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Advies 

1 INLEIDING 

Icebear Steenwijk B.V. bedrijft een met houtsnippers gestookte ketelinstallatie 

(maximaal thermisch vermogen 12,5 MWth) aan de Dolderweg 40 te Steenwijk en 

gebruikt de warmte van deze installatie voor het drogen van houtvezels. Houtsnippers 

worden verkleind en daarna gedroogd en met melamine ureum formaldehyde hars 

(MUF) geperst tot houten palletklossen. Hiervoor zijn zes pers(productielijnen) 

aanwezig, die vanaf het voorjaar van 2022 zijn opgestart. 

Vanaf in gebruik name van de perslijnen voor palletklossen (voorjaar van 2022) werden 

er vanuit de omgeving van Icebear veelvuldig klachten geuit over hinderlijke emissies 

van stof en houtsnippers, geluid en stank en er zijn zorgen over vermoedelijke 

emissies van formaldehyde (ZZS) vanwege het gebruik van MUF door lcebear. Er zijn 

ook verzoeken om handhaving ingediend. 

Uit onderzoek ter plaatse zijn de toezichthouders tot de conclusie gekomen dat de 

twee uitlaten van de droger de voornaamste bron zijn van de emissies van stof en 

houtvezels. 

De emissies van stof en formaldehyde moeten voldoen aan de regels daarvoor in het 

Activiteitenbesluit. De gemeente Steenwijkerland heeft de luchtmeetdienst van de 

ODRA opdracht gegeven om luchtemissiemetingen uit te voeren. De resultaten van 

deze metingen zijn samengevat in een meetrapport (ref. 1), dat in dit advies wordt 

beoordeeld. 

Icebear heeft zelf ook emissiemetingen uit laten voeren en deze metingen worden 

eveneens in dit advies beoordeeld. 

De gemeente Steenwijkerland heeft op 25 mei 2022 een VLOD verstuurd aan Icebear 

vanwege overschrijding van emissiegrenswaarden voor stof, waarbij het bedrijf wordt 

gevraagd dit te beëindigen door de afgezogen lucht door een goed onderhouden en 

goed werkende filtrerende afscheider te voeren en door een einde te maken aan het 

optreden van diffuse stofemissie. Verder wordt gewaarschuwd er tevens moet worden 

voldaan aan de emissie-eis voor stofklasse MVP2 (waar formaldehyde toe behoort) en 

dat er een LOD zal worden opgelegd als blijkt dat deze emissiegrenswaarde wordt 

overschreden. 

Op 7 juli 2022 heeft gemeente Steenwijkerland een brief verstuurd waarin Icebear werd 

gevraagd om voor 29 augustus 2022 een plan van aanpak in te dienen voor onder 



Omgevingsdienst 

IJSSELLAND 

  

andere stof en ZZS. Voor stof moeten in dit plan van aanpak de volgende vragen 

worden beantwoord: 

21 Utoont 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. Een doekenfilter is een voorbeeld van een erkende 

maatregel. 

2.3 Geef aan welke 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. 

24 Geef aan welke maatregelen u gaat nemen om verontreiniging van de omgeving 

zoveel mogelijk te beperken. 

Voor ZZS moeten in dit plan van aanpak de volgende vragen worden beantwoord: 

41 Voeg een kopie van het door u uitgevoerde ZZS-onderzoek als bijlage bij uw plan 

van aanpak 

4.2 Volgt uit vraag 1.1 dat u vergunningplichtig bent? Geef dan per emissiepunt aan 

welke maatregelen u heeft genomen om de emissie van ZZS te vermijden dan 

wel te reduceren en welke aanvullende maatregelen nog mogelijk zijn. 

43 Bent u meldingsplichtig? Geef dan aan op welke punten de ZZS afgevoerd wordt 

en hoe deze uitgevoerd zijn. 

Op 30 augustus 2022 heeft Icebear het gevraagde plan van aanpak ingediend (ref. 3). 

