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Rijkswaterstaat 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Retouradres Postbus 9070 6800 ED Arnhem 

Heinhuis Exploitatie B.V. 

De heer. A .  Heinhuis 

Hupselse Dwarsweg 2A 

7151 HP EIBERGEN 

Datum 23 september 2013 

Onderwerp Rijksweg N18, gedeelte Varsseveld -Enschede; 

Grondverwerving; dossiernummer N18-1.209. 

Zaaknummer 31086154. 

Geachte heer Heinhuis, 

Zoals u bekend is, heeft u eigendommen liggen in het thans voorgenomen tracé 

van Rijksweg N18, gedeelte Varsseveld- Enschede . Om het project te kunnen 

uitvoeren, dienen de binnen de tracégrenzen liggende eigendommen door 

Rijkswaterstaat te worden aangekocht. 

Op 8 juni 2010 bracht de heer H. ten Kate van mijn dienst u een bezoek waarbij 

de procedure met betrekking tot de grondverwerving is verteld. Op 10 november 

2011 heeft opname van uw percelen plaatsgevonden door de taxatiecommissie, 

bestaande uit de heren B. Kraak te Wolfheze en R. Aardema te Nieuwleusen en de 

heer Ten Kate. 

In de tussen liggende perioden is gesproken over met name de situering van de 

weegbrug en de toekomstige terrein inrichting. Het plan is hiertoe diverse malen 

aangepast. 

De heer Ten Kate heeft naar aanleiding van het advies van de taxatiecommissie op 

17 april 2013 aan u een schadeloosstelling geboden, welke op 20 augustus 

jongstleden is aangepast naar aanleiding van een gewijzigde grens. 

De aanbieding op basis van de op bijgaande tekeningen aangegeven grens 

bedraagt € 113.500,00 (in woorden: éénhonderddertienduizendvijfhonderd euro) 

waarin begrepen alle vergoedingen hoe ook genaamd, behalve een bijdrage in de 

eventuele kosten van deskundige bijstand. 

Dit aanbod doe ik u hierbij gestand. 

Uitgangspunten voor deze aanbieding zijn: 
• aankoop van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Eibergen, sectie AB, nummer 533, ter grootte van 698 m2, zoals bij op

name aangetroffen en met arcering aangegeven op bijgaande tekeningen; 

• dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geschikt is voor de be

stemming die er nu op rust; 

• onder voorbehoud van goedkeuring door hogerhand voor het aangaan van 

deze overeenkomst. 
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U heeft aangegeven inmiddels een aantal offertes te hebben ontvangen voor de 

aanpassing van uw terrein, waaruit blijkt of de schadeloosstelling afdoende is. 

Graag zal de heer Ten Kate die met u bespreken. 

Ik vertrouw erop u hiermee een passende schadeloosstelling te hebben 

aangeboden. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Namens deze, 

d�:hop- en Contractmanagement, 

drs. R. Mol 
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Hamer Installatietechniek BV
T.a.v. de heer H. Winterman
Postbus 525
7300 AM APELDOORN

Milieuadviesbureau voor:
Bodemonderzoek

• Bodemsanering
• Milieuvergunningen

Bezoekadres: Spitsstraat 11 Raalte
Tel, 0572 - 360998
Fa>" 0572 - 351574
E-mail: info@hunneman-milieu.nl
Rabobank: rek.nr. 14.29.97.862
K.v.K. Zwolle 05064200
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Uw kenmerk:

Contactpersoon: mevr. ing. L.S. van Rille

Onderwerp: Verkennend! nulsituatie bodemonderzoek
AutodemontagebedrijfHeinhuis te Eibergen

Raalte,
24 april 2006

Geachte heer Wintennan,

Hierbij ontvangt u in viervoud de rapportage van het in uw opdracht uitgevoerde verkennend/ nulsituatie
bodemonderzoek op het terrein van autodemontagebedrijfHeinhuis aan de Ballastweg te Eibergen.

De recentelijk aangebrachte puinverharding, niet zijnde bodem, is separaat bemonsterd en geanalyseerd.
Omdat het geen bodem betreft is de analyse niet opgenomen in het nulsituatie bodemonderzoek. De resultaten
van de analyses zijn weergegeven in tabel I. Het analysecertificaat is bijgevoegd in de bijlage.

h d'Ia e anatyseresu taten pumver ar mK
~U' -.,v analyseresultaten (mglkg d.s.) toetsingswaarden (mgJkg d.s.)
%L= <2,0
monster MM-03
boring pUIn S-waarde 1',(8+1) I-waardetraiect (m-mv) 0-0,7

arseen 4,3 17 24 31
cadmium <0,4 0,46 3,7 7
chroom <IS 54 130 205
koper 14 17 55 92
kwik 0,14 0,21 3,6 7
lood 27 54 196 337
nikkel 6,8 12 42 72
zink 52 59 181 303
PAK (lOHo!.

..
75'" I 20,5 40

EOX 0,56' 0,3 # #
min.olie 140' 10 505 1000
Toelichting bij tabel:
• : overschrijding van de streefWaarde , niet geanalyseerd H : organisch stof
•• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek # : geen toetsingswaarden voor gegeven L: Jutum
••• : overschriidin~ van de interventiewaarde

T, b IJ

In de puinverharding is een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Bij indicatieve toetsing aan bodem
betreft het een sterk verhoogd gehalte.

Op al onze aanbiedingen zijn van toepassing de "Regeling van de Verhouding
tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau (RVOI.2001)" die is
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's+Gravenhage

HUISSEN
Postbus 25, 6850 AA
Tel: 026-327 51 29
Fax: 026-327 5815
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ouwen erop hiennee aan uw opdracht te hebben voldaan. De factuur voor hel verrichte
der oek zal separaat worA~·"-::"'erzonden.
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