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Op donderdag 8 september 2022 is GGD IJsselland door de Omgevingsdienst IJsselland gevraagd 

advies uit te brengen met betrekking tot emissies van het bedrijf Icebear bv aan de Dolderweg 40 

te Steenwijk. Het betreft advies over over gezondheidseffecten bij werknemers van omliggende 

bedrijven en omwonenden in relatie tot de emissies van stof en formaldehyde Omdat GGD 

Usselland formeel adviseur van de gemeente is, wenden wij ons in ons advies aan de gemeente 

Steenwijk. Een kopie van dit advies gaat naar de Omgevingsdienst. 

Onze adviezen volgen hieronder en hebben betrekking op: 

1. Toxicologische duiding van stof en formaldehyde 

2. Geluidoverlast 

3. Stress en hinder 

Gebruikte informatiebronnen 

e  Omgevingdienst Regio Arnhem, Emissiemetingen bij ICEBEAR te Steenwijk d.d. 29 juni 

2022. Projectcode EM-22-34, 7 september 2022 

e  Omgevingsdienst IJsselland - 220725 AvdB Meetverslag tweede meetsessie Dolderweg 40 

Steenwijk, Bijlage bij 220725 AvdB Meetverslag. Zaaknummer: Z2022-00003042-001 

. E oo richtiijn medische milieukunde: Luchtkwaliteit en Gezondheid 

(2018) RIVM Rapportnummer 2018-0016. 

e _ Slob et al. GGD richtlijn medische milieukunde: omgevingsgeluid en gezondheid. (2019) 

RIVM Rapportnummer 2019-0177. 
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Aanleiding 

Eind mei i onze GGD door de Omgevingsdienst IJsselland betrokken bij de casus IceBear in uw 

gemeente. Omwonenden klagen over stofoverlast, brandlucht en maken zich zorgen over de 

uitstoot van formaldehyde. Wij namen deel aan het bedrijfsbezoek op 7 juni en de 

informatieavond op 13 juli. Ook ontvingen wij de voorlopige onderzoeksresultaten en de brief 

namens u aan ceBear Steenwijk B.V. van 7 juli 2022 over de handhavingprocedure. 

situatieschets 

IceBear is een producent in groene energie en warm water door middel van een 

biomassacentrale. De restwarmte wordt sinds dit jaar ingezet voor de productie van palletklossen. 

Deze productie geeft overlast voor de omgeving. 

IceBear is gelegen op het bedrijventerrein Hooidijk te Steenwijk, bestemd voor moderne 

gemengde bedrijvigheid en volumineuze detailhandel. Op 250 meter ten zuiden van IceBear 

liggen de woonboten aan de Werven, op ruim 400 meter ten oosten van IceBear zijn de eerste 

woningen in Steenwijk gelegen. Op 650 meter ten noorden is het dorp Tuk gelegen. 

Op het bedrijventerrein zijn diverse ondernemers die klagen over stof- en geluidoverlast, 

prikkende ogen en luchtwegen en hoofdpijn. Omwonenden in Steenwijk klagen over stof, stank 

en geluid. Uit Tuk komen voornamelijk klachten over het geluid, en slapeloze nachten. 

Gezondheidskundige riscicobeoordeling 

De GGD verwacht, op basis van de beschikbare meetgegevens, dat er geen onomkeerbare 

gezondheidsrisico's zijn voor de omwonenden van Icebear BV door de uitstoot van stof en 

formaldehyde. Wel constateren we dat omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven 

op dit terrein veel en vaak hinder ervaren van geur, stof en geluid. Dit kan aanleiding geven voor 

chronische stress, en de daarbij behorende gezondheidsrisico's. 

In onderstaande brief lichten we ons advies toe. 

Toxicologische duiding 

Gezondheidsrisico's grof stof en formaldehyde 

- (Grof] stof: Bij lceBear komt er grof stof vrij in de buitenlucht. Dit is stof wat met het blote oog 

zichtbaar is en bij inademen afgevangen wordt door de slijmvliezen van ogen, neus en keel. 

De meetresultaten geven geen duidelijkheid omtrent de aanwezigheid van inhaleerbeer stof 

in de groffe stof fractie. Maar dit kan ook niet uitgesloten worden. Inhaleerbaar stof komt bij 

inademen dieper in de luchtwegen terecht. 

