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U bent drijver van de onderneming IceBear Steenwijk B.V. (hierna:  inrichting). In deze inrichting
worden onder andere palletblokken gemaakt (hierna: activiteit ). Voor deze activiteit hebben wij
voor het aspect stof aangekondigd een last onder dwangsom op te leggen. Ook hebben wij met u een
overleg gehad om de handhaving te bespreken. In deze brief leest u wat wij van u verwachten.

Wat we hebben besproken tijdens het overleg van 22 juni 2022
We hebben met u gesproken over de activiteit, de problemen waar u tegenaan loopt, de (mogelijke)
overtredingen die daardoor ontstaan zijn, het groot aantal klachten die wij ontvangen hebben, de
diverse controlemomenten die geweest zijn, ons voornemen om u een last onder dwangsom op te
leggen voor het aspect stof en de waarschuwing die wij daarin opgenomen hebben voor de aspecten
geluid en ZZS en wat er moet gebeuren om een einde te maken aan de overtredingen en de overlast
Namens IceBear was u aanwezig, samen met uw advocaat en uw adviseur. Namens de
Omgevingsdienst IJsselland (hierna:  omgevingsdienst ) waren aanwezig twee toezichthouders en
een juridisch medewerker.

Tijdens dit overleg hebben wij u laten weten dat wij metingen en onderzoeken (laten) uitvoeren om
vast te stellen of u al dan niet aan de wettelijke milieuvoorschriften voldoet.

Wij willen dat IceBear zo snel mogelijk een einde maakt aan de (milieu)overtredingen en daarmee cen
einde aan de overlast voor de omgeving. Verschillende belanghebbenden vragen ons om te
handhaven. Daarom gaan we ondertussen dan ook door met het op 25 mei 2022 aangekondigde
 handhavingstraject. Wij doen dit, omdat we dat moeten. Uit de door ons uitgevoerde indicatieve

s geworden dat de normen voor geluid in ruime geluidsmetingen volgt dat voldoende aannemelij
mate worden overschreden. Zie hierover verder onder 3.0 Geluid. Wij hebben metingen laten
uitvoeren door deskundigen van de Omgevingsdienst Regio Arnhem op de emissie van stof en van
fomaldehyde. Zijn de resultaten bekend? Dan sturen wij u die. Zie hierover verder onder 2.0 (Stof) en
4.0 (Zeer zorgwekkende stoffen, 2ZS).



We komen nog separaat terug op de zienswijze die u ons heeft toegezonden naar aanleiding van het
aan u op 25 mei 2022 gezonden  voornemen last onder dwangsom .

U stuurt voor 29 augustus 2022 een plan van aanpak
Handhaving leidt uiteindelijk tot een besluit. Wij moeten dit besluit zorgvuldig voorbereiden. In dt
besluit moeten wij uw belang afwegen tegen het persoonlijke belang van belanghebbenden en het
algemeen belang. Wij vragen u daarom om een plan van aanpak aan te leveren voor onder andere de
aspecten melding-/vergunningplicht, stof, geluid en ZZS. Ceef in dit plan in elk geval antwoord op de
in deze brief gestelde vragen. Geef daarbij ook aan wat uw belang is.

10. _ Melding- of vergunningplichtig?
U geeft in het overleg aan op dit moment vijf van de zes productielijnen n werking te hebben. Over
de maand april rapporteert u bij het landclijk meldpunt afval (LMA) dat er met de activiteit
ton aan hout als afvalstof verwerkt is. Daaruit zou te concluderen zijn dat elke productielijn in elk
gevaljhout per maand kan verwerken. Zijn alle zes productielijnen in werking dan komt dat
neer op een verwerkingscapaciteit van ca. Bkon per jaar. Heeft de activiteit een
verwerkingscapaciteit van meer dan 10.000 ton aan hout als afvalstof? Dan heeft u een
omgevingsvergunning nodig voor de activiteit milieu. Zie ook artikel 2.1, lid , onder e Wabo en
artikel 2.1, lid 2 en artikel 28.10, sub 29 Bor.

 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig en produceert u meer dan 600 m3 per jaar aan houten
palietklossen? Dan bent u mogelijk ook een zogeheten IPPC-inrichting. Zie ook artikel 6.1, onder c 
bijlage I van de richtlijn inzake industri le emissies (richtlijn 2010/75/EU).

