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1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 19.20 uur.
De raad neemt afscheid van de bode dhr. R. Smit die na 50 jaar dienst volgende maand met pensioen gaat. Uit 
handen van de burgemeester ontvangt hij een koninklijke onderscheiding. 
De voorzitter schorst de vergadering om 19:55 uur en heropent de vergadering om 20:20 uur. 
Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Gerritsen- Van Lent (CDA) en mevrouw Bondt (D66). 

Agenda
De volgende onderwerpen staan geagendeerd als sterstuk:

- Agendapunt 9: wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN;
- Agendapunt 10: Wijzigen regeling MGR sociaal domein.

Beide voorstellen worden zonder stemming aangenomen. 

De heer Bartels (PRD) dient namens PRD een motie vreemd aan de orde in over IHP/ Grondbedrijf.
Mevrouw Engelsma dient namens GL en VVD een motie vreemd aan de orde in Revisievergunning Parenco 
referentie situatie. 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen
De voorzitter heeft een mededeling over het traject bestuurscultuur. 
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2 Besluitenlijst van de vergadering van de raad van 1 en 3 november 2021.

Besluit De besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 en 3 november is vastgesteld. 

Actie -

3 Ingekomen stukken: brieven gericht aan de raad week 39 t/m 43 2021.

Besluit De lijsten ingekomen stukken aan de raad week 39 t/m 43 -2021 zijn vastgesteld

Actie -

4 Vragenuurtje.

Mevrouw Vink (GL) stelt vragen over de wijziging van de route van buslijn 352 die nu niet meer door de dorpen 
Heelsum, en Renkum meer rijdt maar over de N225. 
Wethouder Mulder beantwoordt de vragen. Woensdag 1 december vindt er regionaal overleg plaats over het 
instandhouden van verbindingen mbt streekververvoer. 

Toezegging wethouder Mulder
De raad wordt middels een raadsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen, de consequenties op korte en lange 
termijn voor onze gemeente en de inzet van de lobby activiteiten richting provincie. 

De heer Bartels stelt een vraag over de toezegging van het college over de toepassing van de methode Nieuwe 
gezichten voor het werven van vrijwilligers wanneer krijgt de raad deze informatie?
Wethouder Rolink antwoordt dat dit één van de methoden is die Renkum voor Elkaar hanteert voor het werven 
van vrijwilligers. 
De heer Janssen (GB) stelt een vraag over de toezegging voor rondgang langs de straatverlichting in de dorpen. 
Wanneer wordt deze rondgang georganiseerd? 
Wethouder Maouche antwoordt dat deze rondgang zou plaatsvinden op 14 december, maar dat op deze avond nu 
een extra vergadering van de raadscommissie plaatsvindt. Er wordt een nieuwe datum ingepland.

Besluit

Toezeg
ging 

De raad wordt middels een raadsbrief geïnformeerd over ontwikkelingen mbt streekvervoer de 
consequenties op korte en lange termijn voor onze gemeente en de inzet van de lobby activiteiten 
richting provincie. 

5 Benoeming commissielid GemeenteBelangen.

De fractie van GB draagt mevrouw Jansen voor als commissielid. 
De voorzitter wijst namens de raad de heer Modderkolk (PRD), de heer Hollink (VVD) en 
De heer Kraak (D66) aan als commissie onderzoek geloofsbrieven. De heer Kraak geeft aan dat de commissie 
kennis heeft genomen van de geloofsbrieven en dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd om mevrouw
Jansen te benoemen als commissielid. 
De voorzitter wijst namens de raad de heer Modderkolk (PRD), de heer Hollink (VVD) en 
De heer Kraak (D66) aan als leden van het stembureau. 
De voorzitter schorst de vergadering om 20:40 uur en heropent de vergadering om 20:40 uur. 
De heer Kraak maakt namens het stembureau de uitslag van de schriftelijke stemming bekend: het voorstel is 
aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 
Mevrouw Jansen legt de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter.

Besluit Mevrouw Mireille Jansen is benoemd als commissielid namens Gemeentebelangen.