Dit plan van aanpak wordt in dit advies beoordeeld voor wat betreft de onderdelen stof 

en ZZS. 

2 _ EMISSIEMETINGEN 

Op 7 juni 2022 zijn tijdens een bedrijfsbezoek aan Icebear de belangrijkste 

gekanaliseerde emissiepunten van stof en formaldehyde geïnventariseerd: 

- doekenfilter: stof en formaldehyde 

- 2 uitlaten van de droger: stof en formaldehyde 

- gaswasser: formaldehyde 

Bij deze bronnen zijn op 29 juni 2022 door de luchtmeetdienst van de ODRA 

Iluchtemissiemetingen uitgevoerd. De resultaten zijn gerapporteerd in de rapportage 

van 7 september 2022 (ref. 1). Tijdens de metingen waren 4 tot 5 perslijnen in bedrijf. 

Dit is representatief voor de bedrijfsvoering van het afgelopen half jaar, maar is niet 
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representatief voor de maximale productie met 6 perslijnen in bedrijf. 

Tabel 1_ Samenvatting meetresultaten 29 juni 2022 (ref. 1} 
  

  

  

  

  

  

  

            

bron ‘component vracht* | toetsingswaarde” EGW _ | toetsing 

[g/uur] [mg/mo’] [mg/mo’] 

doekenfiter stof <197 <13 50 voldoer 

MVP2 (formaldenyde) 52 027 10 voldoet 

drogeruilaatt | stof 1510 40 50 overschrijding 

MVP2 (formaldehyde) 54 13 10 overschrijding 

drogeruilaat2 | stof 325 90 50 hoger? 

MVP2 (formaldenyde) 39 09 10 lager” 

gaswasser MVP2 (formaldenyde) 107 33 10 hoger” 
    

  

Als de som van alle vrachten van stoffen uit de klasse MVP2 van alle puntbronnen binnen een inrichting hoger is 

dan de grensmassastroom van 2,5 g/uur, dan is de emissieconcentratie-eis (EGW) van 1,0 mg/m;? van toepassing 

op alle puntbronnen. Voor stof geldt geen GMS en is de EGW altijd van toepassing. 

meetwaarde gecorrigeerd voor de meetonzekerheid conform art. 2.22 lid 3 en art. 2.23 Activiteitenregeling 

toetsingswaarde geldt als indicatief omdat slechts 1 deelmeting kon worden uitgevoerd in plaats van het 

voorgeschreven aantal van 3 deelmetingen conform art. 2.22 d 3 

toetsingswaarde geldt als indicatief omdat slechts 2 deelmetingen konden worden uitgevoerd in plaats van het 

voorgeschreven aantal van 3 deelmetingen conform art. 222 lid 3 

Uit de meetresultaten blijkt dat de emissies van stof en MVP2 (formaldehyde) vanuit 

het doekenfilter met zekerheid voldoen aan de emissie-eisen. 

De emissies van zowel stof als MVP2 (formaldehyde) van de droger uitlaat 1 

overschrijden met zekerheid de emissie-eisen. 

Door procestechnische redenen kon bij de droger uitlaat 2 op de meetdag slechts 1 

deelmeting worden uitgevoerd in plaats van het vereiste aantal van 3 deelmetingen, 

zodat de meetresultaten als indicatief moeten worden beschouwd. De indicatieve 

stofconcentratie is hoger dan de emissiegrenswaarde en de indicatieve MVP2 

concentratie (formaldehyde) is lager dan de emissiegrenswaarde. 

Bij de uitlaat van de gaswasser konden op de meetdag slechts 2 deelmetingen worden 

uitgevoerd in plaats van het vereiste aantal van 3 deelmetingen door procestechnische 

redenen, zodat de meetresultaten ook bij deze bron als indicatief moeten worden 

beschouwd. De indicatieve MVP2 concentratie (formaldehyde) is hoger dan de 

emissiegrenswaarde. 

