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Geacht college,
Op 1 juli 2002 ontvingen wij van Stichting Bodemsanering NS een melding van een bodemverontreiniging/voornemen tot bodemsanering
. Het gaat om de bodemverontreiniging/sanering gelegen
aan het Spoorwegemplacement Winterswijk in Winterswijk .
Hierbij ontvangt u twee besluiten die op deze verontreiniging betrekking hebben : het "besluit ernst
en urgentie bodemverontreiniging" en het "besluit instemming saneringsplan" . Ook ontvangt u de
kadastrale kaart waarop de plaats van verontreiniging is aangegeven .
Wij moeten de besluiten ter inzage leggen . Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na
verzending van deze brief bezwaar maken tegen onze besluiten ; dit is tevens de inzagetermijn
.
De stukken die op dit geval betrekking hebben, zijn voor een deel reeds in uw bezit . Wilt u deze
stukken samen met de besluiten en eventueel nieuw bijgevoegde gegevens ter inzage leggen?
Als u vragen hebt, kunt u béllen met de heer ing . F .R . Verboom, telefoonnummer (026) 359 9943
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Informatienr . Bodembeheer
f.verboom @prv . gelderland . nl
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U kunt ook een e-mail sturen naar f .verboom@prv .gelderland .nl
. Wij verzoeken u bij correspondentie het adres van de locatie en het MW-nummer te vermelden
. U vindt beide boven aan deze
brief.
Hoogachtend,
Gedkputeerde Staten van Gelderlan d

Commis s~~,e _ ~m . ..~ gri~fie r
van de Koningin
~ H roo.z; ry121, 8
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BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN URGENTIE BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAN D

Gegevens beslui t

0

Datum besluit
: zie stempeldatum
Nummer besluit
: MW2002 .2800 1
Geval van verontreiniging
: Spoorwegemplacement Winterswijk
Gemeente Winterswijk
Nummer van verontreiniging : GE02940015 2
Melder Stichting Bodemsanering N S

Meldin g
Op 1 juli 2002 ontvingen wij een melding van een bodemverontreiniging/voornemen tot bodemsanering . Het gaat om de bodemverontreiniging/sanering Spoorwegemplacement Winterswijk in
Winterswijk. Het gaat om bestaande gevallen van bodemverontreiniging (dat wil zeggen veroorzaakt vóór 1987) .
Hier nemen wij een besluit over het ingediende nader onderzoek .
Besluit ernst en urgenti e
Hierbij stellen wij vast dat ter plaatse van het Spoorwegemplacement Winterswijk in Winterswijk
sprake is van de volgende gevallen van bodemverontreiniging .
•