Vragen:
1.1 Geef aan wat de maximale verwerkingscapaciteit is van de activiteit in tonnage per jaar voor de nuttige

toepassing van hout als afvalstof. Is de productie onder te verdelen? Bijvoorbeeld in een aantal
productielijnen? Geef dan ook de maximale verwerkingscapaciteit aan per onderdeel.

1.2 Geef aan wat de productiecapaciteit van de activiteit is dan wel per productielijn

20.  Stof
U emitteert met de activiteit stof. U doet dit op een aantal gekanaliseerde emissiepunten en er is
sprake van zogeheten diffuse emissie. Onze toezichthouder heeft vastgesteld dat u met de emissie van
stof de wet overtreedt. Wij hebben aangekondigd u een last onder dwangsom op te leggen. U heeft in
het overleg aangegeven tijdelijke maatregelen te nemen. U denkt met deze tijdelijke maatregelen een
einde te kunnen maken aan de overtreding,

De maatregel die u toepast voor de gekanaliseerde emissies van de droger bestaat uit het verlengen
van de schoorsteen op het dak en deze vervolgens te leiden naar een container op het parkeerterrein.
In het kanaal, dan wel de container, plaatst u een sprinkler- dan wel vernevelingsinstallatie. U past bij
het behandelen van deze emissie een alternatieve maatregel toe, de door u toegepaste maatregel
wordt niet beschouwd als erkende maatregel. Wij verzoeken u om aan te tonen dat de
grensmassastromen, dan wel de emissiegrenswaarden, zoals bedoeld in artikel 2.5 AB en in de
hoofdstukken 3, 4 of 3 vanwege het in werking zijn van de inrichting door deze alternatieve
maatregel, niet overschreden worden. Zie ook artikel 2.8, lid 1, onder a en b AB en de webpagina
 Welke maatregelen kan een bedrijf nemen bij hout- en metaalbewerking en bij op- en overslag? op de
website www.infomil.nl.



U heeft op de plek waar de diffuse emissie optreedt bij het lossen van het hout al een
vernevelingsinstallatie geplaatst. Bevochtigen en vernevelen is een erkende maatregel. Onze
toezichthouder stelt vast dat er binnen een afstand van twee meter met blote oog nog steeds
stofverspreiding waargenomen wordt en dat buiten de inrichting nog steeds stofoverlast ervaren
wordt. Zie ook artike! 3.32 AB.

Vragen
2.1 U toont aan dat de grensmassastroom, dan wel de emissiegrenswaarde, met de door u getroffen alternatieve

maatregel niet (langer) overtreden wordt. Kunt u dit niet op tijd aantonen? Dan geeft u aan hoe en wanneer
u dit gaat doen

2.2 Kunt u niet aantonen dat de alternatieve maatregel afdoende is? Geef dan aan welke (erkende) maatregelen
u gaat nemen om te gaan voldoen aan de norm en wanneer deze maatregelen Klaar zijn. U kunt bijvoorbeeld
een filtrerende afscheider plaatsen. Fen doekenfilter  s een voorbeeld van een erkende maatregel.

Nb. Vanuit het spoor van handhaving op regels ruimtelijke ordening willen wij vooraf aangeven dat de tijdelijke
maatregelen voor de gekanaliseerde emissie in strijd zijn met deze ruimtelijke regels en dat legalisatie niet
mogelijk is. Wij waarschuwen u dat deze maatregel alleen tijdelijk kan zijn en dat wij op termijn hiervoor een
apart handhavingstraject voor op zullen starten. Deze maatregel kunnen en zullen wij op deze manier niet
accepteren als definitieue maatregel

23 Geef aan zelke maatregelen u gaat nemen om zoveel mogelijk te voorkomen dat stofverspreiding bij de op- of
overslag van hout optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron met het blote oog
waarneembaar is

2.4 Geef aan welke maatregelen u gaat nemen om verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

30. _ Geluid

U heeft de activiteit conform het Activiteitenbesluit milieubeheer gemeld op 20-10-2021. Bij uw
melding heeft u een geluidrapport gevoegd. In het geluidsrapport van 20 oktober 2021 met uw
kenmerk 05402-53750-12 is de volgende tabel opgenomen:

Tabel$1 _ Berekende langtjcgenddeide becordelngsnvoaus
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De wet stelt dat er voor uw inrichting een grenswaarde geldt van maximaal 50, 45 en 40 dB(A) in
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit). Hieruit volgt
dat u de wet overtreedt. In uw rapport erkent u ook dat de grenswaarden overschreden worden
(hoofdstuk 5.2.1, pagina 9). U stelt:  Uit de toetsing van de rekenresultaten in de representatieve
bedrijfssituatie blijkt in alle etmaalperioden sprake is van een overschrijding van de grenswaarden uit
het Activiteitenbesluit milieubeheer .

Onze toezichthouder heeft in de periode van 13 mei tot en met 20 mei 2022 een indicatieve
geluidmeting uitgevoerd. In het kort volgt hieruit dat er een continu geluid gemeten wordt van
omgerekend 51-53 dB(A) op een afstand van 50 meter van de inrichting. Voor meer informatie over de
geluidmeting verwijzen wij naar de bijlage  Meetverslag vakgroep geluid (versie 23 juni 2022)'. Deze
indicatieve meting laat zien dat de geluidsnormen in ernstige mate worden overschreden en dat uw
geluidrapport de werkelijke situatie nog onderschat.

Met uw melding vraagt u ook om maatwerkvoorschriften en daarmee om meer geluidruimte op het
gezoneerde bedrijventerrein. Uit een voorlopig advies van de zonebeheerder volgt dat e in de
nachtelijke uren een maximale ruimte is van 3 dB(A). Het volledig toekennen van de beschikbare
ruimte in de zone is niet redelijk. Gevolg zou zijn dat bestaande ondernemingen binnen de zone niet
kunnen uitbreiden of dat nieuwe ondernemingen zich niet kunnen vestigen.

Om de totale geluidemissie van uw bedrijf te laten passen binnen de voorschriften van het
Activiteitenbesluit  n inpasbaar te laten zijn binnen de geluidzone van het industricterrein moet
onderzoek worden gedaan naar alle geluidsbronnen. Een tijdelijke verruiming op de zonepunten is
bespreekbaar, maar moet goed onderbouwd zijn met een (tijd)plan om de geluidbelasting terug te
brengen. De zonebeheerder zal met uw adviseur overleggen welke verruiming mogelijk is.

 

Vragen:
3.1 Geef aan welke onderdelen van de activiteit leiden tot overschrijding van de norm, dan wel de norm als

gesteld in een maatwerkvoorschrift
3.2 Geef aan welke maatregelen u per onderdeel gaat memen om te voldoen aa de norm, dan wel de norm als

gesteld in een maatwerkvoorschrift
33 Stellen wij een maatwerkvoorschrift vast waarmee wij tijdelijk meer geluidruimte beschikbaar stellen? Geef

dan aan welke reducerende maatregelen u wanmeer gaat nemen om op termijn alsnog te gaan voldoen aan de
norm

Nb. U geeft aan dat u liever niet heeft dat de indicatieve meting gedeeld wordt met derden. Dit omdat het gaat
om een indicatieve meting en niet om een handhavingsmeting. In die zin kunnen er nog geen rechten aan
ontleend worden. Terwijl dit wel kan leiden tot (imago)schade voor uw onderneming. Degene bij wie wij de
meting verricht hebben heeft gevraagd om een kopie van de resultaten. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens
mee te delen als wij hier om gevraagd worden. Zie ook artikel 5:18, lid 6 Ab

40. _ Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
Wij hebben in ons voornemen aangegeven aan te nemen dat u bij het uitvoeren van de activil
diverse plaatsen ZZS naar de lucht emitteert. Naar verwachting s dit formaldehyde. Om die reden
gaan wij of hebben wij al metingen uitgevoerd. U geeft in het overleg aan dat u naar aanleiding van
het voornemen zelf ook heeft laten onderzoeken of u ZZS emitteert en zo ja, of u hiermee de norm
overtreedt.

 



Hieruit volgt volgens u dat er op een aantal plekken inderdaad 775 ge mitteerd worden. Maar dat
hierbij wordt voldaan aan de norm.