Actie

6 Transitievisie Warmte.

Geadviseerd besluit:
De transitievisie warmte vast te stellen. 
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Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Streefkerk (VVD), de heer Kraak (D66), de heer Erkens (PvdA), mevrouw Van Bentem 
(GB), de heer Geerdes (CDA), mevrouw Nijeboer (PRD), mevrouw Engelsma (GL). 

De heer Streefkerk (VVD) dient namens VVD en D66 de motie inzake Transitievisie warmte in en licht deze toe. 

In de eerste termijn worden de volgende opmerkingen gemaakt:
- Initiatieven van inwoners zijn onmisbaar voor het realiseren van de ambities mbt de warmte transitie.
- Van belang is om wijkcollectieven te stimuleren en te faciliteren. 
- Kan de raad een notitie krijgen met een overzicht van alle initiatieven en ontwikkelingen op het gebied 

van warmtetransitie. 
- GB omarmt de visie maar heeft problemen met de doelstelling om dit in 2040 te halen. 
- Dit vraagt financiële bijdrage van het rijk of provincie. Moet je nu al die lat zo hoog leggen. Zorg dat je 

niet gevangen wordt door je eigen ambitie.
- Niet alleen de gemeente maar ook inwoners zijn verantwoordelijkheid voor het realiseren van de ambities.
- Bevorder als gemeente de wijkinitiatieven, zorg dat je als gemeente verbinder bent van wijkinitiatieven en 

communiceer over behaalde successen. 
- CDA heeft zorgen over gebrek aan uitvoeringskracht voor deze visie en steunt de motie van VVD en D66
- 1300 huishoudens in deze gemeente lopen het risico op energiearmoede.
- Restwarmte van Parenco zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het opleveren van warmte energie. 
- Website van Wageningen biedt goede info.

Wethouder Maouche reageert op de inbreng van de woordvoerders 
- We willen niet afhankelijk van een warmtebron die eigenlijk niet duurzaam is, zoals dat het geval is bij 

Parenco.
- College kan de motie ondersteunen. 
- Mocht de gemeente in de toekomst een warmtenet gaan realiseren, dan gaan daar verschillende 

onderzoeken aan vooraf. Hierbij wordt ook onderzoek gedaan naar de wijze waarop we de restwarmte van 
verschillende partijen gebruikt kan worden. 

- College zet liever ambtelijke capaciteit in voor andere zaken dan een notitie om alle initiatieven in beeld 
te brengen.

- Integrale verhaal is neergelegd in de omgevingsvisie.
- Wijkinitiatieven zijn de sleutel tot het met draagvlak verduurzamen van onze wijken.
- Gelet op de ontwikkelingen in de gasmarkt is het noodzakelijk om niet meer afhankelijk te zijn van gas 

voor het opwekken van warmte. 

Tweede termijn
De heer Bartels (PRD) geeft aan dat de motie overbodig is gelet op het antwoord van de wethouder. 

Besluitvorming
Voorstel wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Stemverklaring PRD: 
Omdat deze motie in lijn is de huidige koers van het college, is de motie overbodig en daarom stemt PRD tegen. 

Motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, D66, GL, PvdA en CDA) en 6 stemmen tegen (PRD en GB)

Besluit De transitievisie warmte is vastgesteld.

De motie inzake Transitievisie warmte is aangenomen. 

Actie

7 Vaststelling Regionale gezondheidsvisie.
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Voorgesteld besluit:
De herijkte regionale gezondheidsvisie vast te stellen als lokale richtlijn voor gezondheid.

Woordvoerders zijn: de heer Bartels (PRD), mevrouw Jansen (GL), mevrouw Mijnhart (D66), de heer Geerdes 
(CDA), mevrouw van Bentem (GB), mevrouw Weeda (PvdA), de heer Hoge (VVD)

De heer Bartels (PRD) dient namens de PRD een motie in mbt de regionale gezondheidsvisie en licht deze toe. 
Met deze motie wordt het college gevraagd om een inzicht te geven van de meest pregnante problemen op het 
gebied van gezondheidszorg. 

