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Beste leden van de gemeenteraad, raadscommissie,

Mijn naam is Mariska Hulsewé en ik spreek hier namens de BOP. Als gewone 
inwoner van deze gemeente is het eigenlijk geen doen om geïnformeerd te 
blijven over alles wat er speelt op bestuurlijk vlak. Wij werden dan ook pas dit 
weekend geattendeerd op de behandeling van de warmte visie. Voorop wil ik 
stellen dat het inhoudelijk een mooi document is. Zo hier en daar kun je je 
echter afvragen hoe het zich verhoudt tot de nog vast te stellen Omgevingsvisie 
en ook tot andere beschikbare informatie. 

In dat licht wil ik u dan ook wijzen op de in onze ogen wel erg ongelukkig 
gekozen visie op warmte voor het centrum van het dorp Renkum. Nu het 
bekend is dat Smurfit Kappa Parenco letterlijk een ziekmakend bedrijf is dat de 
gezondheid aantast van de inwoners in minimaal een straal van 1000 meter 
rondom de fabriek komt het ons vreemd voor dat deze fabriek genoemd wordt 
als de bron voor een warmtenet. We begrijpen dat het de makkelijkste en 
waarschijnlijk ook de enige keuze is op dit moment als je iets dergelijks aan zou 
willen leggen, maar desondanks vinden we dit ongepast. 

Nu blijkt dat de fabriek de gezondheid van inwoners aantast én er een advies 
van de commissie MER gevraagd gaat worden lijkt het ons dat u iedere 
ontwikkeling die steunt op de aanwezigheid van deze fabriek in de 
uiterwaarden van het dorp Renkum controversieel moet verklaren. 
Controversieel tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van dit bedrijf, dat 
overigens vuil verbrandt ten behoeve van warmte en een grootgebruiker is van 
gas, tot de eventuele nieuwe vergunning is afgegeven door de provincie.

Wij verzoeken u dan ook om deze visie, die een termijn kent van vaststellen, 
dusdanig te amenderen dat het er geen extra argument ontstaat om SKP te 
laten voortbestaan op de plaats waar ze nu staan. Een plaats die niet alleen de 
natuur belast, in strijd is met de ook door u gewenste verbinding tussen dorp 
en rivier, maar bovenal ziekmakend is.

Dank voor uw aandacht. 