Bent u vergunningplichtig? Dan heeft u een vermijdings- en reductieplicht. Deze geldt ook als u
voldoet aan de norm. Bent u meldingsplichtig? Dan kunnen wij eisen stellen aan de situering en
uitvoering van het afvoerpunt van emissies. Zie ook artikel 2.4, lid 2 en lid 8 AB.

Vragen
41 Voeg een kopie van het door u uitgevoerde 7:ZS onderzoek als bijlage bij uw plan van aanpak

4.2 Volgt uit vraag 1.1 dat w vergunningplichtig bent? Geef dan per emissiepunt aan welke maatregelen u heeft
genomen om de emissie van ZZS te vermijden dan wel e reduceren en welke aanvullende maatregelen nog
mogelijk zijn.

43 Bent u meldingsplichtig? Geef dan aan op welke punten de ZZ afgevoerd wordt en hoe deze uitgevoerd
zijn.

Nb U geeft in het overleg aan dat de regels met betrekking tot het lozen van ZZS houdend afvalwater
onduidelijk zijn. Deze vraag leggen wij voor aan het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wij komen hier zo
snel mogelijk op terug.

5.0. Doeltreffendheid handhaving
De landelijke handhavingsstrategie (LHS) stelt dat het geldbedrag, dat onderdeel is van de last, voldoende prikkel
voor u moet zijn om uit eigen beweging een einde te maken aan de overtreding. Het gaat hier om een nieuwe
activiteit. Daarmee zijn er nog geen openbare bronnen beschikbaar die inzicht geven n het door u behaalde
economisch voordeel met de activiteit

Vragen
5.1 Geef aan wat het economische voordeel is wat u verwacht te behalen met de activiteit

Nb. In de LHS worden ook termijnen gegeven voor het maken van een einde van de overtreding. Wij
waarschuwen u dat deze kort zijn. De LHS geeft voor emissie-eisen van stof2 weken en voor geluid 1 week. Ook
op dit punt zullen wij uw belang afwegen tegen het persoonlijke belang van belanghebbenden en het algemeen
belang wat gediend is met handhaving. Daarbij verwijzen wij ook naar de conclusie onder 9 van een uitspraak
van de voorzieningenrechter van  s-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8539). Deze schrijft:

 [..] Beoordeeld dient te worden of de begunstigingstermijn redelijk i te achten met het oo op het
ongedaan maken van de onderhavige overtreding. In dit geval acht de voorzieningenrechter de gegeven
begunstigingstermijn niet onredelijk. Niet onderbouwd is immers dat de gegeven termijn onvoldoende
is om passende maatregelen te nemen ter be indiging van de overtreding. Dat de termijn onvoldoende is
voor verzoekster om tot een structurele verandering te komen n haar bedrijfsvoering mag zo zijn maar
is in dit kader niet het relevante criterium [.]. 
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Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Frank van der Spek via telefoonnummerB of
Nocijsse!land.nl. Als u belt of ons een schriftelijke reactie stuurt, is het handig om te
melden dat uw zaak is ingeschreven met zaaknummer Z2022-00005284.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

  
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Bijlage: Meetverslag vakgroep geluid (versie 23 juni 2022)



Omgevingsdienst  __ \  
IJSSELLAND < Steenwijkerland 

Meetverslag vakgroep Geluid
 

Gegevens opdrachtgever:
 
 Opdrachtgever: __ | Omgevingsdienst IJsselland

Contactpersoon: D  Telefoonnummer. e|Mailadres:  ouu'sselland nl  Datum adviesaanvraag: maa
  

 
   
 

Zaaknummer IJVI 2Z2022-00003042-001 o
LLocatie: Dolderweg 40 Steenwijk

Omschrijving:
 

Naar aanleiding van geluidhinderklachten uit de omgeving zijn geluidsmetingen verricht
bij een woning gelegen op relatief korte afstand van Icebear Steenwijk BV. Dit
meetverslag beschrijft de aanleiding, wijze van meten, het meetverloop en de
meetresultaten. Opgemerkt moet worden dat het indicatieve metingen betreft met als
doel om een eerste indruk te krijgen van de optredende geluidsniveaus als gevolg van
lcebear.

