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Agenda 
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 Welkom 

 Bijzonder welkom voor nieuwe leden 

 Toelichting overname door Smurfit Kappa en andere 
gebeurtenissen in de achterliggende periode 

 Toelichting lopende acties en projecten ter voorkoming van 
overlast  

 Toelichting geur door de heer Gert de Bruyn 

 Behandeling van een aantal feiten ter voorkoming van 
misverstanden en onjuistheden 

 Rondvraag 

 



Welkom 
Raymond Jolink 

3 



Terugkijken 
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Overname Smurfit Kappa 
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 Raymond licht de overname toe. 



Wat is er allemaal gebeurd 
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 Uitslagen MER – Parenco presteert op een goed niveau gelet op de geldende afspraken 

 Uitslagen GGD onderzoek – geen negatieve gevolgen door de gezondheid (buiten mogelijke stress door geur) 

 Uitslagen RIVM – chloor dosering in de koeltoren kan niet de oorzaak zijn van de ervaren chloorlucht 

 Intensief contact met politieke partijen; meerdere fracties op bezoek geweest, (PvdA komt nog langs) 

 Geplande afspraak met mevr.  Schaap en mevr. Bieze in oktober 2018 

 Diverse 1-op-1 besprekingen met R. Keizer, M. Hulsewe, H. van den Berg en P. Lammerts 

 Open dag op 7 juni 

 Inspraakavond met Bop en Parenco 

 Inspraakavond in raadsontmoeting met P.J. Arens 

 Opnames “De Monitor”  

 

 

 



Lopende acties 
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Lopende verbeterprojecten 
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Status 19 september 2018 

Inzet Biobond 

 De test met de inzet van biobond als binder voor zetmeel is ingezet aan het begin van juni. 

 De test heeft geen positieve impact gehad op de geur van de PM2.  

 Daarbij heeft de test een negatieve impact gehad op het proces.  

 Conclusie; biobond zal definitief niet meer worden ingezet.  



Lopende verbeterprojecten 
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Status 19 september 2018 

Inzet koude plasma 

 Er zijn uitgebreide tests uitgevoerd op vier schoorstenen (voordroger, nadroger en pulper) van PM2.  

 Deze tests hebben een zeer wisselend beeld laten zien. Op sommige plaatsen werd een positief effect 
gemeten, op enkele plaatsen had inzet van deze technologie geen effect. 

 Met de inzet van koude plasma zou een zeer grote investering gemoeid zijn. 

 Als dit de oplossing was geweest was hiervoor geld vrijgemaakt. 

 Voorlopig is besloten om verder te gaan met onderzoeken en inzetten van andere technologieën. 



Lopende verbeterprojecten 
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Status 19 september 2018 

Inzet ter voorkoming van legionella in de koeltoren 

 Ondanks dat het RIVM heeft aangegeven dat de dosering van chloor dermate klein is dat dit de chloorlucht 
is waarnaar verwezen wordt, willen wij hier toch iedere twijfel wegnemen. 

 Allereerst is er gekozen om de koeltoren (per week 40) weer continu te laten draaien en leidingwerk aan te 
passen waar water in kan stil blijven staan. Dit kost iets meer energie maar maakt de inzet van chloor niet 
meer nodig. 

 Mocht ook dat niet leiden tot de oplossing dan ligt er een investeringsaanvraag gereed om de 
chloorbehandeling in de koeltoren om te zetten naar een ozon behandeling. 

 De investering betreft circa 100.000 euro. 



Lopende verbeterprojecten 
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Status 19 september 2018 

Inzet essentiële oliën  

 In juli is er op 11 schoorstenen een installatie aangebracht waar essentiële oliën kunnen worden gedoseerd 
in de luchtstromen die naar buiten worden gestuurd. 

 Inmiddels zijn we in staat om de dosering van de installaties aan te passen in lijn met de hoeveelheid lucht 
die wordt afgevoerd en de geconstateerde geur bij overdosering. 

 Na diverse bijstellingen per doseringspunt hebben we inmiddels op 7 punten de overdosering weggenomen. 
Voor 2 installaties verwachten wij dat dit deze week wordt afgerond.  

 Wij zijn ons bewust van het feit dat dit een maskering betreft en dat het doel is om de geur aangenamer te 
maken. 