Gezondheidskundige effecten van blootstelling aan houtstof zijn luchtwegproblemen 

(waaronder ademhalingsproblemen, allergische reacties, astma), oogirritatie, 

huidaandoeningen (waaronder eczeem). Klachten als oog- en luchtwegirritatie kunnen al bij 

een relatief kortdurende blootstelling optreden. Daarnaast is houtstof geclassificeerd als 
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kankerverwekkend voor de mens: na jarenlange bloostelling aan houtstof kan kanker 

ontstaan in de neus, bijholten en longen. Ook kan houtstof overlast geven en hinder 

veroorzaken. Hinder is een gezondheidseffect en kan aanleiding geven tot stressgerelateerde 

gezondheidsklachten (zoals bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk) en gedragsverandering. 

Uiteraard hangt het risico van het optreden van gezondheidseffecten af van de hoogte en 

mate van blootstelling. 

Voor het leefmilieu is geen norm voor houtstof vastgesteld. Voor de werkplek geldt een 

arbeidsgerelateerde streefwaarde van 0,2 mg/m3, met een grenswaarde bij 2 mg/m:. 

- _ Formaldehyde: Blootstelling aan formaldehyde veroorzaakt irritatie aan de slijmvliezen. De 

concentratie waarbij dit optreedt, verschilt sterk van persoon tot persoon. Gevoelige mensen 

kunnen bij lage concentraties al hinder en irritatie ondervinden. Ook kan formaldehyde 

Formaldehyde kan bij mensen met overgevoelige luchtwegen of astma extra klachten 

veroorzaken. Voor de buitenlucht is de grenswaarde gesteld op 10 ug/m3. Bij deze 

blootstelling verwacht je geen gezondheidseffecten. 

Formaldehyde is een zeer zorgwekkende stof, omdat het bij blootstelling aan hogere 

concentraties (vanaf 50 ug/m?) kan leiden tot kanker van de neuskeelholte. 

Metingen 

Op 29 juni 2022 zijn door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) metingen uitgevoerd van 

stof en formaldehyde aan het afgas van het doekenfilter, gaswasser en 2 uitlaten van de droger 

bij IceBear. Enkele bijzonderheden en aandachtspunten: 

- _ Bij de meting waren 4 tot 5 productielijnen in gebruik. Dat is representatief voor de normale 

bedrijfsvoering. De vergunning is echter aangevraagd voor 6 productielijnen. 

- _ Aan droger 2 en de gaswasser zijn minder metingen uitgevoerd dan benodigd voor toetsing 

aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Uit persoonlijk contact met de OD IJsselland is 

duidelijk gemaakt dat deze resultaten wel betrouwbaar zijn, maar dat er een iets grotere 

meetonzekerheid is. 

- _ De GGD constateert dat er niet is gemeten aan het provisorische luchtfilter in de twee 

containers die aan de weg staan. Tijdens het bedrijfsbezoek op 7 juni constateerde de GGD 

dat om dit luchtfilter veel stof lag, en er veel geur werd uitgestoten. 

- Verder zijn er diffuse bronnen (bijv. het uitdampen van formaldehyde uit de loods waar 

klossen liggen af te koelen, handeling van houtstnippers, en dergelijke) aanwezig op het 

terrein van IceBear 
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Meetresulaten! 

- _ Stof: Uit de metingen aan het doekenfilter en beide drogers blijkt dat uit beide drogers een 

(fors) hogere stofconcentratie komt, dan is toegestaan door het Activiteitenbesluit 

Milieubeheer. 

- _ Formaldehyde: Voor formaldehyde geldt dat uitstoot uit de gaswasser en droger 1 hoger is 

dan de emissie-eis. De emissie formaldehyde van het doekenfilter is ruim lager dan de 

emissie-eis. Droger 2 voldoet na correctie voor de meetonzekerheid ook aan de emissie-eis 

voor formaldehyde. Echter is deze laatste meting slechts in enkelvoud uitgevoerd waardoor 

de meetzekerheid te wensen over laat. Wanneer er niet gecorrigeerd wordt voor de 

meetonzekerheid, voldoet droger 2 niet aan de emissie-eis. 

