
 
                                                                     

Motie Smurfit Kappa Parenco

De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 26 september 2018,

constaterende dat:

- inwoners van de gemeente Renkum sinds 2016 milieuhinder ervaren zoals geuroverlast, 
geluidshinder en trillingen als gevolg van wijzigingen in het productieproces bij Smurfit Kappa 
Parenco;

- het college van B&W en de raad van de gemeente Renkum de verantwoordelijkheid op zich 
hebben genomen voor het bereiken van een oplossing bij milieuhinder, zoals bij Smurfit 
Kappa Parenco, ook wanneer de gemeente Renkum niet het bevoegd gezag is voor het 
verlenen van milieuvergunningen;

- er ondanks de inspanningen van de gemeente Renkum, Smurfit Kappa Parenco en de 
inwoners van de gemeente Renkum weinig vooruitgang is geboekt in het verminderen van de 
milieuhinder; 

- de provincie Gelderland milieu gerelateerde vergunningen verleent en verantwoordelijk is voor 
de handhaving hiervan als gevolg waarvan de gemeente Renkum formeel gezien geen 
mogelijkheden heeft om zelfstandig maatregelen te nemen om milieuhinder op te lossen;

- het bevoegd gezag dat de vergunning heeft verleend, de provincie Gelderland, regelmatig 
bekijkt of vergunningsvoorschriften en de beperkingen daarop nog actueel zijn;

- er voor de provincie Gelderland tot op heden geen reden is geweest om de aan Smurfit Kappa 
Parenco verleende milieuvergunningen aan te scherpen;

overwegende dat:

- de leefbaarheid van een deel van de dorpen Heelsum en Renkum onder druk staat;
- de inwoner ervan uit mag gaan dat ‘het op zich nemen van de verantwoordelijkheid’ betekent 

dat de gemeente Renkum voor de belangen van de inwoner en de ondernemingen opkomt, 
deze doortastend en adequaat behartigt en zich tot het uiterste inspant om ten aanzien van 
milieuhinder een oplossing te bereiken;

- de mogelijkheden die de gemeente Renkum hiervoor heeft door wet- en regelgeving beperkt 
zijn;

- de rol van de gemeente Renkum bij het zoeken naar een oplossing van de milieuhinder 
daardoor vooral inhoudt: het voortouw nemen; activeren; mobiliseren; bemiddelen en 
informeren;

- het van belang is dat de gewijzigde omstandigheden en de daardoor onder druk staande 
leefbaarheid van een deel van de gemeente Renkum nadrukkelijk door de raad en het college 
van B&W van de gemeente Renkum onder de aandacht worden gebracht van de Provincie 
Gelderland opdat dit voor de provincie Gelderland een extra beweegreden kan zijn om te 
bekijken of de vergunningsvoorschriften van Smurfit Kappa Parenco, en de beperkingen 
daarop, nog actueel zijn;

- het van belang is dat het college van B&W van de gemeente Renkum in contact blijft met alle 
betrokken partijen om daar waar mogelijk samen te werken bij het bereiken van een oplossing 
voor de milieuhinder en de daarbij betrokken partijen regelmatig over alle voortgang 
informeert;

draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum op om:



- zo spoedig mogelijk er bij de provincie Gelderland op aan te dringen te onderzoeken of als 
gevolg van de gewijzigde omstandigheden bij Smurfit Kappa Parenco de 
vergunningsvoorschriften van Smurfit Kappa Parenco en de beperkingen daarop nog actueel 
zijn;

- zo spoedig mogelijk het initiatief te nemen tot een gesprek met de directie van Smurfit Kappa 
Parenco over het oplossen van de milieuhinder;

- de inwoners en de raad van de gemeente Renkum met behulp van een stappenplan duidelijk 
te maken op welke manier het college van B&W van de gemeente Renkum zich inzet voor het 
vinden van een oplossing voor de milieuhinder;

- de inwoners en de raad van de gemeente Renkum ten minste maandelijks te informeren over 
de uitvoering van deze motie;

draagt de griffie op om:

- deze motie door te sturen aan de griffie van de Provinciale Staten van Gelderland met het 
verzoek de motie onder de aandacht te brengen van alle Statenfracties, alsmede aan de 
directie van Smurfit Kappa Parenco en de Bewonersgroep Overlast Parenco (BOP);

- bij deze motie een begeleidende brief toe voegen met als strekking dat de raad van Renkum 
zich zorgen maakt over de langdurige overlastsituatie die de omwonenden van Smurfit Kappa 
Parenco ervaren en de raad van de gemeente Renkum de provincie Gelderland met klem 
verzoekt om in overleg met Smurfit Kappa Parenco tot een oplossing te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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