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Geachte heer Nijp, 

Gemeente Súdwest-Fryslan heeft GGD Fryslân verzocht om een gezondheidskundige 

risicoduiding over de uitstoot van Soprema B.V. in IJlst. Dit is de samenvatting van de 

risicoduiding door de GGD, inclusief een aanvullende toelichting op het aspect geur en 

gezondheid.  

 

Aanleiding 

In IJlst zijn er zorgen over gezondheidseffecten door de uitstoot afkomstig van het bedrijf 

Soprema B.V. dat bitumenmateriaal wordt verwerkt. Er zijn zorgen over de lange termijn 

gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen. Daarnaast ervaren de inwoners geuroverlast. Door 

de geuroverlast zijn er vragen of pieken door hoge concentraties van gevaarlijke stoffen voor 

gezondheidseffecten kunnen zorgen.  

 

Langetermijn gezondheidseffecten 

De grootste zorgen zijn aangaande mogelijke overschrijding op de norm van polyaromatische 

koolwaterstoffen (PAK). Reden voor de zorgen is de kankerverwekkende eigenschap van PAK.  

De FUMO heeft berekend welke concentraties PAK op leefniveau aanwezig kunnen zijn bij 

reguliere werkzaamheden. De berekende concentraties op leefniveau zijn ver onder de norm. 

Boven de norm is het risico op het krijgen van kanker 1 persoon op de miljoen per jaar en 1 op de 

tienduizend in een heel leven. Dit maakt dat het risico op gezondheidseffecten verwaarloosbaar 

klein. Het is bij kankerverwekkende stoffen echter altijd goed om de uitstoot te minimaliseren, om 

risico’s verder terug te brengen. 

 

Het gezondheidsrisico voor omwonenden door uitstoot van andere stoffen uit de schoorsteen van 

Soprema B.V. tijdens reguliere werkzaamheden zijn een factor tweeduizend tot enkele 
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honderdduizenden lager dan gezondheidskundige advieswaarden. Hiermee is 

de verwachting dat gezondheidseffecten ook door uitstoot van andere stoffen 

uit de schoorsteen van Soprema B.V. verwaarloosbaar klein is.  

 

 

Gezondheidseffecten door piekconcentraties 

Om een schatting te kunnen krijgen op de gezondheidseffecten door pieken van uitstoot zijn de 

piekconcentraties vergeleken met gezondheidskundige advieswaarden voor de 

incidentbestrijding. De afgeleide piekconcentraties zijn gebaseerd op de uitstoot tijdens reguliere 

werkzaamheden. Er zijn geen gezondheidseffecten te verwachten door de piekconcentraties.  

 

Geurhinder en gezondheid 

Naast de zorgen over gevaarlijke stoffen zijn er ook klachten over geurhinder in IJlst. De klachten 

zijn gemeld bij de FUMO. Daarnaast is in de GGD Gezondheidsmonitor voor volwassenen in 

2016 en 2020 gevonden dat voor postcodegebied 8651 er significant meer geurhinder door 

industrie wordt gerapporteerd door respondenten uit dit postcodegebied.  

 

De meeste geurstoffen zijn al bij lage concentraties ruikbaar. Dat hoeft niet te betekenen dat er bij 

het ruiken van geuren toxicologische gevolgen zijn, maar geur kan echter wel op andere 

manieren gezondheidseffecten veroorzaken. Het voornaamste gezondheidseffect is (ernstige) 

geurhinder. Ten gevolge van geurhinder kunnen klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, 

vermoeidheid en misselijkheid ontstaan. Ook zorgt (ernstige) geurhinder voor een verstoring in 

gedrag of in activiteiten. Mensen sluiten hun ramen en ventileren niet meer, zijn niet graag thuis 

of buiten in de tuin, of ontvangen minder bezoek om het bezoek te behoeden voor de geur. 

Volgens de definitie van de WHO en Gezondheidsraad wordt geurhinder beschouwd als een 

gezondheidseffect, omdat geurhinder ook het welzijn aantast. Een situatie is daarom pas 

gezondheidskundig goed te noemen als er geen geurhinder is. 

 

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het optreden van gezondheidseffecten door (ernstige) 

geurhinder. Allereerst zijn dat geurkarakteristieken, zoals de intensiteit, frequentie en duur van de 

geur. Daarnaast zijn er ook demografische, sociaaleconomische, persoonsgebonden en 

cognitieve factoren die in meer of mindere mate van invloed zijn op de mate van optreden van 

gezondheidseffecten. Voorbeelden van deze factoren zijn leeftijd, geslacht, omgaan met stress 

en problemen, gevoelens ten opzichte van de geurbron en verwachtingen dat de geur zal 

toenemen.  

 

Advies om geurhinder te verminderen 

Uit medisch milieukundig oogpunt adviseert de GGD 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 naar een 

situatie toe moeten worden gewerkt waarbij de hoeveelheid geurhinder op een zo laag mogelijk 

niveau ligt. Door in gesprek te blijven met bewoners kan geëvalueerd worden of de hinder 

daadwerkelijk afneemt na het nemen van maatregelen.  

 

Door maatregelen te nemen om de geuremissie te verminderen, zal eveneens de uitstoot van 

andere stoffen worden gereduceerd. Naar verwachting zal de ongerustheid van omwonenden 

ook afnemen. Echter de vermindering van de geuremissie blijft de belangrijkste factor.  

 

Maatregelen kunnen bijvoorbeeld ingrijpen op het aanpassen van frequentie, tijdstip, duur en 

intensiteit om geurhinder te minderen. Daarnaast is communicatie ook belangrijk ten aanzien van 

de verwachting over de overlast. Tijdige communicatie over geurhinder bij geplande 

werkzaamheden, maakt dat omwonenden tijdig zelf maatregelen kunnen treffen om overlast in de 
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woning te minimaliseren. Bij calamiteiten zullen niet alleen de snelheid van de 

probleemoplossing maar ook communicatie over de probleemoplossing 

bijdragen aan het verminderen van de ervaren hinder.  

 

 

Hopende u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien. Mocht u naar aanleiding van 

het verslag vragen hebben, dan zijn wij uiteraard beschikbaar. 

 

 

Bich Phuong Nguyen 

Adviseur milieu & gezondheid 