Icebear heeft zelf emissiemetingen laten uitvoeren op 13 en 14 juni 2022 door Emissie- 

en Luchtkwaliteitsmetingen BV (ref. 2). In de rapportage van deze metingen ontbreekt 

een omschrijving van de productieomstandigheden waarbij de metingen zijn 

uitgevoerd. In paragraaf 3.3 staat ‘De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve 

productieomstandigheden, de productie gegevens zijn opvraagbaar bij de klant (bron: 

opdrachtgever).’ 
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De resultaten van de metingen zijn in tabel 2 samengevat. 

Tabel2 Samenvatting meetresultaten 13 en 14 juni 2022 (ref. 2) 
  

  

  

  

  

  

  

  

            

bron ‘component vrachtt | toetsingswaarde" EGW _ | toetsing 

[g/uur] [mg/mo’] [mg/mo’] 

doekenfiter stof E <09 50 voldoet 

MVP2 (formaldenyde) 55 027 10 voldoet 

drogeruilaatt | stof 565 138 50 overschrijding 

MVP2 (formaldehyde) 28 0,53 10 voldoet 

drogeruilaat2 | stof 549 164 50 overschrijding 

MVP2 (formaldenyde) 23 0,50 10 voldoet 

gaswasser MVP2 (formaldenyde) 25 057 10 voldoet 
    

*_ Als de som van alle vrachten van stoffen uit de Klasse MVP2 van alle puntbronnen binnen een inrichting hoger is 

dan de grensmassastroom van 2,5 g/uur, dan is de emissieconcentratie-eis (EGW) van 1,0 mg/m;? van toepassing 

op alle puntbronnen. Voor stof geldt geen GMS en is de EGW altijd van toepassing. 

meetwaarde gecorrigeerd voor de meetonzekerheid conform art. 2.22 lid 3 en art. 2.23 Activiteitenregeling 

Uit de meetresultaten van 13 en 14 juni 2022 blijkt dat de emissies van stof van de 

droger uitlaten 1 en 2 de emissiegrenswaarden overschrijden en dat de emissie van 

stof vanuit het doekenfilter voldoet aan de emissiegrenswaarde. Deze bevindingen 

komen overeen met de emissiemetingen van 29 juni 2022. 

Uit de meetresultaten van 13 en 14 juni 2022 blijkt, net als uit de metingen van 29 juni 

2022, dat de gesommeerde geëmitteerde vracht van MVP2 stoffen vanuit alle 

puntbronnen binnen de inrichting hoger is dan de grensmassastroom van 2,5 gram per 

uur, zodat de emissiegrenswaarde van 1,0 mg/mo? van toepassing is. De emissie van 

MVP2 stoffen (formaldehyde) van het doekenfilter, droger uitlaat 1, droger uitlaat 2 en 

de gaswasser voldoet tijdens de metingen op 13 en 14 juni 2022 aan de 

emissiegrenswaarde van 1,0 mg/mo5. 

De procesomstandigheden op de meetdagen 13 en 14 juni 2022 zijn niet 

gerapporteerd, maar blijkbaar zijn er productieomstandigheden zodanig dat er bij de 

gekanaliseerde emissiebronnen kan worden voldaan aan de emissiegrenswaarde van 

MVP2 stoffen (formaldehyde). Er dient echter te allen tijde aan de 

emissiegrenswaarden te worden voldaan. Er dienen daarom ofwel aanvullende 

maatregelen te worden genomen om de emissies van formaldehyde te reduceren ofwel 

voorwaarden of beperkingen aan de productie te worden gesteld zodat bij alle 

gekanaliseerde emissies aan de emissiegrenswaarde van MVP2 stoffen wordt 

voldaan. 