Van uitstoot naar blootstelling 

- _ Formaldehyde: De ODRA heeft met behulp van GeoMilieu versie V2022.21 een 

verspreidingsberekening uitgevoerd op basis van de uitstoot? van formaldehyde. Uit deze 

berekening blijkt dat de jaargemiddelde concentratie formaldehyde op leefniveau buiten de 

terreingrens lager is dan 1 ug/m?. Deze beoordeling is naar ons oordeel echter onvolledig 

gezien de diverse diffuse bronnen bij het bedrijf niet zijn meegenomen in deze 

verspreidingsberekeing. 

- Stof: Voor stof zijn geen verspreidingsberekeningen gedaan. Echter, afgaande op het proces 

waarbij het stof vrijkomt (het persen van de palletklossen, met een krachtige klap), de (fors) 

te hoge uitstoot van beide drogers, en meldingen uit de omgeving is het niet uit te sluiten dat 

er piekblootstellingen plaatsvinden die op kortere afstand van het bedrijf kunnen leiden tot 

irritatieklachten aan ogen en slijmvliezen, en op grotere afstand tot hinder. 

Geluid 

Geluid kan leiden tot (ernstige) geluidshinder. Ook kan het ervoor zorgen dat ze minder goed 

slapen of de dagelijkse activiteiten verstoren. Verder kunnen mensen er stress van krijgen. Als 

mensen lange tijd aan te veel geluid blootstaan, kan dat aanleiding geven tot chronische effecten, 

zoals verhoogde bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol en hart- en 

vaatziekten. De GGD adviseert voor gezondheid maximaal 50 dB Lsen en 40 dB L. Onder deze 

waarden is een goede akoestische kwaliteit van de leefomgeving bereikt. Hieronder worden 

behalve een beperkt percentage hinder en slaapverstoring geen andere gezondheidseffecten 

verwacht. 

1 Omgevingsdienst Regio Arnhem, Emissiemetingen bij ICEBEAR te Steenwijk d.d. 29 juni 2022. Projectcode 

EM-22-34. 

? Niet gecorrigeerd voor meetonzekerheid 
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Meetresultaten? 

Door de Omgevingsdienst IJsselland zijn in de periode tussen 13 en 20 mei 2022 geluidsmetingen 

gedaan bij de woning, het dichtst bij de inrichting gelegen. Aanvullend op deze meting zijn 

onbemande metingen verricht gedurende de periode tussen 7 en 21 juli. In die periode zijn ook al 

eerste geluidbeperkende maatregelen getroffen. Er zijn nog verschillende geluidisolerende 

maatregelen aangekondigd. 

De meetpositie van de onbemande meetset was gelegen op het bedrijventerrein (Dolderweg 50), 

in de richting waar de meeste geluidklachten zijn gemeld. De metingen zijn ondersteund door 

audiofragmenten en bemande metingen om te bevestigen dat het geluid daadwerkelijk van 

IceBear afkomstig is. 

Uit de metingen blijkt: 

- Het nachtelijk geluid is zonder twijfel afkomstig van IceBear bv. De maatgevende 

geluidbronnen zijn in de nachtperiode continu in bedrijf. Om te corrigeren voor kortdurende 

verstoringen (bijv. voertuigbewegingen) wordt getoetst aan de L90; hierbij is het het 

geluidsniveau 90% van de tijd hoger is dan de vastgestelde L90 waarde. 

- De L90, ter hoogte van de Dolderweg 50, varieert gedurende de meetperiode in de nacht 

tussen 44 en 48 dB(A). Deze metingen worden bevestigd door de bemande metingen, waarbij 

een equivalent geluidsniveau van 48 dB(A) werd gemeten. 

- _ Erzijn geen geluidberekeningen gedaan op basis waarvan conclusies kunnen worden 

getrokken wat de belasting van de omwonenden en inwoners in Tuk is. 

stress en hinder 

Door middel van vergunningen en zoneren pogen we de omgeving van bedrijven te beschermen 

tegen risico’s en overlast. In sommige gevallen is dit echter niet voldoende. Chronische stress 

ontstaat wanneer omwonenden langdurig ernstige hinder ervaren, zich zorgen maken over hun 

gezondheid in relatie tot de leefomgeving én er voor hen geen uitzicht bestaat op het beëindigen 

van die hinder. Chronische stress is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan en de 

verergering van hart- en vaatziekten. 