In de eerste termijn worden de volgende opmerkingen gemaakt:
- Gezondheid maakt integraal onderdeel uit van verschillende beleidsterreinen.
- D66 is blij met de toelichting van het college dat gezonde lucht een belangrijk onderdeel is van 

gezondheidsvisie.
- De motie lijkt onuitvoerbaar. 
- CDA ziet noodzaak voor het hebben van indicatoren. Waar kun je het beleidsmatig het meeste effect 

hebben om mensen te laten beleven. Welke sturingsinformatie hebben we nu om het gezondheidsbeleid 
te monitoren?

- GB snapt de motie, maar de motie ontbreekt een duidelijke datum. Is de bedoeling dat het college de 
raad hierover structureel informeert? 

- Het is belangrijk om de vertaalslag naar het lokale te maken. 
- Het is belangrijk om de raad regelmatig te rapporteren en voorgesteld wordt om hier periodiek een 

raadsontmoeting over houden. 
- Wat voegt deze motie nog toe aan het aanbod dat al in de memo staat? 

Wethouder Rolink reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn.
- Gezondheidsmonitor komt binnenkort uit en als deze op de bestuurlijke tafel is behandeld wordt de raad 

zsm geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.
- Renkum lijkt goed te scoren in de monitor. Met name op het gebied van bewegen. 
- Alleen cijfers zeggen weinig, het gaat om de duiding. 
- Op het moment dat iets niet goed gaat, kan het college daar direct op anticiperen en opschalen daar waar 

dat nodig is. 
- Het vraagstuk is breder dan alleen gezondheidszorg. 

Tweede termijn
De heer Bartels (PRD)  geeft aan dat PRD de motie intrekt gezien de antwoorden van de wethouder. 

Besluitvorming
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Besluit De herijkte regionale gezondheidsvisie is vastgesteld als lokale richtlijn voor gezondheid. 

Toezeg
ging

De raad wordt geïnformeerd over de resultaten van de gezondheidsmonitor. 

8 Verordening beslistermijn vroegsignalering.

Voorgesteld besluit
De verordening beslistermijn vroegsignalering vast te stellen. 

Wethouder Maouche geeft aan dat de verordening is aangepast naar aanleiding van de behandeling in de 
commissievergadering. De termijn van vier weken is toegepast in de verordening. Het voorliggende voorstel heeft 
betrekking op de aangepaste verordening.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Velthuizen (GB), de heer Geerdes (CDA) en mevrouw Weeda (PvdA). 
Gelet op de wijzigingen in de verordening kan iedereen instemmen met het voorstel. 
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Besluitvorming
Het voorstel wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 

Besluit

Actie

9* Wijzigen regeling BVO DRAN.

Dit voorstel is als sterstuk aangenomen.  

Besluit 1. toestemming verlenen aan het college om de regeling van gemeenschappelijke regeling 

doelgroepenvervoer BVO DRAN te wijzigen;

2. geen gebruik te maken tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen inzake de 

voorgestelde wijzigingen in de regeling.

Actie

10* Wijzigen regeling MGR sociaal domein.

Dit voorstel is als sterstuk aangenomen. 

Besluit 1. toestemming te geven aan het college om te besluiten tot het wijzigen van de regeling MGR 

volgens de geel gemarkeerde tekst van de bijlage: te wijzigen regeling MGR (bijlage);

2. geen gebruik te maken van de gelegenheid tot het uiten van wensen en bedenkingen ten 

aanzien van de instelling van een nieuw te vormen bestuurscommissies; 
3. geen gebruik te maken van het indienen van een zienswijze op de door deze veranderingen 

gewijzigde begroting 2022;

Actie

10A Motie vreemd aan de orde mbt IHP Grondbedrijf.

De heer Bartels dient namens PRD een motie in mbt IHP Grondbedrijf en licht deze toe.
Met deze motie wil PRD dat de opbrengsten van gronden niet meer via het IHP lopen maar rechtstreeks naar het 
grondbedrijf gaan. 

Eerste termijn
Woorvoerders: de heer Cuppen (D66), de heer Den Burger (VVD), mevrouw Vink (GL)  
In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Is het wel eens voorgekomen dat er te veel geld in het IHP zit? 
- Het grondbedrijf is in oprichting, maar er nog geen besluit over genomen door de raad.
- Deze motie kruist een aantal genomen besluiten. 
- In de bijeenkomst over RO-projecten heeft de wethouder uiteengelegd wat de uitgangspunten zijn voor 

het op te richten grondbedrijf. 
- Je kunt geen besluit nemen over een onderdeel van het grondbedrijf als het grondbedrijf nog niet is 

opgericht. 