Om te kunnen voldoen aan de emissiegrenswaarde voor stof bij de uitlaten 1 en 2 van 

de droger, zijn maatregelen noodzakelijk. Een filtrerende afscheider is hiervoor de 

meest gebruikelijke reductietechniek. 
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3 _ PLAN VAN AANPAK VAN ICEBEAR (ref. 3) 

Op 30 augustus 2022 heeft Icebear een plan van aanpak ingediend voor onder andere 

stof en ZZS (ref. 3). 

Stof 

2.1 Utoont 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. Een doekenfilter is een voorbeeld van een erkende 

maatregel. 

In het plan van aanpak wordt bij de beantwoording van deze vraag de tijdelijke 

maatregel beschreven die bij de twee schoorstenen van de banddroger is aangebracht: 

beide schoorstenen zijn verlengd met buizen, die uitmonden in een container op de 

grond aan de voorzijde van het bedrijfspand. In elk van de containers is tevens een 

vernevelingssysteem aangebracht, waarmee stofdeeltjes bevochtigd worden en 

neerslaan op de bodem van de container. Om resterende stofemissies verder te 

voorkomen en te beperken, zijn om de containers twee lagen doeken aangebracht. 

Vervolgens wordt gesteld dat de tijdelijke maatregel aan de twee emissiepunten van de 

banddroger niet meer is aan te merken als een gekanaliseerde emissie, maar moet 

worden beschouwd als een diffuse emissie. 

reactie: 

De banddroger wordt geforceerd afgezogen en de afgezogen lucht wordt via kanalen 

naar de emissiepunten op het dak geleid en naar de buitenlucht afgevoerd. Door deze 

gekanaliseerde emissies te voorzien van een verlenging en een uitmonding in een 

container, is er natuurlijk niet ineens sprake van diffuse emissies. Deze emissiepunten 

worden nog altijd beschouwd als gekanaliseerde emissiepunten waarop voor stof een 

emissiegrenswaarde van 5 mg/mo* van toepassing is. 

De maximale gemeten stofconcentratie bij uitlaat 1 van de banddroger is 41 mg/mo? en 

deze zal moeten worden teruggebracht tot de emissiegrenswaarde van 5 mg/mo?. 

Hiervoor is een stofverwijderingsrendement nodig van tenminste 88%. Met technieken 

als cycloon, elektrostatisch filter, stoffilter en gaswasser zijn dergelijke rendementen 

goed haalbaar, maar het is redelijkerwijs uitgesloten dat met de tijdelijke maatregel 

zoals bij Icebear is toegepast zal worden voldaan aan de emissiegrenswaarde van 

5 mg/mo?. Icebear onderkent dit zelf ook indirect, omdat er door het bedrijf inmiddels op 

12 augustus 2022 een doekenfilter is besteld om de stofemissies van de drogeruitlaten 
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te behandelen. Icebear verwacht het doekenfilter medio november 2022 in gebruik te 

kunnen nemen. Omgevingsdienst IJsselland verwacht dat met deze maatregel ruim 

kan worden voldaan aan de emissiegrenswaarde voor stof en dat stofhinder vanwege 

emissies van de uitlaten van de droger hiermee zal zijn beëindigd. 

2.3 Geef aan welke 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. 

24 Geef aan welke maatregelen u gaat nemen om verontreiniging van de omgeving 

zoveel mogelijk te beperken. 

Icebear geeft in haar plan van aanpak aan dat de volgende maatregelen zijn getroffen 

om veronlrelnlglng van de omgeving door stofemissie zoveel mogelijk te beperken: 

L Stofopvang met verneveling in containers bij de tijdelijke maatregel t.b.v. de 

  

  

droger. 

i Meerlaagse doeken over de containers bij de tijdelijke maatregel t. 

droger. 

i. Vochtig houden van de opslag van houtsnippers. 

iv. Bevochtigen van A- en B-hout tijdens het storten in de losbunker. 

v Bevochtigen van A- en B-hout tijdens het storten in de opslagsilo’'s 

vi. Bevochtigen van A- en B-hout dat in de opslagsilo's is opgeslagen. 

