
Bijlage: Wat heeft de OD tot nu toe gedaan? 

 

We hebben gecontroleerd op de geluidsnormen 

In de wet worden grenswaarden gesteld voor geluid. Dat betekent dat een bedrijf geluid mag maken, 

maar dat hier grenzen voor zijn afgesproken in de wet. De grenzen verschillen per moment van de 

dag. Zo mag je ’s nachts minder geluid maken dan overdag. De OD is een aantal keren ’s avonds op 

locatie geweest om IceBear te controleren. Ze hebben toen niet kunnen meten dat het geluid van 

IceBear af kwam. IceBear voldeed daarmee op het moment van meten aan de geluidsregels. Wij 

hebben toch veel klachten gekregen uit de omgeving over geluid. Er is alleen niet altijd 

geluidsoverlast. Dat maakt het goed meten ook lastig. 

De OD heeft daarom twee weken lang een indicatieve geluidsmeting uitgevoerd. Dit was een 

onbemande meting bij een bewoner op 350 meter van IceBear. Uit deze indicatieve meting blijkt dat 

IceBear waarschijnlijk toch de geluidsnormen in de nacht overschrijdt. De wet stelt dat een indicatieve 

meting niet voldoende bewijs is om vast te stellen dat IceBear de wet overtreedt. Daarom gaan we 

komende tijd opnieuw een aantal geluidsmetingen uitvoeren. 

We hebben gecontroleerd op uitstoot van stof en formaldehyde 

De OD heeft vastgesteld dat bij het maken van palletblokken er op meerdere manieren stof vrij komt. 

Bij twee schoorstenen op het dak, bij het lossen van de houtsnippers en bij diverse onderdelen van het 

productieproces. De wet zegt in het kort dat je moet voorkomen dat te veel stof verspreidt wordt.  

Wij hebben IceBear in een brief verteld dat we van plan zijn het bedrijf te gaan dwingen een einde te 

maken aan de overtreding. IceBear heeft in reactie hierop een aantal (tijdelijke) maatregelen genomen. 

• Bij de schoorstenen hebben ze de pijpen verlengd en naar containers geleid. In de containers 

zit een sproei installatie. Deze moet ervoor zorgen dat het stof nat gemaakt wordt en neerslaat 

in de containers. 

• Bij het lossen heeft IceBear een sproei installatie geplaatst. Deze moet ervoor zorgen dat het 

stof nat wordt en neerslaat op de bestrating. 

• Daarna moet het natte stof opgeruimd worden. 

• Ook hebben ze verschillende productieprocessen beter afgesteld, kleppen en afschermingen 

geplaatst en kieren gedicht. 

De maatregel bij de schoorstenen waarbij de pijpen verlengd zijn, werkt (nog) niet goed genoeg. Wij 

hebben IceBear daarom verplicht voor september te bewijzen dat deze maatregel werkt. Kunnen ze dit 

niet bewijzen? Dan gaan we ze dwingen om de maatregel aan te passen of om een erkende maatregel 

toe te passen. De OD gaat voor september controleren of de maatregel bij het lossen voldoende is. 

Bij het persen van de palletblokken wordt lijm gebruikt. In deze lijm zit formaldehyde. Formaldehyde 

is een schadelijke stof en mogelijk kankerverwekkend. Deze stof is door de wet aangewezen als een 

zeer zorgwekkende stof (ZZS). In de wet is voorgeschreven hoeveel ZZS een bedrijf mag uitstoten. 

IceBear geeft aan dat zij metingen hebben laten uitvoeren voor ZZS. Ze geven aan dat uit de metingen 

blijkt dat ze onder de grenswaarden blijven. De OD heeft een indicatieve meting uit laten voeren naar 

ZZS. Hieruit volgt dat de uitstoot waarschijnlijk rond de grenswaarde voor ZZS zit. Daarom heeft de 

OD een onafhankelijke meting uit laten voeren voor stof en ZZS door de meetdienst van de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem. De analyse van deze metingen worden kort na de zomervakantie 

verwacht.  

 