Wethouder Sandmann reageert op de motie. 

De heer Bartels (PRD) trekt de motie voorlopig terug en de fractie zal overwegen of de motie eventueel wordt in 
een andere vorm wordt ingediend.

Besluit

Actie

10B Motie vreemd aan de orde – revisievergunning Parenco referentiesituatie

Mevrouw Engelsma (GL) dient namens GL en VVD de motie Revisievergunning Parenco referentiesituatie in. 
Het college moet binnenkort een zienswijze indienen over de MER ten aanzien van de Revisievergunning van 
Parenco en deze motie is bedoeld als steun in de rug. Met een uitspraak van de raad kan een sterker signaal 
worden afgegeven. 
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Wethouder Moauche geeft aan dat de huidige situatie minder ruimte geeft voor de uitstoot. Het college kan de 
motie van harte ondersteunen en is in lijn met de zienswijze die het college voorstaat. Dat is juridisch mogelijk. 

De voorzitter schorst de vergadering om 22:19 uur en heropent de vergadering om 22:22 uur. 

Eerste termijn
Woordvoerders: mevrouw Van Bentem (GB), mevrouw Engelsma (GL), de heer Bartels (PRD), de heer Erkens 
(PvdA), de heer Hollink (VVD). 

In de eerste termijn worden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt:
- De motie is overbodig omdat dit al in lijn is met de koers van het college;
- De motie is bedoeld om een sterker signaal te kunnen uitdragen;
- De gekke situatie dreigt te ontstaan dat een motie wordt verworpen, terwijl deze wel in lijn is met de 

koers van het college waar ook de raad achter staat. 

De voorzitter schorst de vergadering om 22:26 uur en heropent de vergadering om 22:33 uur. 

Wethouder Maouche geeft aan dat de motie weliswaar in lijn is met de koers van het college, maar met deze 
motie ligt er ook een uitspraak van de raad ten grondslag aan de zienswijze van het college. Het is een steuntje in 
de rug, sterker signaal naar de provincie. Uitspraak van de raad is een steuntje in de rug. 
Mevrouw Engelsma (GL) stelt voor om het dictum van de motie aan te passen. 
De voorzitter schorst de vergadering om 22:42 uur en heropent de vergadering om 22:48 uur

Mevrouw Engelsma (GL) dient de motie met aangepast dictum in. 

Stemverklaring GB
GB hecht veel waarde aan dit onderwerp, als deze route tot een beter resultaat had geleid dan zou GB 
meestemmen. 

Besluitvorming
De motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor (VVD, PvdA, GL, de heer Cuppen (D66) en 9 stemmen tegen 
(GB, PRD, CDA, mevrouw Mijnhart (D66) en de heer Kraak (D66)).

Besluit De motie is aangenomen. 

11 Sluiting van de vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur.
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Amendementen en moties

Motie inzake de Transitievisie Warmte

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 24 november 2021, 
behandelend de transitievisie Warmte, 

         
Constaterende dat,

1. de gemeente Renkum heeft besloten om in 2040 klimaatneutraal te zijn;
2. de gemeente, net zoals de rest van ons land, daarom aardgasvrij zal moeten worden;
3. daarmee de woningen en overige gebouwen in onze gemeente afhankelijk worden van een 

andere energietoevoer en/of externe warmtebron;
4. het college daarom ter vaststelling de transitievisie warmte aan de raad heeft voorgelegd met 

plannen over de periode tot 2030 en een doorkijk tot 2040;
5. in deze visie de grote kernen Renkum/Heelsum en Oosterbeek op basis van de 

stedelijkheidsgraad geschikt geacht wordt voor warmtenetten;
6. voor Renkum/Heelsum de restwarmte van Parenco/Smurfitt Kappa aangeduid wordt als 

mogelijke bron;
7. daarnaast voor Heelsum mogelijkerwijs ook Papierfabriek Schut/Exacompta Clairefontaine S.A. 