Overkapte transportbanden voor zowel de biomassa als het A- en B-hout. 

vii. _ Periodiek vegen van het buitenterrein. 

reactie: 

Een reactie op de tijdelijke maatregel ii is hierboven reeds gegeven. De maatregelen i 

en iiì t/m viii om diffuse stofemissie te voorkomen of te beperken zijn akkoord, omdat 

tijdens controlebezoeken door toezichthouders van Omgevingsdienst IJsselland is 

geconstateerd dat de maatregelen afdoende werken. Er vindt geen zichtbare 

stofverspreiding meer plaats op een afstand van meer dan 2 meter van de bron. 

üheeft toegezegd hierover nog een controlerapport op te stellen). (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

zzs 

41 Voeg een kopie van het door u uitgevoerde ZZS-onderzoek als bijlage bij uw plan 

van aanpak 

4.2 Volgt uit vraag 1.1 dat u vergunningplichtig bent? Geef dan per emissiepunt aan 

welke maatregelen u heeft genomen om de emissie van ZZS te vermijden dan 

wel te reduceren en welke aanvullende maatregelen nog mogelijk zijn. 

4.3 Bent u meldingsplichtig? Geef dan aan op welke punten de ZZS afgevoerd wordt 

en hoe deze uitgevoerd zijn. 
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In het plan van aanpak verwijst Icebear voor het uitgevoerde ZZS-onderzoek naar de 

rapportage van de emissiemetingen die op 13 en 14 juni 2022 door ELM zijn 

uitgevoerd (ref. 2). Uit deze rapportage blijkt dat bij het doekenfilter, uitlaat 1 

banddroger, uitlaat 2 banddroger en de gaswasser de ZZS formaldehyde (stofklasse 

MVP2) wordt geëmitteerd en dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarde voor 

MVP2. 

Icebear heeft verder geconcludeerd dat zij meldingsplichtig zijn en vermelden in het 

plan van aanpak het volgende over de emissiepunten waar ZZS worden afgevoerd en 

over de uitvoering van deze punten: 

a. Twee schoorstenen die aangesloten zijn op de banddroger. 

b. Schoorsteen die is aangesloten op de scrubber, ter reiniging van uitgaande 

proceslucht. 

c. Afblaas van het doekenfilter. 

De emissiepunten van a. en c. zijn niet voorzien van een voorafgaande luchtreiniging. 

Emissie van formaldehyde treedt op vanwege het feit dat geperste palletblokken, die 

niet voldoen aan de productie-eisen, teruggevoerd worden naar de woodpreparation, 

alwaar de blokken geshredderd en hergebruikt worden. Dit hergebruikte materiaal 

bevat hogere concentraties formaldehyde dan het aangevoerde afvalhout van buitenaf, 

waardoor bij de emissiepunten a. en c. emissie van formaldehyde optreedt. 

Emissiepunt b. is voorzien van een voorafgaande luchtreiniging. Het betreft immers de 

emissie van de proceslucht van het productieproces, waarin lijm met formaldehyde 

wordt toegepast. Voorafgaand aan de emissie in de buitenlucht, wordt de proceslucht 

geleid langs twee reinigingsstappen (i.e. microbiologische reiniging en luchtwasser). 

Reactie: 

Uit de rapportage van ELM (ref. 2) blijkt dat er bij de vier genoemde emissiepunten 

emissie van formaldehyde naar de lucht plaatsvindt. Er is tevens een screening op 

overige organische stoffen (VOC-pakket) uitgevoerd, waarbij geen andere ZZS zijn 

gedetecteerd. Tijdens de metingen op 13 en 14 juni 2022 (ref. 2) werd bij de vier 

emissiepunten voldaan aan de emissiegrenswaarde voor MVP2 stoffen. Bij de door de 

ODRA uitgevoerde emissiemetingen op 29 juni 2022 (ref. 1) werd bij het doekenfilter 

met zekerheid voldaan aan de emissiegrenswaarde voor MVP2 (formaldehyde) en 

werd bij droger uitlaat 1 de emissiegrenswaarde voor MVP2 met zekerheid 

overschreden. De meetwaarden bij uitlaat 2 van de droger en bij de gaswasser moeten 

als indicatief worden beschouwd. De indicatieve meetwaarde van uitlaat 2 van de 

droger is lager en de indicatieve meetwaarde van de gaswasser is hoger dan de 

emissiegrenswaarde voor MVP2. Er wordt dus niet onder alle procesomstandigheden 

voldaan aan de emissiegrenswaarden voor MVP2 stoffen (formaldehyde). 

