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Status:  Concept  

 

Advies naar aanleiding van onderzoek naar 

deposit ie van m etalen in de om geving van Sibelco 

 

 

1. I nleiding 

Een aantal bewoners in de om geving van het  bedrij f Sibelco te 

Winterswij k ondervindt  overlast  van onder m eer lawaai,  stank en 

stofdeelt j es afkom st ig van dit  bedrij f.  Wat  de overlast  door stof bet reft  

spreekt  m en ook wel over een ‘m etaalregen’. Ze m aken zich zorgen over 

hun gezondheid, om dat  de stofdeelt j es schadelij ke stoffen kunnen 

bevat ten zoals arseen, cadm ium , lood en ferrom etalen.  
Om  beter inzicht  te krij gen in het  vóórkom en van deze stoffen in de 

leefom geving heeft  de Om gevingsdienst  ODRA een deposit ieonderzoek 

uitgevoerd en een bodem onderzoek laten verrichten door Tauw.  

 

Uit  het  bodem onderzoek blij kt  dat  er op de 12 onderzochte locat ies in het  

gebied rond Sibelco geen sprake is van bodem veront reiniging.  

 
Voor de uitvoering van het  deposit ieonderzoek heeft  de ODRA in het  

najaar van 2021 advies gevraagd aan het  RI VM. Het  RI VM heeft  op 19 

oktober 2021 een m onsternam eprotocol voor het  nem en van 

veegm onsters en een aantal r icht lij nen voor de uitvoering van 

deposit iem et ingen aan de ODRA verst rekt .  Daarin is t evens aangeboden 

het  definit ieve m eetplan voor het  onderzoek, zodra dat  is opgesteld, te 

toetsen.  

 

De ODRA heeft  in de periode van 30 m aart  2022 tot  en m et  18 juli 2022 de 

deposit iem et ingen uitgevoerd volgens de door het  RI VM verst rekte 

r icht lij nen en m onsternam eprotocol.  Er zij n in drie opeenvolgende 

perioden van ongeveer vij f weken op negen locat ies op enkele honderden 

m eters tot  ongeveer 2 km  van het  bedrij f  Sibelco verspreid in alle 

windricht ingen rondom  het  bedrij f m onsters genom en van neergedaald 

stof.  Een deel van de m onsters is geanalyseerd op een aantal m etalen en 

andere elem enten.  

Uit  de m eet resultaten blij kt  dat  op een aantal locat ies de gem eten 

deposit ies van enkele m etalen licht  verhoogd zij n ten opzichte van 

achtergrondwaarden in Nederland. Er is echter geen duidelij k pat roon te 

zien in de m eetwaarden in relat ie tot  de windricht ing in elk van de drie 
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m eetperioden, dat  zou wij zen op een verband m et  de em issies van het  

bedrij f.   

 

Op basis van de m eet resultaten heeft  de GGD Noordoost  Gelderland een 

r isicobeoordeling uitgevoerd, waarin is uitgegaan van het  scenario van 

jonge kinderen die bij  het  buiten spelen een deel van het  neergedaalde 

stof via hand-m ond gedrag inslikt . Uit  deze r isicobeoordeling volgt  dat  op 

één m eet locat ie ( locat ie C, op ongeveer 2 km  ten oosten van het  bedrij f)  

de berekende hoeveelheid lood boven de van toepassing zij nde 

grenswaarde ligt . Op andere locat ies zij n de m eetwaarden van lood 

zodanig, dat  er geen overschrij ding is van de grenswaarde. Voor andere 

m etalen liggen de m eetwaarden op alle locat ies na doorrekening volgens 

het  scenario ( ruim )  onder de grenswaarde.  

 

Op 15 novem ber 2022 zij n de resultaten van de m et ingen en de 

r isicobeoordeling besproken m et  om wonenden. Naar aanleiding daarvan 

zij n enkele vragen gerezen. Voor de beantwoording daarvan heeft  de GGD 

advies gevraagd aan het  RI VM. I n dit  m em o worden de vragen en 

bij behorende adviezen weergegeven. 

