
 
 

 

 

 

Samenvatting bijeenkomst Klankbordgroep Smurfit Kappa Parenco 

Dit zijn de belangrijkste punten van discussie van de recente vergadering van de 

Klankbordgroep Smurfit Kappa Parenco, op maandag 9 september. Voor meer informatie 

verwijzen wij u graag naar het volledige verslag. 

 Mede voor de nieuwe deelnemers aan de klankbordgroep was er een rondleiding langs  

papiermachines PM1 en PM2. Aan de laatste lijn vond groot onderhoud plaats. Hierdoor was 

extra zichtbaar hoe complex de machine is.  

 Jeroen Broens, algemeen directeur, keek kort terug op de vorige bijeenkomst die door allen 

als positief werd ervaren. Jeroen gaf aan dat SKP tijdens de zomer twee tegenslagen tijdens 

het geur verbeteringsproces  heeft gehad. Dit heeft geleid tot serieuze geuroverlast in delen 

van de Renkumse dorpskern. Later tijdens de bijeenkomst komt Jeroen Broens hierop 

terug. 

 Niet iedereen blijkt dit voorjaar de gezamenlijke verklaring vanuit de Klankbordgroep te 

hebben ontvangen. SKP zal navraag bij de distributeur doen. Het logo op de mailing kan de 

indruk gewekt hebben dat de verklaring enkel van SKP afkomstig was.  Een leerpunt; de 

verklaring was juist geschreven vanuit de gehele Klankbordgroep. 

 SKP onderzoekt op aangeven van BOP of medewerkers op de snuffelapp ongepaste 

opmerkingen hebben gemaakt. In dat geval zullen zij door SKP hierop aangesproken worden. 

Andersom vraagt SKP -met name BOP- om te letten op de toon van criticasters. Polarisatie 

is in niemands belang. Kritiek mag uiteraard, beledigingen en onwaarheden niet. Dat zou ook 

niet in de geest van de gezamenlijke verklaring zijn. Appèl vanuit de KBG om de 

achterbannen hierop aan te spreken.  

 SKP geeft bij monde van Jeroen Broens aan er alles aan te doen om de het ervaren van 

overlast tot een absoluut minimum te beperken. Aanwezigen erkennen de inspanningen, 

maar m.n. BOP benadrukt duurzame resultaten te willen zien.  

 Jeroen licht de inspanningen van SKP toe om de geur binnen de marges van ‘papiergeur’ te 

houden en legt uit waarom het bedrijf deze zomer tweemaal ‘uit de bocht is gevlogen’. 

Inmiddels is het proces weer onder controle. 

 Onderzoek door gecertificeerd geurexpert Gert de Bruijn wijst uit dat er vooral sprake was 

van een (te) sterke papiergeur die naar een biologische geur neigt. Chemische geuren heeft 

hij ten tijde van de incidenten niet kunnen vaststellen.  

 Begin augustus heeft SKP als onderdeel van de vergunning een ‘geurreductieplan’ bij de 

provincie ingediend. In oktober wordt een reactie hierop verwacht. 

 Ruben van Haren legt de status van het project warmteterugwinning PM2 uit: door 

condensatie van waterdamp kan SKP meer stoom en geur in het proces houden en 

voorkomen dat dit richting het dorp gaat. De verwachting is dat de eerste resultaten hiervan 

vóór de zomer van 2020 merkbaar worden. 

  



 
 

 Suggestie vanuit de provincie en de gemeente aan SKP om meer procescommunicatie te 

plegen, zodat betrokkenen weten wat er aan de hand is en welke maatregelen SKP neemt. 

Dat vergroot het wederzijds begrip. 

 Er volgt een uitgebreide discussie over beleefde geuroverlast, de (te nemen) 

tegenmaatregelen en de rol van de provincie als handhaver. De overheid verplicht SKP om 

bij haar bedrijfsvoering ‘best beschikbare technieken’ (BBT) toe te passen en controleert 

hier nadrukkelijk op. Deze BBT’s zijn gebaseerd op Europese richtlijnen. 

 SKP zegt BOP een gesprek toe over het functioneren van het geurpanel. 

 BOP geeft aan steeds vaker klachten over geluid te ontvangen. SKP licht de verschillende 

acties op het gebied van geluidsreductie toe en geeft aan dat iedere klacht direct 

onderzocht wordt. Alle aanpassingen binnen de fabriek worden geluidsarm uitgevoerd. 

 Tot slot stelt BOP vragen over de emissie van stikstof en fijnstof en vraagt de provincie om 

een standpunt. Wim Coopmans zal dit onder de aandacht brengen.  

 Gelet op de vele onderwerpen vinden de KBG-leden het belangrijk nog dit jaar bij elkaar te 

komen, bij voorkeur half december. Voorafgaand zal er een wandeling door het dorp 

plaatsvinden waaraan ook Jeroen Broens en Ruben van Haren deelnemen. (Na enkele 

slotvragen sluit Jeroen Broens, onder dankzegging, de vergadering van de KBG. 

 

Update: September 2019 

Na de correcties in het proces in de maand augustus heeft Smurfit Kappa Parenco 70% minder 

klachten ontvangen in september dan in augustus. In september heeft de wind regelmatig 

richting het dorp gestaan. Dit leidt doorgaans tot meer geurklachten. Voor SKP is september 

dan ook de bevestiging dat de correcties in het proces leiden tot een betere situatie. 

 