 
 

 Aanlk g voor de metinge
De inrichting van lcebear BV is gelegen aan de Dolderweg 40 te Steenwijk. De
inrichting is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein. Door diverse bewoners
uit met name Tuk zijn geluidhinderk!achten gemeld over hoge en hinderlijke
geluidsniveaus in met name de nachtperiode die afkomstig zouden zijn vanuit de
inrichting. Door de vakgroep geluid zijn in de periode tussen 13 mei en 20 mei 2022
geluidsmetingen gedaan bij de woning welke het dichtst bij de inrichting is gelegen. Het
betreft de woning aan de Hooidijk 1b te Tuk.

In de onderstaande figuur zijn de ligging van de inrichting en het meetpunt
weergegeven.
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De metingen zijn zoveel als mogelijk uitgevoerd volgens methode I1.1 van de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Voor de onbemande metingen is
gebruik gemaakt van een buitenmeetset bestaande uit een klasse 1 geluidsmeter 01dB
Fusion nr 14053), een buitenmeetmicrofoon (G.R.A.S. nr 446494) en een 5m
meetstatief. De onbemande meetset kon via een 4G verbinding continue op afstand
gemonitord worden op een goede werking. De meetset heeft gedurende de
meetperiode steeds diverse parameters van het meetsignaal opgeslagen. Over de
gehele meetperiode is ook het audiosignaal opgeslagen.



De onbemande metingen zijn uitgevoerd in de tuin van de woning aan de Hooildijk1b.
Daarbij is de meting uitgevoerd zonder relevante gevelreflectie. Ten behoeve van de
onbemande metingen is aan de bewoner van de desbetreffende woning gevraagd om
een logboek bij de houden met daarin een registratie van zaken die volgens de
bewoner mogelijk relevant waren voor de geluidsmetingen. Hierbij kon het gaan om
eigen activiteiten in de tuin (bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden), bijzondere
weersomstandigheden (veel regen/wind) of gebeurtenissen die gerelateerd konden
worden aan de inrichting van Icebear.

Het brongebied van de inrichting, broncentrum en bronhoogte zijn niet exact te bepalen
gezien de complexiteit en omvang van de inrichting. De relevantie hiervan voor de
metingen is gezien de afstand van de meetlocatie tot de grens van de inrichting (circa
380 m) overigens beperkt. Voor de metingen is het wel van belang de bedrijfssituatie
van de inrichting te kennen. Uit de door de inrichting aangeleverde akoestische
onderzoeken blijkt dat de maatgevende geluidsbronnen gedurende de nachtperiode
continu in bedrijf zijn. Op basis daarvan mag aangenomen worden dat de
geanalyseerde tijdvakken representatief zijn voor de gehele nachtperiode.

etverloop
De onbemande meetset is op vrijdag 13 mei rond 16:45 uur geplaatst en vrijdag 20 mei
rond 17.00 uur weer opgehaald. De meteorologische weersomstandigheden tijdens de
meetperiode zijn ontleend aan gegevens van het KNMI voor weerstation Hoogeveen.
Dit station ligt hemelsbreed op circa 30 km afstand van de meetlocatie. Bij het KNMI
zijn de verschillende parameters per uur beschikbaar. In bijlage 1 zijn de voor de
metingen relevante parameters opgenomen. Dit betreft de windrichting, windsnelheid,
temperatuur, neerslaghoeveelheid en bewolkingsgraad en relatieve vochtigheid.

Omdat de meteorologische omstandigheden (en dan vooral de windsnelheid en
richting) van invloed zijn op de meetresultaten is in de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai aangeven onder welke omstandigheden een meetresultaat tot stand
mag komen. Dit is het zogenaamde meteoraam. Voor alle metingen is bepaald in
hoeverre de metingen binnen het meteoraam vallen. Metingen die verricht zijn binnen
het meteoraam zijn in de tabellen met meetresultaten groen gedrukt weergegeven.
Normaliter moeten metingen plaatsvinden onder meewindcondities van de bron naar
de ontvanger bij een windhoek die niet meer dan 60 graden afwijkt van de richting van
bron naar ontvanger. In onderhavige situatie ligt een bron precies ten zuiden van een
ontvanger (180 graden) en vallen metingen bij windrichtingen tussen 120 en 240
graden binnen het meteoraam. Om invloed van te hoge windsnelheden te voorkomen
zijn alleen metingen gebruikt bij windsnelheden tot 5 m/s (3 Beaufort). Bij
windsnelheden lager dan 2 m/s gedurende de dagperiode en lager dan 1 m/s
gedurende de nachtperiode is het meteoraam niet van toepassing.

