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Oanlieding diel 1:
Al sûnt 2019 wurde troch omwenjenden en de ‘Werkgroep Geuroverlast IJlst’ oerlêstmeldingen (geur, lûd,
ljocht) byhâlden en wurdt der melding fan dien by Bitumen Dakbedekking fabryk Soprema Drylts, gemeente
Súdwest-Fryslân en Fumo.
Yn de LC fan 11 septimber 2021 lêze we dat guon saken noch altyd saken net goed regele binne. FNP en PvdA
hawwe mei leden fan de wurkgroep oerlein en sprekke hjirby ús soargen út oer de situaasje.
De nijste ynventarisaasje fan de Wurkgroep meldt: (koarte fersy) afvoer ruimteventilatielucht, terugbrengen
diffuse emissies magnetische kleppen, diffuse emissies bij het lossen van bitumen, aanpassing capaciteit en
bedrijfsvoering huidige koolfilter, geluidsemissie reduceren, procesbeheersing op voldoende niveau brengen,
aanpassen lichtmast en rapport opstellen dat inzicht geeft met betrekking tot gebruik van ZZS (zeer
zorgwekkende stoffen).De wet seit: voor ZZS geldt een minimalisatie-verplichting.
Sjoch: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/minimalisatie/
Yn 2021 binne der tweintich earnstige insidinten konstatearre. En tige aktueel, yn augustus allinnich al
njoggen. In omwennende skriuwt ús: “het is echt wachten tot dat het binnenkort een keer echt mis gaat en
dan zijn de gevolgen niet te overzien”.
Oanlieding diel 2.
Publikaasjes:
- 18-9-2018 Artikel nei oanlieding fan skriftelike fragen CDA GL PvdA VVD D66 FNP CU Poiesz *)
https://lc.nl/friesland/Geur-en-geluid-Soprema-fabriek-in-IJlst-wekken-wrevel-23544914.html
- 14 maart 2019 https://lc.nl/friesland/Deze-maatregelen-moeten-een-einde-maken-aan-destankoverlast-in-IJlst-24265346.html
- 6-10-2021 https://lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/IJlst-hoopt-op-einde-aan-stankoverlast-doordakrollenfabriek-Soprema-24892149.html
- 19-7-2021 https://lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Milieuvergunning-dakrolfabriek-IJlst-uitgesteld26944572.html
- Aktueel 11-9-2021 https://lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Storingen-bij-Soprema-irriteren-IJlst27034536.html
Dizze situaasje ropt in protte fragen op, we beheine ús earst ta dizze:
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Fragen:
1.

Wat fynt it kolleezje fan de wize hoe ‘t de fabryk har Minilisatieverplichting oangeande Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) ynfult?
Het is toegestaan dat bedrijven ZZS uitstoten. Voor de uitstoot van ZZS gelden wel normen waaraan
voldaan moet worden. Soprema geeft invulling aan de minialisatieverplichting (o.a. frequent vervangen
koolfilter, doorlichten grondstoffen). Verder wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning een
minimalisatieplan gevoegd om de uitstoot van ZZS verder te minaliseren. Volledigheidshalve merken wij
op dat gedurende de laatste meting geen overschrijding is geconstateerd van de uitstoot van ZZS.

2.

Fynt it kolleezje it fan dizze tiid dat in fabryk dy’t mei Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) wurket,
it produksjeproses de lêste jierren opfierd hat en net ‘in control is’, yn in
wenomjouwing/skoalomjouwing (2 basisskoallen) te hâlden?
En is it ferpleatsen fan it fabryk ferkend?
Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit bedrijf daar planologisch toegestaan op deze locatie.
Het perceel heeft daartoe een specifieke aanduiding gekregen. Er is sprake van een bestaande situatie
die organisch gegroeid is.
Maatschappelijke opvattingen over dergelijke bedrijven in de woonomgeving en in de nabijheid van
scholen zijn veranderd en zijn onderdeel van de lopende gesprekken met omwoneden en het bedrijf.
Het college houdt daarbij alle opties open.

3.

Yn februari 2019 is it plan fan oanpak ‘Soprema en het woon- en leefklimaat kern van IJlst’ fêststeld. Is
it kolleezje tefreden is mei de behelle resultaten?
Het college is tevreden over het feit dat betrokken partijen nog steeds in overleg zijn om te komen tot
een gezamelijke oplossing. De tot op heden behaalde resulaten zijn vastgelegd in een resulatenbrief
van 16 april 2021. Het proces om tot die gezamelijke oplossing te komen is nog gaande. De bedoeling
was om vóór 1 juli 2021 een aanvraag omgevingsvergunning te ontvangen van Soprema. Mede op verzoek
van omwonenden heeft Soprema hiervoor extra tijd gekregen. Dit zodat partijen meer tijd hebben om
in onderlinge overleg de best mogelijke oplossing uit te werken.
De resultatenbrief u toegezonden.

4. 6Hoefolle formele warskôgings en/as ‘last onder dwangsom’ hat de fabryk de ôfrûne twa jier ûntfongen?
.
Er is één last onder dwangsom opgelegd aan Soprema. De last onder dwangsom is opgelegd voor het
gesloten houden van luiken, deuren en ramen zodat er geen geur kan uittreden.
5.

As antwurd op skriftlike fraach nr. 4 d.d. 15-9-2018 (sjoch ûndersteande bylage), is it antwurd fan it
kolleezje: ‘Soprema zal naar verwachting binnen twee maanden een omgevings-vergunning kunnen
aanvragen’.
Wannear is de fergunning offisjeel oanfrege en wat is de status?
Het doel van het plan van aanpak ‘Soprema en het woon- en leefklimaat kern van IJlst’ is om te komen
tot een aanvraag omgevingsvergunning waarbij sprake moet zijn van een aanvaardbaar woon- en
leefsituatie. De definitieve aanvraag is nog niet ingediend. Met betrokken partijen is afgestemd dat de
Werkgroep Geuroverlast Ijlst eerst nog de gelegenheid krijgt om te reageren op de conceptaanvraag en
dat partijen in overlinge overleg de best mogelijke oplossing uitwerken. Afgesproken is dat uiterlijk 1
november 2021 de definitieve aanvraag moet zijn ingediend. Zie ook vraag 3.

6.

As antwurd op skriftlike fraach nr 7 dd 15-9-2018 (sjoch ûndersteande bylage), is it antwurd fan it
kolleezje: ‘Soprema heeft bij het plaatsen van de koolfilters aangegeven dat een redement van 95%
verwacht mag worden. Het is aan het bedrijf om ervoor te zorgen dat te allen tijde aan dat opgegeven
rendement wordt voldaan.’.
Is dat ‘ten allen tijde’ 95% helle? Hat it kolleezje rapportaazjes beskikber?
In de praktijk is gebleken dat het rendement van het actief koolfilter niet continu een rendement heeft
van 95%. Onderling is afgesproken dat een hoge vervangingsfrequentie voor het koolfilter wordt
aangehouden om een voldoende hoog rendement te garanderen. Het haalbare verwijderingsrendement
en de optimale dimensionering maken overdeel uit van het verbetertraject en aanvraag
omgevingsvergunning.
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*) Bijlage: skriftlike fragen 15-9-2018
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