naar aanleiding van vragen en opmerkingen voor zover mogelijk nader 

toe:  

• de aangetroffen loodverontreiniging op locatie C; 

• de normstelling van stoffen en in bijzonder van lood die sowieso om  gezondheidsredenen scherp is 

gesteld en daardoor “eerder” wordt overschreden;  

• het handelingsperspectief van kinderen jonger dan 2 jaar op locatie C waar het gehalte lood de norm 

overschrijdt; ingeval van normoverschrijding is de duur van blootstelling van groot belang om van een risico 

te kunnen spreken; risico heeft betrekking op populatieniveau; 

• de representativiteit van het onderzoek; 

• wel en geen waarde van monsters in huis, uit dakgoot en mos op dak; 

• relatie met opslag en verwerking van vliegassen en vermeende wantoestanden bij Sibelco ten aanzien 

van arbeidsomstandigheden van (voormalige) werknemers in fabriek; 

• mogelijkheden om Arbo issues meer aandacht te laten krijgen (expertisecentrum toxicologie i.o. te 

Amsterdam); het centrum dat kennis heeft van beroepsmatige blootstelling aan stoffen is het Landelijk 

Expertisecentrum voor stoffen gerelateerde beroepsziekten, LEC-BZ. Bijgaande link geeft info over dit 

centrum dat sinds 1 juli 2022 operationeel is: 1 juli 2022 komt er een landelijk expertisecentrum voor 

stoffengerelateerde beroepsziekten - Toxic 

• de effecten op dieren. 

 

Afspraken 

- de ruwe data van het onderzoek wordt als bijlage aan het onderzoeksrapport gevoegd; 

- de monsters in bewaring die niet zijn geanalyseerd worden nog eens tegen het licht gehouden 

om eventueel alsnog te laten analyseren; 

- er worden alsnog gewasmonsters genomen (gras en/of moestuin). Mogelijke locatie: wandelpad N2000 

Willinks Weust; de meest logische locatie om gewasonderzoek uit te voeren is waar gewasconsumptie 

plaatsvindt.  

- aan RIVM wordt onderzoeksresultaten voorgelegd en gevraagd naar nut en noodzaak van eventueel 

nader onderzoek; 

- het afronden van het onderzoeksrapport is afhankelijk van vorenstaande 3 punten. Gestelde vragen en 

opmerkingen worden betrokken in het onderzoeksrapport. 

 

d) Geluidsonderzoek – stand van zaken na uitspraak rechter  

Een nieuw geluidsonderzoek wordt ingepland. T.a.v. van het eerdere geluidsonderzoek is alsnog de 

representatieve bedrijfssituatie bij Sibelco opgevraagd (zie bijlage 2)  

 

Mevr. Te Hofsté vindt de door Sibelco overgelegde bedrijfssituatie onbetrouwbaar. Zij vreest voor het 

nieuw uit te voeren geluidsonderzoek dat ongeveer volgend jaar maart 2023 wordt uitgevoerd op soort 

gelijke wijze. De heer Te Hofsté jr. stelt voor om de onderzoeksopzet voor te leggen. De heer Ziggers zegt 

dat niet gebruikelijk is maar zal het intern bij de ODRA voorleggen.  

 

 

 

 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftoxic.nl%2Fnieuws%2F1-juli-2022-komt-er-een-landelijk-expertisecentrum-voor-stoffengerelateerde-beroepsziekten%2F&data=05%7C01%7Cwolter.ziggers%40odra.nl%7Ce8d420d105cc41b04d5208dac7dadaee%7C8ed2155f69794faf9ba03b48b6313b84%7C0%7C0%7C638042040036893753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VofJKoLFWB83vLgeAT84lpa9%2BXT4zuzHqlfCJw2lfb8%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftoxic.nl%2Fnieuws%2F1-juli-2022-komt-er-een-landelijk-expertisecentrum-voor-stoffengerelateerde-beroepsziekten%2F&data=05%7C01%7Cwolter.ziggers%40odra.nl%7Ce8d420d105cc41b04d5208dac7dadaee%7C8ed2155f69794faf9ba03b48b6313b84%7C0%7C0%7C638042040036893753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VofJKoLFWB83vLgeAT84lpa9%2BXT4zuzHqlfCJw2lfb8%3D&reserved=0


 

 

e) Bestemmingsplan – stand van zaken  

De heer Van Dijk licht toe dat  het bestemmingsplan voor de bedrijfsvoering van Sibelco pas verder in 

procedure gaat als de actualisatie van de revisievergunning is afgerond en de rechter uitspraak heeft 

gedaan in het kader van de handhavingsprocedure over het bestemmingsplan.  

