
 
 

 
 

 
Samenvatting bijeenkomst Klankbordgroep Smurfit Kappa Parenco 

 
 
Dit zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen van de  vergadering van de Klankbordgroep Smurfit Kappa 
Parenco, op maandag 9 december 2019. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het volledige verslag. 
 

 Door Vincent Hellferich, directeur van QNQ, een projectontwikkelingsbureau dat zich bezighoudt met 
aardwarmte, wordt een toelichting gegeven op de planning, plan van aanpak en de actuele stand van 
zaken van geothermie in deze regio. Het project bevindt zich nog volledig in de 
onderzoeksfase/haalbaarheidsstudie. 

 Onderdeel van de onderzoeksfase is seismologisch onderzoek van de ondergrond van oktober 2019 tot en 
met maart 2020 (SCAN onderzoek). Vanuit de omgeving heeft men daarvan geluidsoverlast ondervonden. 
Communicatie over de onderzoeken vindt plaats vanuit de overheid. Binnen een straal van 300 meter van 
de lijn zijn omwonenden geïnformeerd, die straal wordt vergroot naar 500 meter. 

 Zorg vanuit omwonenden dat als het tot daadwerkelijk boren van de boorput komt, men geluidsoverlast 
zou kunnen ondervinden. Vanuit SK Parenco wordt aangegeven dat het project in de onderzoeksfase is. 
Het ministerie van Economische Zaken is de drijvende kracht achter deze haalbaarheidsstudie met als doel 
de industrie te verduurzamen. Als men inderdaad gebruik zou kunnen maken van aardwarmte, betekent 
dit dat er geen bijstook van biomassa meer gebruikt hoeft te worden, een besparing van 52 miljoen kuub 
gas en de restwarmte kan gebruikt worden om ca. 15.000 woningen in de directe omgeving te verwarmen.  

 SK Parenco heeft diverse acties genomen op het gebied van geuroverleg, met name procesmatig, om te 
komen tot een gemiddelde geurbelasting voor de omgeving. Het streven is de geuroverlast nog verder 
terug te dringen. Metingen zullen plaatsvinden door continumetingen, zodat er op tijd bijgestuurd kan 
worden.  

 Door SK Parenco is een communicatieplan opgesteld. Onderdeel daarvan is maandelijks overleg met 
wethouder, bestuurlijk overleg, afstemming met ODRA, verbetering geurapp, directe communicatie bij 
afwijkingen.  

 T.a.v. geluidsreductie handhaaft SK Parenco de aanvangs- en eindtijden van werkzaamheden die 
geluidsoverlast zouden kunnen veroorzaken. V.w.b. het project warmteterugwinning zullen 
geluidsweringen geplaatst worden. Een project met continue geluidsmetingen is technisch ingewikkeld.  
Het beeld van eventuele files als gevolg van vrachtwagens van en naar SK Parenco wordt niet herkend door 
SK Parenco. Het vervoer wordt over de dag verspreid en bedrijven/chauffeurs worden beboet als zij zich 
niet aan de tijden/regels houden.  

 Er wordt door de overheid streng toegezien op de regels. SK Parenco voldoet aan de regels. Er zijn vanaf 
2018 25 bezoeken geweest m.b.t. controles, metingen en handhaving. Van de 4 handhavingstrajecten zijn 
er inmiddels 3 afgerond. 1 traject loopt nog. Bestuurlijk overleg met de provincie was open en positief. Het 
streven is een nauwere samenwerking tussen partijen. Onderdeel van het overleg met de provincie 
vormen de acties m.b.t. ‘BBT toetsen’ (Best Beschikbare Technieken). De overheid verplicht bedrijven zich 
daaraan te houden en moet regelmatig nagaan of bedrijven daaraan voldoen. De BBT voor de 
papierindustrie betreffen Europese richtlijnen. SK Parenco heeft over de eerste 4 BBT’s de conclusies 
ingeleverd.  

 Naamswijziging Klankbordgroep naar Omgevingsdialoog is nog niet aan de orde. Eerst moet duidelijk zijn 
wat hiermee wordt bedoeld en hoe dit vormgegeven wordt.  
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