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Beste leden van de gemeenteraad, 

    

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door  

  (Melanie) Hutting  

Bijlage  

 

  

Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk 

  

 

 

Door middel van deze brief willen wij u informeren over een aantal zaken met betrekking tot 

papierfabriek Smurfit Kappa Parenco.  

 

Bevoegd gezag 

Zoals u weet zijn gedeputeerde staten van Gelderland (GS) bevoegd gezag voor de 

omgevingsvergunning van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco. De omgevingsdiensten ODRN en 

ODRA voeren voor GS in mandaat de taken met betrekking tot vergunningen, toezicht en 

handhaving uit. Vanwege de complexe problematiek die bij SK Parenco speelt is een ambtelijk 

projectteam opgesteld waar de omgevingsdiensten, gemeente Renkum en provincie deel van 

uitmaken. Daarnaast vindt er een periodiek bestuurlijk overleg tussen de directie van SK Parenco, 

gemeente en provincie plaats.   

 

Geurhinderbeleving en BBT 

Momenteel loopt onderzoek naar de objectivering van de geurhinderbeleving1 en de beoordeling 

van de toepassing van de beste beschikbare technieken2. Beiden onderzoeken krijgen hun beslag 

in het tweede kwartaal van 2021. Wij informeren u hierover nader zodra de onderzoeken definitief 

zijn afgerond.  

 

 

                                                
1 Data wordt verzameld door middel van het uitvoeren van  snuffelploegmetingen (Parenco) , het meten van koolwaterstoffen 

aan de schoorsteen (Parenco),  het plaatsen van zogenaamde e-noses (team meten en advies ODRA) en het vastleggen van 
geurbeleving door  een app (GGD).  Data worden met elkaar gekoppeld om te komen tot een objectieve geurhinderbeleving.    
2 BBT staat voor binnen een bedrijfstak toe te passen lijst van de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch 

haalbaar zijn om emissies en andere nadelige gevolgen van een bedrijf te voorkomen. BBT kan in rijksregels staan, zoals 

algemene maatregelen van bestuur, of worden opgenomen in omgevingsvergunningen of maatwerkbesluiten. 
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Omgevingsdialoog 

Zoals u weet ondervindt een deel van de omgeving van Smurfit Kappa Parenco (SKP) veel overlast 

van het bedrijf. Het blijkt niet mogelijk deze klachten snel op te lossen. Op het gebied van 

communicatie met de inwoners van Renkum hebben wij daarom, samen met de provincie en SKP, 

het initiatief genomen om met een vertegenwoordiging van de omwonenden, een 

omgevingsdialoog te starten. Deze vertegenwoordiging bestaat onder andere uit leden van de BOP, 

dorpsplatforms, ondernemers en medisch specialisten.  
Onder begeleiding van een onafhankelijke externe procesleider doorloopt de omgevingsdialoog de 

volgende fasen:  

- Intakegesprekken deelnemers met procesbegeleider (afgerond) 

- Procesafspraken maken 

- Inventarisatie belangen, wensen en bedoelingen 

- Verkennen bereidheid partijen om bij te dragen aan het realiseren van alle genoemde 

belangen 

- Komen tot vastlegging van besluiten, afspraken en oplossingen 

 

Het centrale doel van de omgevingsdialoog is het vergroten van de leefbaarheid door te werken 

aan een acceptabel (geur) hinderniveau en het verbeteren van de relatie tussen SKP, overheden en 

omwonenden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de productie van papier historisch gezien 

verweven is met Renkum en omgeving. Dit maakt dat SKP vlak naast de woonbebouwing van het 

dorp is gelegen. SKP beschikt over een omgevingsvergunning die SKP het recht geeft om te mogen 

produceren. Dit staat ook zo in het bestemmingsplan. De huidige locatie van SKP staat niet ter 

discussie. 

 

Tijdens de eerste bijeenkomsten worden procesafspraken gemaakt over hoe de omgevingsdialoog 

gaat verlopen (mate van vertrouwelijkheid, communicatie met elkaar en naar buiten, frequentie en 

scope van de omgevingsdialoog). De verwachting is dat de omgevingsdialoog enige maanden 

duurt. 
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