In de onderhavige situatie worden de geluidhinderklachten vooral geuit gedurende de
nachtperiode. De uitwerking van de meetresultaten heeft zich daar dan ook op gericht.
Metingen gedurende de dag,- en avondperiode kunnen op de gekozen meetpositie ook
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niet betrouwbaar uitgevoerd worden vanwege de passage van vele motorvoertuigen
langs het meetpunt. Bij de uitwerking van de metingen zijn periodes gekozen waarbij
geen of slechts enkele voertuigen de meetpositie gepasseerd zijn.

Meetresultaten

Nacht 13 op 14 mei 2022
In het meetsignaal zijn gedurende deze nachtperiode enkele duidelijke periodes te
 halen waarop vrijwel geen stoorlawaai aanwezig is als gevolg van passerende
voertuigen of vogels en kikkers. In dat dee! van het meetsignaal is duidelijk het
ruisachtige geluid van ventilatoren en transportbanden te horen. Op specifieke
terugkerende momenten is ook het geluid van piepende transportwielen te
onderscheiden. In het logboek is dit omschreven als  continu geraas met regelmatig
piepend geluid . In de figuren 3, 4 en 5 is het verloop van het meetsignaal opgenomen.

Figuur 3 geeft het verloop over een groot deel van de nachtperiode waarbij de korte
pieken steeds passerende voertuigen betreffen en de forse toename van de
geluidsniveaus rond 04.45 uur veroorzaakt worden door ontwakendevogels.
Soewk Lazs A  e @
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Figuur 3 Verloop meetsignaal nachtperiode 14-15 mei
 

In figuur 4 is de periode tussen 02.40 en 03.20 uur opgenomen waarbij geen
voertuigen gepasseerd zijn en waarbij duidelijk het geluid van ventilatoren en
transportbanden te horen is. Het equivalente geluidsniveau gedurende die periode
bedraagt 46 dB(A).



 Sz

 

   
Figuur 4 Verloop meetsignaal nachtperiode 13-14 mei (detail)

In figuur 5 is voor diezelfde nachtperiode het verloop van het meetsignaal gegeven
tussen 03.35 en 04.50 uur. In dat meetsignaal zijn 4 passerende auto's te zien. Deze
hebben echter vrijwel geen effect op het totale equivalente geluidsniveau van 46 dB(A)
in de periode.
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Figuur 5 Verloop meetsignaa! nachtperiode 13-14 mei (detail 2)
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Nacht 15 op 16 mei 2022
Gedurende deze nachtperiode is er sprake van teveel stoorlawaai als gevolg van
regelmatig passerende motorvoertuigen op korte afstand van de meetpositie en het
geluid van kikkers. Om die reden is voor deze nachtperiode dan ook geen betrouwbare
uitspraak over de meetresultaten te doen.

Nacht 16 op 17 mei 2022
Het meetsignaal gedurende de nacht van 16 op 17 mei geeft een zelfde beeld als
tijdens de nacht van 13 op 14 mei. Ook hier is sprake van een continu aanwezig
ruisachtig signaal van ventilatoren en transportbanden. In het logboek is aangegeven
dat deze nachtperiode representatief is voor wat de bewoner al op diverse nachten
ervaren heeft. In de figuren 6 en7 is het verloop van het meetsignaal gegeven.

Figuur 6 geeft het verloop over een groot deel van de nachtperiode waarbij de korte
pieken steeds passerende voertuigen betreffen en de forse toename van de
geluidsniveaus rond 05.00 uur veroorzaakt worden door ontwakende vogels.
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Figuur 6 Verloop meetsignaal nachtperiode 16-17 mei
 

In figuur 7 is de periode tussen 01.25 en 02.55 uur opgenomen waarbij geen
voertuigen gepasseerd zijn en waarbij duidelijk het geluid van ventilatoren en
transportbanden te horen is. Het equivalente geluidsniveau gedurende die periode
bedraagt 46 dB(A).
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Figuur 7 Verloop meetsignaal nachtperiode 16-17 mei (detail)