 Deze tests zullen nog enkele weken doorlopen. 



Lopende verbeterprojecten 
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Status 19 september 2018 

Warmte terugwinning 

 Er is een uitgebreid onderzoek gedaan door een engineeringsbureau voor het concept van de 
warmteterugwinning. 

 Het principe is ongewijzigd. Gelet op de nieuwe samenwerking met Smurfit Kappa zijn wij bezig veel verder 
te gaan in de vereenvoudiging van het proces.  

 Zie volgende slide. 



Lopende verbeterprojecten 
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Status 19 september 2018 

Procesoptimalisaties in samenwerking met Smurfit Kappa 

 Smurfit Kappa heeft een zogenaamde blue print ontwikkeld voor alle processen in een fabriek. Er is een quick scan uitgevoerd 
op PM2 om te bepalen in hoeverre de processen van Parenco afwijken van de blue print.  Doel is om ons proces te gaan laten 
aansluiten op de “blue print” benadering van Smurfit Kappa.  
 

De eerste analyses brengen met zich mee dat: 

- er een vereenvoudiging van het pulp bereidingsproces zal worden doorgevoerd. 

- met deze aanpak is wordt de leeftijd van de pulp korter. Dit heeft als positief effect dat er minder bacterie groei optreedt en de daarvoor 
benodigde chemicaliën kunnen worden verlaagd. 

- er een verbeterde luchthuishouding gerealiseerd zal worden. 

- er aanzienlijk meer warmte in het proces wordt hergebruikt waardoor er minder warmte uitgestoten zal gaan worden.  

- er aanzienlijk minder energie zal worden gebruikt, zowel gas (Pm-2) als elektriciteit (pulp).    

 De papierspecificatie van het PM2 papier wordt gelijk getrokken met de Smurfit Kappa specificatie. Dit heeft een positieve 
impact op bijvoorbeeld de hoeveelheid zetmeel die in het proces wordt toegevoegd. 

 Om bovenstaande te realiseren zijn er een groot aantal acties gedefinieerd. Om alle acties te implementeren gaan wij uit van 
een periode van 1,5 jaar  



Geuronderzoek 
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Aanpak beheersing 

geuremissies Parenco 
Smurfit Kappa in Renkum 

Toelichting op klankbordoverleg 

Parenco Smurfit Kappa, Renkum 

19 september 2018 
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 Voorstelling Odoro – Gert De Bruyn 

 Uitgevoerde stappen 

Grondige analyse beschikbare informatie 

Plaatsbezoek 

Metingen aan PM2 + controlemeting aan PM1 

Bepaling bron(nen) 

Pistes maatregelen 

 Verdere stappen 

 

Inhoud 
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 In kaart brengen geursituatie, uitvoering geurmetingen (sensorisch en chemisch), uitwerking maatregelen, … 

                 Door de Vlaamse overheid erkend laboratorium in de discipline Lucht voor de bepaling van 

geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen (pakket L.18).  

 

 Gert De Bruyn  

20 jaar ervaring in de ondersteuning van bedrijven bij het beheersen van hun geuremissies 

Geoefend waarnemer met een reukvermogen dat representatief is voor de gemiddelde bevolking.  Hiertoe is 

Gert gekwalificeerd als panellid cf. de EN13175 

Erkend MER-deskundige (Vlaanderen) discipline lucht + deeldomein geur.  

 

 Rol bij Parenco: technisch ondersteunend aan RHDHV ter identificatie bron en mogelijke maatregelen. 

 

Voorstelling Odoro 
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 Geurconcentratiemetingen 

Niet eenduidig een bron aan te duiden 

Per bron relatief lage geurconcentraties, maar grote hoeveelheden lucht  complex voor behandeling.  
 

 Chemische analyse 

Uitgevoerde analyses geschikt in kader van toetsing gezondheidsaspecten en toetsing luchtemissies 

In kader van identificatie oorzaak geurwaarneming/bron, beter nog specifiekere chemische analyses toe te 
passen. 
 

 Reeds geteste maatregelen 

Toepassing koude oxidatie: op basis van meetresultaten lijkt deze technologie minder geschikt in deze specifieke 
situatie 

Dosering geurneutraliserend/-maskerend product 

Dosering in proceswater  geen significant effect op basis van resultaten 

Dosering in lucht  eerder maskerend effect. 