 

 

2. Beantwoording vragen 

Voordat  wordt  ingegaan op de gestelde vragen, geven we eerst  een korte 

beschouwing van de gem eten deposit ies, m ede in relat ie tot  beschikbare 

gegevens over achtergrondwaarden (deposit ie in onbelaste gebieden)  en 

tot  waarden die het  RI VM heeft  gem eten in het  onderzoek in de I Jm ond, 

een zwaar belast  gebied.  

  

Beschouw ing gem eten deposit iew aarden 

Er is in de gem eten deposit iewaarden rondom  Sibelco geen duidelij k 

ruim telij k pat roon te zien, waaruit  enige relat ie m et  de em issies van het  

bedrij f is af t e leiden. De hoogste m eetwaarden zij n gevonden in periode 

3 op locat ie C, die het  verst  van het  bedrij f ligt  ( ruim  2 km  in oostelij ke 

r icht ing) . Er is geen ‘significant ’ verband tussen m eetwaarden op de 

verschillende locat ies en de windricht ing.  

Voor enkele m etalen zij n de hoogste gem eten deposit ies hoger dan de 

referent iewaarden (achtergrondwaarden in Nederland)  en voor ij zer, 

alum inium , m angaan en chroom  geldt  dat  ook voor de m ediaan. Het  gaat  

echter in alle gevallen om  een beperkte verhoging.  

De m eetwaarden in het  gebied rondom  Sibelco zij n (veel)  lager dan de 

deposit ies die in de I Jm ond zij n gem eten (op enkele m etalen na, die in de 

I Jm ond ook niet  of nauwelij ks in verhoogde m ate zij n gevonden) . I n 

onderstaande tabel staan ter illust rat ie een aantal ‘t ypische waarden’ uit  

het  I Jm ond onderzoek ( voorjaar 2022)  toegevoegd aan de tabel uit  de 

rapportage van de ODRA. Gegeven zij n de deposit ies op de 

achtergrondlocat ies van het  I Jm ond onderzoek ( range) , en de gem iddelde 

( indicat ie)  en hoogste gem eten deposit ie op de m eet locat ies in de 

I Jm ond.  
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Tabel 1. Overzicht  van m eetwaarden van de deposit ie van een aantal m etalen 

rondom  Sibelco, op achtergrondlocat ies en in de I Jmond. 

Depositie 

(μg/m2/dag) 
Winterswijk (Sibelco) Referentie IJmond onderzoek 2022 

  Min max med min max achtgr ‘gem’ max 

IJzer Fe 328 2328 1064 118 706 180 - 1200 6900 45700 

Aluminium Al 220 1152 650 88 294 75 - 380 980 2630 

Zink Zn 20 189 27 12 47 14 - 43 250 1240 

Mangaan Mn 39 59 44 6 24 24 - 33 310 1760 

Lood Pb 2 34 6 3 15 5 - 11 40 230 

Koper Cu 2 12 5 1 6 8 - 14 25 420 

Chroom Cr 1,0 8,1 3,0 0,6 1,8 3 - 10 17 138 

Vanadium V 0,8 3,9 2,6 0,3 1,2 1 - 2 40 490 

Nikkel Ni 0,8 2,1 1,4 0,3 1,2 1 - 4 5 18 

Antimoon Sb 0,11 0,22 0,18 0,06 0,29 0,2 - 0,4 0,4  ∼2 

Cadmium Cd 0,04 0,1 0,08 0,06 0,29 0,1 0,2 ∼1 

 

 

Beschouw ing gezondheidsr isico’s 

Uit  de r isicobeoordeling blij kt  dat  alleen voor lood op locat ie C een 

overschrij ding is gevonden (155% )  voor het  gebruikte scenario. Deze 

berekening is gebaseerd op de gem iddelde waarde van de gem eten 

deposit ie op locat ie C t ij dens de perioden 2 en 3. Mogelij k zij n de op deze 

locat ie gem eten waarden voor lood een ‘t oevallige hot  spot ’, veroorzaakt  

door een historische veront reiniging 1 of andere bron. I n ieder geval is er  

geen ‘significante’ relat ie m et  em issies van lood door Sibelco. 