In het plan van aanpak wordt gesteld dat de geëmitteerde formaldehyde afkomstig is 

van de gebruikte lijm (MUF) in de palletblokken. Formaldehyde komt daarnaast van 
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nature voor in hout en kan ook afkomstig zijn van verwerking van B-hout (met 

spaanplaat). 

ELM heeft bij de gaswasser een ingaande vracht van formaldehyde gemeten van 529 

g/uur en een uitgaande vracht van 25 g/uur (ref. 2). Het formaldehyde 

verwijderingsrendement is circa 95%. 

Icebear dient inzichtelijk te maken hoe onder alle procesomstandigheden bij alle 

emissiepunten wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden voor ZZS, waarbij vooral 

formaldehyde (klasse MVP2) van belang is. 

Het plan van aanpak richt zich slechts op ZZS naar de lucht, terwijl er mogelijk ook 

ZZS worden afgevoerd naar de bodem en naar water, zoals het spuiwater van de 

gaswasser. 

4 _ CONCLUSIES 

stof 

De ongereinigde emissies van de uitlaten 1 en 2 van de banddroger overschrijden de 

emissie-eisen voor stof. Als tijdelijke maatregel zijn beide schoorstenen verlengd met 

buizen, die uitmonden in met twee lagen doeken omwikkelde containers met 

vernevelingssysteem. Het is redelijkerwijs uitgesloten dat met deze tijdelijke maatregel 

zal worden voldaan aan de emissiegrenswaarde van 5 mg/mo*. 

Icebear heeft op 12 augustus 2022 als definitieve maatregel een doekenfilter besteld 

om de emissies van de drogeruitlaten te behandelen en deze zal medio november 

2022 in gebruik worden genomen. Omgevingsdienst IJsselland verwacht dat met deze 

maatregel ruim kan worden voldaan aan de emissiegrenswaarde voor stof en dat 

stofhinder vanwege emissies van de uitlaten van de droger hiermee zal zijn beëindigd. 

De door Icebear genomen maatregelen om diffuse stofemissie te voorkomen of te 

beperken zijn akkoord, omdat tijdens controlebezoeken door toezichthouders van 

Omgevingsdienst IJsselland is geconstateerd dat de maatregelen afdoende werken. Er 

vindt geen zichtbare stofverspreiding meer plaats op een afstand van meer dan 2 

meter van de bron. 

zzs 

Uit metingen van ODRA (ref. 1) blijkt dat de emissie van de droger uitlaat 1 de 

emissiegrenswaarde voor MVP2 (formaldehyde) overschrijdt. 

De emissieconcentratie van MVP2 (formaldehyde) in de uitlaat van de gaswasser was 

tijdens de metingen van ODRA eveneens hoger dan de emissiegrenswaarde. Deze 
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meetwaarde geldt als indicatief, omdat niet is voldaan aan de vereiste van drie 

deelmetingen van tenminste 30 minuten. 

Vanwege de vastgestelde overschrijding bij uitlaat 1 van de banddroger en de 

indicatieve overschrijding bij de uitlaat van de gaswasser, dient Icebear te 

onderbouwen hoe onder alle procesomstandigheden bij alle emissiepunten gaat 

worden voldaan aan de emissiegrenswaarden voor ZZS (formaldehyde (klasse MVP2)) 

en op welke termijn dit wordt bereikt. 

10 