als mogelijke bron in aanmerking komt;
8. voor Oosterbeek geopteerd wordt voor aansluiting op het warmtenet van Arnhem;
9. het warmtenet van Arnhem vooralsnog gevoed wordt door de restwarmte van de AVR-centrale in 

Duiven en de scenario’s van de exploitant (zie 
https://www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/warmtebronnen/warmtenet-arnhem/ ) 
deels voorzien in blijvende afhankelijkheid van afvalverbranding en dus afvalaanbod,

Overwegende dat:

 verschillende vormen van alternatieve energieopwekking een bijdrage kunnen leveren aan de 
doelstelling van de gemeente Renkum om in 2040 klimaatneutraal te zijn;

 bij de potentiële leveranciers van restwarmte sprake is van een restproduct (Parenco en Schut) 
of een afhankelijkheid van de hoeveelheid aangeleverd afval;

 papier- en kartonproductie veelal in handen is van mondiaal opererende ondernemingen, die op 
basis van globale strategieën tot besluitvorming komen over levensvatbaarheid en omvang van 
productielocaties;  

 er in Nederland al eerder situaties zijn geweest waarbij het afvalaanbod ontoereikend was om te 
voorzien in de noodzakelijke energiebehoefte en extra volumes geïmporteerd moest worden uit 
het buitenland;

 er eerder besluitvorming is geweest, ook in de gemeente Renkum, dat de hoeveelheid restafval 
verder teruggedrongen moet worden, uiteindelijk zelfs tot nihil;

 het ongewenst is dat overheden als de gemeente Renkum in de omstandigheid kunnen komen 
dat er een belang ontstaat om particuliere ondernemingen ten alle tijden in stand te houden om 
verzekerd te zijn van levering van warmte,  

Draagt het College op om:

Pagina 7 van 11

https://www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/warmtebronnen/warmtenet-arnhem/


Besluitenlijst
Raadsvergadering 24 november 2021

1. te onderzoeken op welke wijze voorkomen kan worden dat potentiële leveranciers van 
restwarmte hun bestaanszekerheid van hun primaire productieprocessen kunnen ontlenen aan 
afname van warmte ten behoeve van warmtenetten;

2. de uitkomsten en aanbevelingen onder 1 gestelde punt in het dictum in te brengen in de verdere 
ontwikkeling van de Groene Metropoolregio (de Circulaire Opgave) en overleg met de provincie, 

En gaat over tot de orde van de dag,

De fractie van

VVD

D66
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Motie: regionale gezondheidsvisie in relatie tot lokaal gezondheidsbeleid

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 november 2021 behandelend het voorstel “De herijkte 
regionale gezondheidsvisie als lokale richtlijn voor gezondheid”

constateert, dat

1. in eerste instantie  een goede gezondheid de verantwoordelijkheid is van onze inwoners zelf, 
daarbij  geholpen  door  huisartsen,  sportverenigingen,  zorg-verzekeraars,  kinderopvang, 
onderwijs, zorgaanbieders enz.

2. al in een vorige periode ervoor gekozen is om met een visie te komen, die door alle gemeenten 
gedeeld kan worden en deze op lokaal niveau passend te verbinden met de betrokken leidende 
beleidsterreinen;

3. gezondheidsbeleid  geen op zichzelf  staand  beleid  is,  maar  facet  beleid,  de  uitvoering  ervan 
gemeentebreed plaatsvindt  en alle  beleidsterreinen een verbinding  met  gezondheid  hebben, 
zodat vanaf 2017, het thema ‘Gezondheid’ als aandachtsveld (‘kopje’) in zowel de college- als de 
raadsvoorstellen al toegevoegd werd;

4. VWS  per  4  jaar  op  basis  van  de  Wet  publieke  gezondheid  (WPG)een  landelijke  nota 
gezondheidsbeleid publiceert en gemeenten vervolgens binnen 2 jaar na het verschijnen van 
deze landelijke nota lokaal beleid dienen vast te stellen;

5. De gemeente Renkum daarin in regionaal VGGM verband optrekt om te komen tot één nota voor 
de regio, met lokale handvatten;

is van mening, dat 

lokale handvatten mede gestoeld dienen te zijn op lokale problematieken inzake gezondheid waarop de 
raad kan sturen;

draagt het college op 

de raad te rapporteren welke problemen in welke mate zich op het vlak van gezondheid zich in de 
gemeente Renkum voordoen en gaat over tot de orde van de dag.