Als er behoefte is m eer duidelij kheid te krij gen over de verhoogde waarde 

voor lood kan op locat ie C en in de om geving daarvan eventueel nader 

onderzoek worden gedaan naar de lood deposit ie door enkele 

herhaalm et ingen op locat ie C en/ of in de directe om geving van die locat ie 

te doen. Analyse van de op locat ie K genom en m onsters kan ook inzicht  

geven.  

Wat  bet reft  de noodzaak tot  bescherm ende m aat regelen, m oet  bedacht  

worden dat  in de r isicobeoordeling gebruik is gem aakt  van een 

conservat ieve berekening.  

 

I s het  zinvol gras-  of gew asm onsters te nem en en deze te  

analyseren op m etalen? I s boerenkool daarvoor  een geschikt  

gew as? 

Gezien de gem eten deposit iewaarden (niet  of licht  verhoogd t .o.v. 

norm aal voorkom ende waarden in Nederland)  wordt  het  niet  

waarschijnlij k geacht  dat  er  in gras-  en gewasm onsters in het  gebied 

m etaalgehalten voorkom en die boven de grenswaarde voor consum pt ie 

liggen. Niet tem in kan worden besloten om  voor de zekerheid enkele 

m onsters te nem en en analyseren (uitsluitsel geven) . Boerenkool is 

 
1 Het  is bekend dat er in heel Neder land op verschillende plaatsen en in verschillende 

gebieden sprake is van diffuse loodverontreiniging in de bodem. Deze is veelal veroorzaakt  

door indust r iële en andere act iv iteiten in het  ver leden, waarbij  lood is vr ijgekomen (Ot te et  

al., RI VM rapport  2015-0204) .  
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hiervoor een geschikt  gewas, m aar er kan ook onderzoek naar 

bladgewassen worden gedaan t ij dens het  groeiseizoen.  

 

Niet  alle genom en veegm onsters z ijn geanalyseerd. W elke zouden 

alsnog geanalyseerd m oeten w orden? 

Van de in totaal 27 genom en m onsters zij n er  in eerste instant ie 10 

geanalyseerd. Enkele m onsternem ingen zij n niet  gelukt  vanwege 

problem en m et  de geplaatste bakken. De andere m onsters zij n koel 

bewaard. De resultaten van de analyses zij n sam engevat  in Tabel 1. 

Gevraagd is of het  zinvol is nog een aantal andere m onsters te analyseren 

en zo ja welke.   

Hieronder is aangegeven welke m onsters het  RI VM adviseert  t e 

analyseren inclusief de m ot ivat ie.   

• Periode 1:  C, G en K. Argum enten:  G ligt  dichtbij  Sibelco en in een 

deels veel voorkom ende windricht ing;  bij  C zij n in P2 en P3 relat ief 

hoge waarden gem eten van o.a. Pb, m aar ook enkele andere m etalen;  

K kan worden gebruikt  als check ( ‘duplo’)  op de m eetwaarden op 

locat ie C.  

• Periode 2:  E, G en K. Argum ent :  Locat ies E en G liggen ( redelij k)  

dichtbij  Sibelco en in een deels veel voorkom ende windricht ing. K kan 

worden gebruikt  als check ( ‘duplo’)  op de m eetwaarden op locat ie C 

(dat  hoeft  niet  voor alle drie de perioden) .  

• Periode 3:  K. Argum ent :  check ( ‘duplo’)  op de m eetwaarden op locat ie 

C. Voor de rest  zij n er in P3 al voldoende m onsters geanalyseerd. 

 

Op w elke m etalen behalve lood m oet  w orden geanalyseerd? 
Naast  lood is het  zinvol om  in ieder geval ij zer, m angaan en alum inium  te 

bepalen. Deze m etalen zij n een soort  ‘m arkers’ voor bodem stof en ook 

voor het  type act ivit eiten van Sibelco. Daarnaast  is het  belangrij k de 

m etalen te bepalen, waarvoor Sibelco em issie eisen opgelegd heeft  

gekregen in haar vergunning. Tot  slot  zij n m etalen die als belangrij ke ZZS 

of m ilieuschadelij ke stoffen zij n bestem peld relevant  om  op te analyseren:  

Nikkel, cadm ium , arseen, chroom , koper,  barium  en zink.  

 

 


