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Ingekomen mail Dobbelsteijn Bisschops C.S. inzake Smurfit Kappa Parenco

Beste leden van de gemeenteraad,
Het advieskantoor Dobbelsteijn Bisschops C.S. heeft op 30 januari namens een aantal omwonenden
van het bedrijf Smurfit Kappa Parenco een verzoek om informatie inzake Smurfit Kappa Parenco bij
ons ingediend. Dit verzoek betrof het plan van aanpak / stappenplan waarvan verslag werd gedaan
in onze raadsbrief van 13 juni 2019 en de correspondentie daarover tussen de gemeente, de
provincie Gelderland en de ODRA. Op 18 maart hebben wij de bij ons beschikbare informatie
verzonden aan Dobbelsteijn Bisschops C.S.
Op 24 april jl. ontvingen de fractievoorzitters en wij een e-mail van dhr. mr. J.R. Dobbelsteijn
Bisschops waarin gerefereerd werd aan een e-mail van Provincie Gelderland aan Gemeente
Renkum van 29 mei 2019. Hierin staat o.a.: ‘Hoi xxxx, Ik heb de raadsbrief gelezen en besproken
met xxxxx. Om maar direct met de deur in huis te vallen: we willen niet dat de raadsbrief met deze
inhoud naar de gemeenteraad gaat. In de raadsbrief heb ik met bijhouden opmerkingen een nadere
toelichting gegeven’. Dhr. mr. J.R. Dobbelsteijn Bisschops stelt: ‘dat zijn cliënten van mening zijn
dat u als raadsleden blijkbaar onvolledige (of mogelijk zelfs onjuiste dan wel misleidende)
informatie wordt gegeven ten aanzien van de problematiek rondom Parenco’.
Anders dan de heer Dobbelsteijn veronderstelt, heeft u van ons wel degelijk de juiste en volledige
informatie ontvangen. In de raadsbrief van 13 juni 2019 heeft u de in de e-mail van 29 mei 2019
bedoelde informatie ontvangen. Daarnaast hebben wij u in de raadbrief van 12 maart 2020
geïnformeerd over het plan van aanpak 2020.
De e-mail van 29 mei 2019 maakt onderdeel uit van een overleg tussen provincie en gemeente. Wij
wilden middels een raadsbrief het plan van aanpak Parenco 2019 met u delen. De ambtelijk
betrokken medewerker van de provincie was daar in eerste instantie geen voorstander van,
aangezien zij als bevoegd gezag officieel opdrachtgever zijn van het plan van aanpak. Uiteindelijk
heeft er op verschillende niveaus overleg plaatsgevonden met de provincie (eind mei/ begin juni
2019) en hebben wij de oorspronkelijke raadsbrief uitgebreid, waarbij wij op verzoek van de
provincie nog nadrukkelijk zijn ingegaan op de rolverdeling tussen de verschillende partijen. Het
plan van aanpak hebben wij toen onder het kopje ‘Provincie Gelderland’ geplaatst en toegelicht dat
het een gezamenlijk plan van aanpak is, maar dat de provincie opdrachtgever is. De provincie heeft
vervolgens ingestemd met het delen van het plan van aanpak en de raadsbrief.
De brief die u op 13 juni 2019 van ons heeft ontvangen bevat dus dezelfde informatie als de
conceptbrief, waaraan gerefereerd wordt in de e-mail van 29 mei 2019. Het enige verschil is dat de
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rolverdeling van de verschillende partijen is toegevoegd en duidelijker is aangegeven dat de
provincie opdrachtgever is van het plan van aanpak.
Op 2 april heeft u van ons een brief (d.d. 12 maart 2020) ontvangen met daarbij het plan van
aanpak 2020. Ook dit plan van aanpak is een gezamenlijk plan waarbij uiteraard weer rekening is
gehouden met de rolverdeling tussen de verschillende partijen.
Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,

de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn

A.M.J. (Agnes) Schaap
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