Ernstig en niet urgen t
ter plaatse van de voormalige brandstoffenhándel (SBNS geval 5, gevalsnummer provincie GE029400154) ;
- ter plaatse van de voormalige kolen-en olieopslag (SBNS geval 30, gevalsnummer provincie GE029400156) ;
ter plaatse van de voormalige kolen- en olieopslag (SONS geval 31, gevalsnummer provincie GE029400157) ;
ter plaatse van de voormalige materiaal- en olieopslag (SBNS geval 40, gevalsnummer
provincie GE029400158) ;
ter plaatse van de smederij met watertoren (SBNS geval 50, gevalsnummer provincie
GE029400160) ;
ter plaatse van de gedempte spoorsloot (SBNS geval 65, gevalsnummer provincie
GE029400161) ;
Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar er bij het huidig gebruik geen
risico's zijn . Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk
. Een
tijdstip voor saneren blijft in het besluit daarom achterwege . Sanering kan plaatsvinden op een
"natuurlijk moment", zoals bij verkoop van (een deel van) het terrein of bij bouwactiviteiten .
Vooreen sanering is instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming
nodig .
verzonden
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Ernstig en urgent
- een ernstig en pro forma urgent geval van bodemverontreiniging ter plaatse van de voormalige schilderswerkplaats (SBNS geval 15, gevalsnummer provincie GEe029400152) .
Dit betekent dat deze bodemverontreiniging gesaneerd moetworden . De startvan de sanering ter
plaatse van de schilderswerkplaats moet- uiterlijk- in 2003 plaatsvinden . De SBNS is voornemens
om deze sanering op korte termijn in 2002 in uitvoering te nemen .
Daarnaast is binnen het emplacement sprake van de volgende niet ernstige gevallen van
bodemverontreiniging :
ter plaatse van de gedempte spoorsloot (SBNS geval 60, nummer provincie
GE029400159) ;
- ter plaatse van de opstelplaats wagons (SBNS geval 70, nummer provincie
GE029400155) ;
- ter plaatse van bestaande spoorsloten (SBNS sublocaties 0801(nummer provincie
GE029400162) en 0802 (nummer provincie Ge029400163) ;
- ter plaatse van de toplaag op een groot gedeelte van het emplacement (nummer provincie
GE029400164) .
Dit betekent dat voor een eventuele sanering van deze niet ernstige
gevallen geen instemming
nodig is op grond van de Wet bodembescherming (artikel 28) . Het kan zijn dat andere vergunningverlenende instanties wel eisen stellen bij sanering of verplaatsing van de grond
. Degene
die deze activiteitwil uitvoeren, moet dan bij de betreffende instanties een vergunning aanvragen .
Gebruiksbeperkingen ernstige gevalle n
De bodemverontreiniging ter plaatse van bovengenoemde ernstige gevallen brengt risico's met
zich mee . Voor het huidig gebruik en de huidige functie gelden de volgende gebruiksbeperkingen
.
Op de bovengenoemde locaties is in de boven- en ondergrond een bodemverontreiniging aanwezig . Bij contact met de verontreiniging kunnen er risico's voor mens, plant of dier zijn
. Graven en
andere werkzaamheden op of in de bodem zonder schriftelijke instemming van het bevoegd gezag
op grond van de Wet bodembescherming zijn niet toegestaan .
Op of nabij de bodemverontreiniging mag geen grondwater onttrokken worden zonder schriftelijke
instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming .
Het gebruik of het contact met het verontreinigd grondwater kan risico's met zich meebrengen .
Onttrekking kan tevens als gevolg hebben dat de grondGvaterverontreiniging zich op ongewenste
wijze verspreidt .

Verplichte melding gebruikswijziging
Het kan zijn dat na dit besluit (tijdens en na sanering) het bodemgebruik van de gebruiksfunctie
verandert . ledere verandering moet schriftelijk aan ons gemeld worden
. De eigenaar en/of erfpachter van het terrein waar het bodemgebruik verandert, is hiervoor als eerste aanspreekbaar .
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Motiverin g
Bij de melding hebben wij ontvangen :
- Nader bodemonderzoek Spoorwegemplacement Winterswijk : Geofox, 25 juni 2002,
projectnr: B3021/PSP/RFR ;
- Saneringsplan Fase 1 Spoorwegemplacement Winterswijk : Geofox, d .d . 21 juni 2002,
projectnr : 83022/DST/MAS .

10

Beschrijving situatie
Het emplacement Winterswijk is gelegen tussen km 43,3 en 44,3 aan de spoorlijn ZutphenWinterswijk en Arnhem- Winterswijk en bevindt zich op het huidig industrieterrein Winterswijk . In
de directe omgeving van het emplacement liggen zowel bedrijfsterreinen als woningen .
Bodemopbou w
0,0-1,5 m-mv
1,5-4,5 m-mv
> 4,5 m-mv

: zand met puin en kolengruis ;
: zand ;
: leem .

