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Collegebesluit 

A. Kennis te nemen van de gezondheidskundige 
risicoduiding GGD Fryslân. 
B. De raad te informeren over de risicoduiding middels 
actieve info. 

Toelichting/achtergrond 

 
Inwoners van IJlst maken zich zorgen over mogelijke gezondheidseffecten door de emissies 
afkomstig van het bedrijf Soprema B.V. gevestigd aan de Geeuwkade 21 in IJlst. Er zijn zorgen over 
de lange termijn gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen, zoals Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK’s). Daarnaast ervaren inwoners geuroverlast. Door de geuroverlast zijn er 
vragen of pieken door hoge concentraties van gevaarlijke stoffen voor gezondheidseffecten kunnen 
zorgen.  
 
De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft daarom in opdracht van de gemeente 
de overlast in kaart gebracht door middel van uitgevoerde metingen. Daarnaast heeft de FUMO 
berekend welke concentraties PAK’s en andere stoffen op leefniveau aanwezig kunnen zijn bij 
reguliere werkzaamheden.  
 
In opdracht van de gemeente heeft de GGD Fryslân vervolgens op basis van de uitgevoerde metingen 
en berekeningen een gezondheidsdeskundige risicoduiding opgesteld. Dit met als doel om de 
gegevens uit de metingen en berekeningen te duiden vanuit volksgezondheidsperspectief. Op 
donderdag 28 april 2022 is de gezondheidskundige risicoduiding ontvangen van de GGD Fryslân. 
Vervolgens is de GGD Fryslân verzocht om deze gezondheidsdeskundige risicoduiding nader te 
duiden en te voorzien van een samenvatting. In verband met de afwezigheid van de 
gezondheidskundige adviseur van de GGD Fryslân was het niet mogelijk om de samenvatting en 
nadere duiding eerder te ontvangen dan 17 juni 2022. 
 
In de bijlage is de gezondheidsdeskundige risicoduiding en een samenvatting hiervan opgenomen. De 
documenten worden middels actieve info ter kennisname aangeboden aan de raad.  
 
Conclusies  

In het rapport van de GGD Fryslân wordt aangegeven dat de berekende concentraties van PAK op 
leefniveau ver onder de norm is en dat het risico op gezondheidseffecten verwaarloosbaar klein is. 
Volledigheidshalve wordt daarbij nog vermeld dat het bij kankerverwekkende stoffen altijd goed is 
om de uitstoot te minimaliseren, om risico’s verder terug te brengen. 



 

Het gezondheidsrisico voor omwonenden door de uitstoot van andere stoffen uit de schoorsteen van 
Soprema B.V. tijdens reguliere werkzaamheden zijn een factor tweeduizend tot enkele 
honderdduizenden lager dan gezondheidskundige advieswaarden. Hiermee is volgens de GGD Fryslân 
de verwachting dat de gezondheidseffecten ook door de uitstoot van andere stoffen 
verwaarloosbaar klein is. Ook zijn er geen gezondheidseffecten te verwachten door de 
piekconcentraties die zijn gebaseerd op de uitstoot tijdens reguliere werkzaamheden. 
 
Tan aanzien van geurhinder merkt de GGD Fryslân op dat de meeste geurstoffen al bij lage 
concentraties ruikbaar zijn, maar dat dat niet betekent dat er bij het ruiken van geuren 
toxicologische gevolgen zijn. Wel kan geur op andere manier gezondheidseffecten veroorzaken. Uit 
medisch milieukundig oogpunt adviseert de GGD Fryslân om, als geurhinder niet weggenomen kan 
worden, de geurhinder zoveel mogelijk te beperken. De situatie is gezondheidskundig gezien goed, 
als er geen hinder is. In de praktijk is helemaal geen hinder lastig haalbaar en zal er volgens de GGD 
Fryslân naar een situatie toegewerkt moeten worden waarbij de hoeveelheid geurhinder op een zo 
laag mogelijk niveau ligt. 
 

Bijlage(n) 

- GGD Fryslân risicoduiding inzake Soprema 
- Samenvatting en toelichting risicoduiding GGD inzake Soprema 
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