PRD
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Motie IHP - Grondbedrijf

De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 24 november 2021

constateert, dat

 het integraal huisvestingsplan deels gefinancierd wordt door de opbrengsten die ontwikkelingen op oude schoollocaties 
en gymzalen genereren en deze gestort worden in een reserve ten behoeve van de bekostiging van het onderhoud, de 
bouw/afschrijving van nieuwe schoolgebouwen;

 het zo geregeld is, dat het risico van tegenvallende opbrengsten in het IHP zit en ook meevallers naar het IHP gaan, wat  
als een onwenselijke situatie gezien kan worden, omdat RO de gronden ontwikkelt en onderwijs daar geen invloed op 
heeft;

 de  opbrengsten  van  een  aantal  ontwikkellocaties  verweven  zijn  met  het  IHP  en  dit  in  sommige  projecten  een 
complicerende factor is, omdat bij de start van een project al een financieel kader vastligt;

 het onlangs opgerichte grondbedrijf de interne ontwikkelaarsrol van de gemeente toegewezen heeft gekregen en er  
zodoende binnen de organisatie een scheiding in taken/rollen is ontstaan; 

 het grondbedrijf vanaf 2022 regulier werkzaam zal zijn;

is van mening, dat 

 de geldstroming m.b.t. de verkoop van gemeentelijk vastgoed en gronden bij voorkeur met ingang van 2022 via het 
grondbedrijf hoort te verlopen, zodat niet alleen meer “bewegingsruimte” ontstaat, maar ook boekhoudkundig op een 
meer zuivere wijze gehandeld wordt en het de éénduidigheid ten goede komt;

 gezien de nieuwe situatie het dus wenselijk is om de opbrengsten van de verkoop van gronden/gebouwen m.b.t. oude  
schoollocaties etc. niet meer via het IHP te laten lopen, maar rechtstreeks naar het grondbedrijf horen te gaan;

draagt het college op, met een daartoe strekkend voorstel zo mogelijk in de huidige raadsperiode te 
komen

en gaat over tot de orde van de dag.

PRD
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Besluitenlijst
Raadsvergadering 24 november 2021

Motie vreemd Revisievergunning Parenco referentie situatie

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 24 november 2021 

Constaterende dat:
- Op 19 juli 2021 heeft Smurfit Kappa Parenco (SK Parenco) bekend gemaakt gestart te zijn met de 

voorbereidingen voor de aanvraag van een revisie van de huidige omgevingsvergunningen.
- In het kader van de vergunningsprocedure een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure zal 

worden gevolgd die resulteert in een milieueffectrapport (MER) dat samen met de aanvraag 
revisievergunning ingediend zal worden

- Een belangrijke eerste stap voor het opstellen van een MER het afbakenen van het onderzoek is. 
Door middel van het afbakenen van het onderzoek voor de in het MER te beschrijven 
alternatieven en milieueffecten, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD

- In de NDR in hoofdstuk 3 pagina 17 en 18 gesteld wordt dat de MER twee alternatieve situaties 
zal vergelijken met een referentie situatie

- In de NDR in hoofdstuk 3 op pagina 17 het volgende wordt gesteld: “De referentiesituatie wordt 
bepaald door de milieuruimte in de bestaande vergunde situatie en de autonome ontwikkeling 
betreft zekere/vastgestelde (overheids-)plannen in het plangebied.” 

- Het college een zienwijze zal indienen op het concept NDR

Overwegende dat:
- De daadwerkelijke huidige werkzaamheden van Parenco lager liggen dan de vergunde ruimte
- Daarmee de referentiesituatie van de MER dus anders is dan de daadwerkelijke huidige situatie

Spreekt uit dat: 
- De huidige situatie de referentie situatie van de milieu effect rapportage van Smurfit Kappa 

Parenco moet zijn zoals door het college benoemd

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks VVD
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