Nacht 17 op 18 mei 2022
Ook gedurende de nachtperiode van 17 op 18 mei is het beeld vergelijkbaar met
eerdere nachten. In het logboek is geen vermelding opgenomen voor deze
nachtperiode. Het signaal in de audio-opnames is echter vergelijkbaar met de eerdere
nachten. In figuur 8 is het verloop van het meetsignaal opgenomen gedurende een
groot deel van de nachtperiode waarbij sprake is van een beperkt aantal passerende
voertuigen en enkele dierengeluiden (kikkers). Over de meetperiode tussen 01.00 en
04.30 uur bedraagt het equivalente geluidsniveau circa 44 dB(A).
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Bespreking van de meetresultaten
Uit de metingen blijkt duidelijk dat er gedurende de nachtperiode bedrijfsmatige
geluiden waar te nemen zijn. Het equivalente geluidsniveau daarvan blijkt relatief
constant te zijn en ligt tussen 44 en 46 dB(A). Volgens opgave van de bewoner en uit
eerdere meldingen van geluidhinder is dit geluid alleen afkomstig van Icebear en zijn er
geen andere geluidrelevante bedrijfsmatige activiteiten op het industrieterrein. Omdat
de metingen onbemand zijn uitgevoerd is dit echter niet zelf geconstateerd door de
Omgevingsdienst.

 
 

Om een eerste toetsing te kunnen doen aan de voor Icebear van toepassing zijnde
grenswaarden moet conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai een
aantal correcties op het gemeten immissieniveau worden uitgevoerd. Het betreft:

1. stoorgeluidcorrectie
2. meteocorrectieterm

Ad 1: Het niveau van het stoorgeluid zou door middel van geluidsmetingen vastgesteld
kunnen worden. Echter in de onderhavige situatie is het geluid van Icebear continu
aanwezig waardoor de hoogte van het achtergrondgeluid niet vastgesteld kan worden.
Een eventuele correctie voor stoorgeluid mag niet meer bedragen dan 3 dB. Voor de
hier op volgende berekeningen is als worstcase aanname uitgegaan van de maximale
stoorgeluidcorrectie van 3 dB.

Ad 2: Met de meteocorrectieterm word de situatie benaderd met een meteogemiddelde
geluidoverdracht. Voor onderhavige situatie is de meteocorrectieterm vastgesteld op 4
dB (dit is vrijwel de hoogste meteocorrectieterm die conform de Handleiding op kan
treden)



Met de beschikbare gegevens kan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter
plaatse van de meetlocatie berekend worden. Als hierbij uitgegaan wordt van een
maximale correctie voor het stoorgeluid van 3 dB en een meteocorrectieterm van 4 dB
resteert een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 37 tot 39 dB(A). Wordt het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op deze positie berekend met behulp van het
akoestisch rekenmodel dat is opgesteld voor de laatst geaccepteerde melding in het
kader van het Activiteitenbesluit dan wordt op de meetlocatie een langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau gedurende de nachtperiode van 30 dB(A) berekend.

Met behulp van het akoestisch rekenmodel kan ook de overdrachtsverzwakking
worden bepaald tussen enkele relevante toetspunten op 50 m van de inrichting en de
meetpositie ter plaatse van de woning aan de Hooidijk. Deze overdrachtsverzwakking
bedraagt minimaal 11 dB. De overdrachtsverzwakking is de theoretische afname van
geluid van een punt op 50 m van de inrichting naar de meetpositie ter plaatse van de
Hooidijk.

Interpolatie van het gemeten equivalente geluidsniveau (minus de maximale
stoorgeluidcorrectie van 3 dB) van de meetpositie naar de toetspunten op 50 m van de
inrichting resulteert in een equivalent geluidsniveau van 52-54 dB(A) op deze
toetspunten. Voor deze posities op 50 m van de grens van de inrichting is de
meteocorrectieterm niet hoger dan 1 dB. Daarmee bedraagt het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau op 50 m van de grens van de inrichting 51-53 dB(A) gedurende de
nachtperiode waar een grenswaarde van 40 dB(A) van toepassing is.

Op basis van de verrichte metingen aan de Hooidijk 1b en de aanvullende
berekeningen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een aanzienlijke
overschrijding van de geluidgrenswaarden zoals deze van toepassing zijn voor
Icebear.
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