f) Emissies – overstappen op gas (gerealiseerd) 

Sibelco heeft de twee branders van de drie drogers omgebouwd en geschikt gemaakt voor aardgas. De 

derde brander volgt in december waarna per 1-1-2023 volledig van bruinkool op aardgas is overgeschakeld. 

g) Opslag - wateronthardingskorrels en andere stoffen  

De wateronthardingskorrels -ook wel zuivere kalkkorrels- betreffen een vergunde activiteit die nog als 

afvalstof is aangemerkt echter als grondstof wordt toegepast. In de a.s. omgevingsvergunning voor de 

activiteit milieu wordt beoordeeld of deze grondstof op basis van het landelijk afvalstoffenplan (LAP) nog 

steeds als afval beschouwd dient te worden of dat de afvalstatus er af gaat. Toegestaan is de opslag van 

10.000 ton.  

Gevraagd wordt om rekening te houden met de opslag van deze korrels nabij de retentievijver die overloopt 

in een sloot buiten de groeve. Ook wordt aandacht gevraagd voor de chemische processen van 

onthardingskorrels en gebruik van hulpstoffen bij hogere temperaturen (> 100 grC).   

Momenteel vindt alleen nog (natte) buitenopslag van vliegassen afkomstig van de kolencentrale plaats. 

Deze opslag wordt in de loop van 2023 afgebouwd waarna alleen nog maar inpandige opslag in silo’s 
plaatsvindt. 

6) Stand van zaken vergunningen proces (Wolter Ziggers) 

Op 13 september 2022 heeft Sibelco de eerdere aanvraag aangevuld vanwege voortschrijdende wijzigingen 

zoals het overschakelen op aardgas en het binnenkort niet meer buiten opslaan van vliegassen. Zoals al 

eerder bekend is wordt er geen opgewerkte afgewerkte olie en dieselolie meer toegepast. Vanwege 

wijzigingen in de aanvraag en werkbelasting bij de ODRN duurt de vergunningverlening langer dan gepland 

en kunnen hierover geen concrete toezeggingen worden gedaan. Voor de vergunning inclusief de 

actualisatie van de huidige voorschriften wordt de uitgebreide procedure toegepast. Dit betekent dat eerst 

een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd waarop zienswijzen kunnen worden ingebracht.  

7) Rondvraag en afsluiting  

Graag volgende keer het gebruik van een microfoon omdat achter in zaal niet alles verstaanbaar is 

Vraag over wie kennis heeft van een overgedragen perceel van Sibelco waar DDT in is aangetroffen. Is niet 

bekend. 

Vraag over mogelijke contactpersoon bij expertise centrum Toxicologie i.o.. De heer Van de Weerdt gaat 

dit na. Opgemerkt wordt dat de GGD alleen gaat over de publieke gezondheid en dus niet over de 

gezondheid op de werkvloer bij een bedrijf. 

De afvalstoffenlijst behorende bij de huidige omgevingsvergunning wordt geactualiseerd. De op de  lijst 

genoemde stof asbest is bij vergunningvoorschrift verboden om in te nemen/verwerken.   

De extra inrit is anders uitgevoerd dan is toegestaan. De afwijking is alsnog toegestaan. Hierover loopt een 

bezwaar bij de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente. 

Er is klacht geweest over stank die is opgepakt door de toezichthouder (de heer Heijink) en ook door Sibelco 

is verholpen. Echter er heeft geen terugkoppeling plaatsgevonden over de oorzaak en oplossing. De heer 

Ziggers gaat dit na. 



 

 

Er is behoefte aan een volgende informatiebijeenkomst. De heer Ziggers wil hiervoor nog geen datum 

plannen omdat eerst de ontwikkelingen worden afgewacht en van belang is dat er voldoende actuele zaken 

zijn te bespreken en we niet in herhaling willen treden. Er wordt geopperd voor een bijeenkomst in het 

voorjaar 2023. 

De ODRA deelt de presentatie en onderzoeksresultaten niet actief met de media. Mocht de media contact 

zoeken en vragen hebben, deze dan graag doorverwijzen naar projectleider Wolter Ziggers.   

Bijlage 1: Verslag infobijeenkomst 14-12-2021; 

Bijlage 2: Toelichting op bedrijfssituatie eerder uitgevoerde geluidsmetingen; 

Bijlage 3:  Voorlopig advies n.a.v. vragen over representativiteit depositieonderzoek rond Sibelco 

Bijlage A: Presentatie van de heer Westrate 

Bijlage B: Presentatie van de heer van de Weerdt 