GGD Advies 

Stof en formaldehyde 

Een volledige beoordeling van het toxicologische gezondheidsrisico voor de omgeving is niet goed 

mogelijk, omdat naar oordeel van de GGD de situatie onvolledig in kaart is gebracht. Op basis van 

de beschikbare gegevens constateren we een onwenselijke overschrijding van de emissies van 

zowel stof als formaldehyde op verschillende plekken in het proces, waarvan voor stof niet uit te 

3 Omgevingsdienst IJsselland - 220725 AvdB Mestverslag tweede meetsessie Dolderweg 40 Steenwijk, Bijlage 

bij 220725 AvdB Meetverslag. Zaaknummer: Z2022-00003042-001 
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sluiten is dat dit kan leiden tot milde reversibele gezondheidsklachten en hinder van stof en geur. 

De GGD adviseert: 

- _ De uitstoot van stof, formaldehyde en geur van het provisorisch filter aan de containers en de 

diffuse uitstoot van formaldehyde van de opslag beter in kaart te brengen. De GGD kan 

meedenken over de wijze van meten. 

- _ Uit de metingen kan geconcludeerd worden dat het doekenfilter een effectieve manier van 

het verminderen van de uitstoot is. IceBear schijnt in augustus een doekenfilter te hebben 

besteld om de uitstoot van de drogeruitlaten te kunnen behandelen. Deze zal naar 

verwachting in november in gebruik worden genomen. De Omgevingsdienst verwacht dat dit 

een afdoende maatregel is om aan de uitstoot te kunnen voldoen. De GGD adviseert om na 

ingebruikname van dit nieuwe doekenfilter de werkzaamheid hiervan door middel van 

metingen te verifiëren. 

- _ De metingen zijn uitgevoerd bij representatieve bedrijfsomstandigheden (4 5 lijnen in 

productie). Een vergunning is aangevraagd voor 6 productielijnen. De GGD adviseert de 

gemeente Steenwijkerland om beter in kaart te brengen wat het effect van een hogere 

productie is op de kwaliteit van de directe omgeving (stof, geur, emmissie van formaldehyde 

en geluid), alvorens een vergunning af te geven. 

Geluid 

De GGD heeft te weinig gegevens om een gezondheidskundige beoordeling te doen met 

betrekking tot geluid. De GGD adviseert nadat alle geluidisolerende metingen zijn toegepast, 

nieuwe metingen en geluidberekeningen uit te voeren. Het doel moet zijn dat er een goede 

beoordeling kan plaatsvinden van de geluidbelasting op de eerste omwonende van het 

bedrijventerrein, en de mensen in Tuk. Op basis daarvan kan een gezondheidkundige beoordeling 

worden uitgevoerd. 

Stres en hinder 

De GGD adviseert om meer aandacht te hebben voor de stress en hinder die de mensen ervaren. 

- _ Formuleer een duidelijke termijn waarop de overlast ten einde komt. Deze termijn moet 

uiteraard zo kort mogelijk, maar ook realistisch zijn zodat die in elk geval gehaald wordt. 

Communiceer deze termijn helder naar de omwonenden. 

- Blijf actief het gesprek met de verschillende omwonenden van IceBear bv opzoeken. Om op 

die wijze een vinger aan de pols te houden. Opdat bij problemen snel gehandeld kan worden. 

Op verschillende manieren (informatieavond, gesprekken, media) komen signalen bij ons binnen 

dat veel buurtbewoners en ondernemers worden gehinderd door het bedrijf. Vooral de 

combinatie van hinder (stof, geur en geluid) zorgt ervoor dat de mensen aangeven chronische 

stress te ervaren. De eerste metingen bevestigen ook deze overlast. De GGD vraagt de gemeente, 
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ook in de geest van de Omgevingswet, om het welzijn van de omwonenden en ondernemers 

zwaar mee te laten wegen. 

Wij hopen dat bovenstaande advies bijdraagt aan een betere balans tussen enerzijds 

ondernemen, en anderszijds een gezonde en veilige leefomgeving. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Milieu en Gezondheid, GGD IJsselland 
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