 

 
 

 

Grondige analyse beschikbare informatie 
Analyse en bevindingen 
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 Plaatsbezoek met waarnemingen windafwaarts en koppeling aan waarnemingen 

aan bronnen  

 Uitvoering van zeer specifieke chemische analyses  

 

 

 

 

Grondige analyse beschikbare informatie 
Analyse en bevindingen – voorstel verdere aanpak (uitgevoerd) 
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Uitgevoerde stappen 
Plaatsbezoek : waarneming in omgeving (“snuffelmeting”) 
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Uitgevoerde stappen 
Plaatsbezoek : waarneming in omgeving (“snuffelmeting”) 

 Geur met typerend karakter waarneembaar windafwaarts 

 Koppeling met waarnemingen aan bron zelf op dak 

Typerende geur niet eenduidig te lokaliseren 

Vermoeden dat sommige (groepen) van componenten in onverdunde luchtstroom voor een 
andere geurwaarneming zorgen  
 complex geheel  
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Uitgevoerde stappen 
Plaatsbezoek : staalname voor metingen 

 Ter plaatse sensorisch aan luchtmonsternamezak  typerende geur 
herkenbaar (= na verdunning)  

 

 Bevestiging vermoeden van andere geurwaarneming aan bron  
(= in onverdunde luchtstroom) 

 

 Stalen naar labo voor verdere chemische analyse 
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Uitgevoerde stappen 
Metingen aan PM2 en controlemeting aan PM1 

 PM2 

Chemische analyse met (real time) koppeling aan sensorische waarneming per aanwezige 
component 

Niet één (of enkele) specifieke component(en) die als verantwoordelijke voor de typerende geur aangeduid 
kunnen worden 

 

Chemische analyses met zeer hoge gevoeligheid 

Groep componenten waarvan een aantal tot de geurvorming leiden 

Groep(en) componenten die het ‘maskerend’ effect in de onverdunde luchtstroom veroorzaken. 
 

Voldoende inzicht om maatregelen uit te werken 
 

 PM1 

Controlemeting bevestigt bevindingen 
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Uitgevoerde stappen 
Bepaling bron(nen) 

 Geheel van chemische en sensorische metingen laat toe bron(nen) aan te 
duiden 

 Nog verder ‘te verfijnen’ in functie uitwerking maatregelen 
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Pistes mogelijke maatregelen 

 Co-verbranding in bestaande ketels 

Voorbehandeling noodzakelijk 

Lang leidingtraject 

 

 Actief koolfiltratie 

Voorbehandeling noodzakelijk 

 

 Verhoging emissiepunt (schoorsteen) 

 

 Aantal technologieën die minder toepasbaar worden geacht 
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Verdere stappen 

 Verdere aflijning te behandelen bronnen 

 

 Verdere uitwerking maatregelen 
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Dank voor uw aandacht ! 



De feiten 
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Even rechtzetten 
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 Wij verschuilen ons niet achter onze vergunning, wij voelen heel sterk de verplichting om verder te gaan dan 
dat. 

 Alle klachten die bij ons worden gemeld door onze SPL’s, ter plekke onderzocht 

 In onze ketel 62 wordt volledig voldaan aan de geldende eisen. Er wordt meer dan 95% aan biogene 
brandstoffen gebruikt. Er wordt een zeer beperkt gedeelte rejects (waaronder plastic )verbrand, dit ook 
conform afspraken. 

 Er heerst geen rattenplaag op ons terrein. 

 Er is geen sterk vervuild Engels papier op ons terrein. 

 Wij zijn geen chemische plant waar bio-ethanol wordt gemaakt.  

 Wij zijn niet aan het boren naar geothermie. De onderzoeken zijn wel lopend zoals vorige keer besproken. 

 Wij spelen niet “onder één hoedje”; met welke instantie dan ook. 

 



Rondvraag 
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Even rechtzetten 
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Even rechtzetten 
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Even rechtzetten 
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Even rechtzetten 
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Even rechtzetten 
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Even rechtzetten 
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Even rechtzetten 
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Even rechtzetten 
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