De grondwaterstand op de locatie bedraagt gemiddeld 1,1 m-mv .
V e ro n tre i n i g i n g ss itu ati e
Uit onderzoek is gebleken dat op het overgrote deel van het emplacement een toplaag (bestaande
uit voornamelijk puin en kolengruis) voorkomttot een diepte van gemiddeld 1,0 -1,5 m-mv die licht
verontreinigd is met zware metalen, PAK en minerale olie . Gemiddeld overschrijden de gehalten
de T-waarde . Het is niet uitgesloten dat zeer plaatselijk een overschrijding van de interventiewaarde kan voorkomen . Echter zal dit in zijn totaliteit zeker niet meer dan 25 m3 bedragen . De
laag onder de toplaag is niet of slechts licht verontreinigd . Op basis van de Wet bodembescherming is met betrekking tot de toplaag geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging .
Binnen deze toplaag kunnen op het emplacement een aantal gevallen van bodemverontreiniging
worden onderscheiden . Deze gevallen worden hieronder nader beschreven .
Door de aanwezigheid van minerale olie, PAK en zware metalen in de toplaag is een horizontale
afperking tot de streefwaarde bij een aantal gevallen niet mogelijk gebleken . Voor de vaststelling
van de omvang van onderhavig geval wordt derhalve uitgegaan van het concentratieniveau van
het diffuse "achtergrondgehalte" in de toplaag .
Voormalige brandstoffenhandel (SBNS geval 5, gevalsnummer provincie GE029400154)
Op deze locatie is sprake van verontreiniging met minerale olieproducten in zowel grond als grondwater . Circa 170 m3 grond is verontreinigd boven de interventiewaarde en circa 545 m3 in
concentraties boven de streefwaarde . De verontreiniging in de grond is tot ongeveer 2,0 m - mv
aangetroffen . Circa 360 m3 grondwater is verontreinigd met minerale olieproducten tot boven de
interventiewaarde .
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Ernst
Voor minerale olie worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het grondwater .
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming) .
De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk
voor in een bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater.
Urgentie
Er is een risico-evaluatie uitgevoerd . Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane,
ecologisch- en verspreidingsrisico's .
Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk . Een tijdstip voor
de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven .
Voormalige schilderswerkplaats (SBNS geval 15, gevalsnummer provincie GE029400152)
Op deze locatie is in de grond sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie (> interventiewaarde) en een matige verontreiniging met xylenen (> T-waarde) . Het grondvolume boven de
interventiewaarde bedraagt circa 30 m3 . De gemiddelde diepte van de grondverontreiniging bedraagt circa 1,5 m-mv. In het grondwater is in één peilbuis een lichte overschrijding van de streefwaarde voor xylenen gemeten .
Ernst
Voor minerale olie worden de interventiewaarden overschreden in de bodem . Eris sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming) . De gemiddelde
concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een
bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem enlof 100 m' grondwater .
Urgentie
Vanwege het voornemen van de SBNS deze locatie op korte termijn te gaan saneren is geen
risico-evaluatie uitgevoerd . In deze situatie wordt het geval van verontreiniging aangemerktalseen
urgent geval van bodemverontreiniging en wordt het geplaatst in de urgentiecategorie 1 . Mocht op
een later moment een risico-evaluatie worden ingediend, dan zal bepaling van de urgentie
(opnieuw) plaatsvinden . .
Voormalige kolen- en olieopslag (SBNS geval 30, gevalsnummer provincie GE029400156)
Zowel in de grond als het grondwater zijn minerale olie, PAK en HCH aangetoond boven de
interventiewaarde . Circa 1700 m3 grond is verontreinigd met minerale olie boven de interventiewaarde en circa 2675 m3 in concentraties boven de streefwaarde . Ter plaatse van de
bovengrondse tanks bevindt de verontreiniging in de grond zich tot een diepte van circa 2,2 m-mv .
Ter plaatse van de ondergrondse tanks wordt een maximale diepte aangehouden van 2,7 m-mv .
Op deze diepte bevindt zich een betonplaat . Tijdens een eventuele sanering dient geverifieerd te
worden ofonderde betonplaat nog verontreiniging aanwezig is . Vooralsnog wordt dit nietverwacht .
Binnen de olieverontreiniging is een spotverontreiniging met carboleum waargenomen . De grond
is hier tevens verontreinigd met PAK boven de interventiewaarde .
Circa 1350 m3 grondwater is verontreinigd met minerale olieprodukten tot boven de interventiewaarde . De verontreiniging met HCH blijkt zowel voor de grond als het grondwater binnen de
contouren van de minerale olieverontreiniging te vallen .
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Ernst
Voor minerale olie, PAK en HCH wordende interventiewaarden overschreden in de bodem en het
grondwater . Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming) . De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n)
komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater-

0

Urgentie
Er is een risico-evaluatie uitgevoerd . Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane,
ecologische- en verspreidingsrisico's .
Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk . Een tijdstip voor
de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven .

Kolen- en olieopslag ( SBNS geval 31, gevalsnummer provincie GE029400157 )
Op deze locatie is sprake van een carbolineumverontreiniging . In zowel de grond als het grondwater is een minerale olie- en PAK-verontreiniging boven de interventiewaarde aanwezig . Daarnaast is in het grondwater een sterke verontreiniging met aromaten (naftaleen) aangetroffen . Het
grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 90 m3 en het grondwatervolume boven
de interventiewaarde bedraagt circa 170 m' . De grondverontreiniging bevindt zich tot een diepte
van circa 4 m-mv . De verontreiniging in het grondwater is in ieder geval tot 6 m-mv aangetroffen,
maar in verticale richting nog niet in voldoende mate afgeperkt . Echter, dit onderzoek geeft
vooralsnog voldoende inzicht om een besluit te kunnen nemen op ernst en urgentie . De SBNS is
voornemens dit geval in 2002 te saneren . Tijdens de (voorbereiding van) de sanering zal
afperkend onderzoek moeten plaatsvinden naar het voorkomen van verontreinigingen dieper dan
6 m-mv .

0

Ernst
Voor minerale olie, PAK en aromaten (naftaleen) worden de interventiewaarden overschreden in
de bodem en het grondwater . Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging
(artikel 1 Wet bodembescherming) . De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de
interventiewaarde(n) komen namelijk voor in een bodemvolume van meerdan 25 m3 vaste bodem
enlof 100 m3 grondwater.
Urgentie
Er is een risico-evaluatie uitgevoerd . Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane,
ecologische en verspreidingsrisico's Een sanering op korte termijn isvanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk . Een tijdstip voor
de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven .

Voormalige materiaal-en olieopslag (SBNS geval 40, gevalsnummer provincie GE029400158)
Op deze locatie is sprake van een verontreiniging met minerale olie en aromaten boven de
interventiewaarde in zowel de grond als het grondwater. Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 285 m3 en het grondwatervolume boven de interventiewaarde bedraagt
circa 70 m' . De gemiddelde diepte van de grond- en grondwaterverontreiniging is respectievelijk
vastgesteld op 2,0 m-mv en 3,5 m-mv .
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Ernst
Voor minerale olie en aromaten worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het
grondwater . Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming) . De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n)
komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem enlof 100 m3 grondwaterUrgentie
Er is een risico-evaluatie uitgevoerd . Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane,
ecologische en verspreidingsrisico's .
Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk . Een tijdstip voor
de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven .

0
Smederij met watertoren ( SBNS geval 50, gevalsnummer provincie GE029400160 )
Op deze locatie is in de grond sprake van een minerale olie- en PAK-verontreiniging boven de
interventiewaarde . Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 540 m' . De
gemiddelde diepte van de grondverontreiniging bedraagt circa 1,2 m-mv . De verontreiniging met
PAK in de grond is nog niet volledig afgeperkt, met name buiten de terreingrens ten noorden van
het emplacement . Vooralsnog geeft het onderzoek voldoende inzicht om een besluit te kunnen
nemen op ernst en urgentie . Voorafgaand aan het opstellen van een (raam)saneringsplan zal
eerst een afperkend onderzoek uitgevoerd dienen te worden, waarvan de resultaten voorgelegd
moeten worden aan de provincie Gelderland . Mochten de resultaten van dit onderzoek hier
onverhoopt aanleiding toe geven dan zal dit besluit in heroverweging genomen kunnen worden .
In het grondwater zijn, behalve licht gehalten (>streefwaarde) met chroom en naftaleen, geen
verhoogde concentraties minerale olie of PAK aangetoond .
Ernst
Voor minerale olie en PAK worden de interventiewaarden overschreden in de bodem en het
grondwater . Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet bodembescherming) . De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n)
komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem enlof 100 m3 grondwater.
Urgentie
Er is een risico-evaluatie uitgevoerd . Hierin wordt geconcludeerd dat sprake is van ecologische
risico's op basis van de aangetroffen gehalten aan PAK in combinatie met het verontreinigde
oppervlakte en de bestemming natuurlopenbaar groen/braakliggend terrein . In feite is hier sprake
van de functie infrastructuurlwerkenlindustrie . Hiervan uitgaande stellen wij vast dat hier geen
sprake is van ecologische risico's . Ook is geen sprake van actuele humane- en verspreidingsrisico's .
Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk . Een tijdstipvoor
de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven .
Gedempte spoorsloot ( SBNS geval 65, gevalsnummer provincie GE029400161 )
Op deze locatie is sprake van een verontreiniging met minerale olie boven de interventiewaarde
in de grond . Plaatselijk wordt de interventiewaarde voor PAK overschreden, het betreft hier een
spot. Het grondvolume boven de interventiewaarde bedraagt circa 27 m3 . De gemiddelde diepte
van de grondverontreiniging bedraagt circa 2,0 m-mv .
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Ernst
Voor minerale olie en PAK worden de inte rventiewaarden overschreden in de bodem en het
grondwater . Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (a rtikel 1 Wet bodembescherming) . De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de inte rv entiewaarde(n)
komen namelijk voor in een bodemvolume van meer dan 25 m'vaste bodem en/of 100 m3 grondwater .
Urgentie
Er is een risico-evaluatie uitgevoerd . Hieruit blijkt dat er geen sprake is van actuele humane,
ecologische en verspreidingsrisico's .
Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk . Een tijdstip voor
de start van de sanering kan daardoor achterwege blijven .
Niet ernstige gevallen van bodemverontreinigin g
Naast bovengenoemd niet ernstig bodemverontreiniging ter plaatse van de toplaag zijn nog een
drietal niet ernstige gevallen geconstateerd, te weten :
- ter plaatse van de gedempte spoorsloot (SBNS geval 60, nummer provincie
GE029400159) . Dit geval betreft een in 2001 nieuw gegraven sloot ter plaatse van een
gedempte voormalige spoorsloot . De slootbodem is getoetst aan de waterbodemnormen
uit de Vierde Nota Waterhuishouding . Er is sprake van licht verhoogde gehalte met PAK
welke beoordeeld worden als klasse 2 ;
- ter plaatse van de opstelplaats wagons (SBNS geval 70, nummer provincie
GE029400155) . Er is sprake van licht verhoogde gehalten met PAK ;
- ter plaatse van bestaande spoorsloten (SBNS sublocaties 0801(nummer provincie
GE029400162) en 0802 (nummer provincie GE029400163) . Ter plaatse van zowel
sublocatie 0801 (koper, PAK en minerale olie) en 0802 (koper en PAK) is sprake van
klasse-2-slib ;
Gezien het feit dat op deze locatie geen overschrijding van de interventiewaarde is geconstateerd
is hier sprake van niet ernstige gevallen van bodemverontreiniging .
Inspraak
Het besluit is gepubliceerd . Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties binnengekomen .
Grondsla g
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 36,
37 en 39) en de volgende beleidsdocumenten .
De circulaire bepaling saneringstijdstip van 18 februari 1997 .
De circulaire Wet bodembescherming, beoordeling en afstemming van 19 december 1997 .
- De circulaire streefwaarde en interventiewaarde bodemsanering van 4 februari 2000 .
- Provinciale milieuverordening Gelderland, vastgesteld januari 1999 .
- De provinciale nota "Uitvoering bodemsanering Gelderland", vastgesteld in juni 1997 en
aangevuld in september 1999" .
- De provinciale nota "Hergebruik van diffuus verontreinigde grond in Gelderland", vastgesteld in april 2001 .
Beleidsnota bodemsanering, deel 1 : Doelen en sturing, 1 mei 2002 (in ontwerp )
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Beleidsnota bodemsanering, deel 2 : Uitvoering en toetsing, 1 mei 2002 (in ontwerp)
Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij op grond van de provinciale milieuverordening de
procedure van hoofdstuk 3 .4 van de Algemene wet bestuursrecht . Dit betekent dat het besluit pas
genomen wordt nadat het ontwerp ter inzage is gelegd en iedereen de gelegenheid heeft gehad
zijn mening te geven op ons voorstel .
Bezwaar make n
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken . Dit moet gebeuren binnen zesweken
na toezenden van dit besluit (volgens stempel) . Dit bezwaarschrift moet gericht worden aan provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem . In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan :
- naam en adres van degene die bezwaar maakt ;
- de datum ;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt ;
- waarom bezwaar gemaakt wordt ;
ondertekening bezwaarschrift .
Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan verzocht worden om een zogenaamde voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage . Een afschrift van het bezwaarschrift moet worden
meegestuurd . Voor dit verzoek moeten griffierechten betaald worden .
Over de hoogte en de wijze van betaling van dit griffierecht kan informatie verkregen worden bij
de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26 .
Mogelijke herziening
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens . Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid enlof volledigheid van de
overgelegde gegevens . Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist enlof
volledig zijn of de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw
besluit te nemen . Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien .
De gemeente Winterswijk en de VROM-Inspectie regio Oost zijn op de hoogte gesteld van ons
besluit.
Gedeputeerde Staten van Gelderlan d
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