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Smurfit Kappa Parenco (SKP)

Beste leden van de gemeenteraad,
Op 13 juni 2019 hebben we u via een raadsbrief geïnformeerd over de rolverdeling en inzet van de
verschillende betrokken partijen (provincie Gelderland, GGD, O DRA, ODRN en gemeente Renkum)
bij het verminderen van de ervaren overlast door Smurfit Kappa Parenco (SKP). In die brief was
ook het gezamenlijke plan van aanpak voor 2019 opgenomen.
Op 13 januari 2020 bent u per raadsbrief geïnformeerd over de realisatie van het plan van aanpak
2019 door het projectteam Smurfit Kappa Parenco. We hebben toen aangegeven dat we ook het
gezamenlijke plan van aanpak 2020 met u zouden delen. Wij hebben dit plan nu als bijlage
bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,
de burgemeester,

Uw brief van
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Plan van aanpak

Behandeld door

(Melanie) Hutting

Gemeente Renkum bestaat uit de dorpen Doorwerth, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Heveadorp en Wolfheze

Plan van aanpak 2020
Projectteam SK Parenco

Vergunning
verlening

Toezicht en
Handhaving

Beoogd resultaat
Beoordelen of de
omgevmgsvergunningen
voldoen aan de nieuwe
BBT.

SKP controleren op het
al dan niet voldoen aan
wet- en regelgeving

Opheffen overtredingen

Juridisch
advies
Omgevingsdialoog

Communicatie

Adequate
klachtafhandeling en
onvoorziene voorvallen
SKP voldoet aan
voorschrift 2.16 m.b.t.
geur
SKP en het projectteam
handelen conform wet
en regelgeving.
Stimuleren
omgevmgsdialoog bij
SKP en gezamenlijk
bepalen van
aanvaardbaar
hindermveau
Inzicht in tussentijdse
resultaten
omgevingsdialoog
Werken aan onderling
vertrouwen en
samenwerking.

Correcte monitonng van
geuroverlast, trillingen
en geluid.
Komen tot een
gemeenschappelijk
beeld m.b.t.
hmderbelevmg (met
name geur)
Transparantie,
informatievoorziening
Afhandeling individuele
VTH-vragen.

Arnhem, 8 januari 2020

Werkzaamheden
Vervolg beoordeling BBT toets (deel 2 en 3)

Planning 2020
Q1 -Q2

Eindrapportage BBT-toets
Samen met Rijkswaterstaat beoordelen of
SKP advies voor aanvraag revisievergunning
krijgt
Regulier toezicht
Meten en registreren van emissies, geluid
en trillingen

03

Aanschrijving, behandeling zienswijzen en
traject handhaving voor zover noodzakelijk,
Analyseren en bepalen vervolgstappen bij
overschrijding emissiegrenswaarde voor
NOx en kwaliteitsborging CO-metmqen.
Afhandeling meldingen en onvoorzien
voorvallen uit s@men.

Q1

01 t/m 04
Variabel
(afhankelijk van
klachten en/of
handhavmqsacties)
Ingeval van
overtreding
Q1

Q1 t/m Q4

Vervolg n.a.v. reactie november 2019 op
geurreducermgsrapport.

Q1 -Q2

Juridisch advies geven.

Q1 t/m Q4

In gesprek blijven met SKP en omgeving
over de omgevmgsdialoog en de zoektocht
naar een gezamenlijke stip op de horizon

Q1 t/m Q4

Gesprekken met SKP en projectteam,
bijwonen Klankbordgroep.

doorlopend

Bevorderen onderling contact;
Bijwonen klankbordgroep,
Transparantie over aanpak overlast en de
resultaten daarvan;
Bestuurlijk overleg.
Aandachtspunt 2020: plan van aanpak
maken om geurpanel SKP en Snuffelapp
BOP te monitoren.

Q1 t/m Q4

Q1 t/m Q4

Beoordelen of aanvullende monitonng op de
aanwezige informatiebronnen wenselijk is
(ter objectivering van klachten en
verbetertraject). Plan van aanpak

Q1 t/m Q4

Up-to-date houden webpagina SKP van
Gemeente Renkum.
Up-to-date houden webpagina ODRA.
Beantwoording

Q1 t/m Q4
01 t/m 04
Q1 t/m Q4

Plan van aanpak 2020
Projectteam SK Parenco

Vergunning
verlening

Toezicht en
Handhaving

Beoogd resultaat
Beoordelen of de
omgevmgsvergunnmgen
voldoen aan de nieuwe
BBT,

SKP controleren op het
al dan niet voldoen aan
wet- en regelgeving

Opheffen overtredingen

Juridisch
advies
Omgevingsdialoog

Communicatie

Adequate
klachtafhandeling en
onvoorziene voorvallen
SKP voldoet aan
voorschrift 2.16 m.b.t.
geur
SKP en het projectteam
handelen conform wet
en regelgeving.
Stimuleren
omgevmgsdialoog bij
SKP en gezamenlijk
bepalen van
aanvaardbaar
hmdermveau
Inzicht in tussentijdse
resultaten
omgevmgsdialoog
Werken aan onderling
vertrouwen en
samenwerking.

Correcte monitonng van
geuroverlast, trillingen
en geluid.
Komen tot een
gemeenschappelijk
beeld m.b.t.
hmderbelevmg (met
name geur)
Transparantie,
informatievoorziening
Afhandeling individuele
VTH-vragen

Arnhem, 8 januari 2020

Werkzaamheden
Vervolg beoordeling BBT toets (deel 2 en 3)

Planning 2020
Q1 - Q2

Eindrapportage BBT-toets
Samen met Rijkswaterstaat beoordelen of
SKP advies voor aanvraag revisievergunning
krngt
Regulier toezicht
Meten en registreren van emissies, geluid
en trillingen

03

Aanschrijving, behandeling zienswijzen en
traject handhaving voor zover noodzakelijk.
Analyseren en bepalen vervolgstappen bij
overschrijding emissiegrenswaarde voor
NOx en kwaliteitsborging CO-metmgen
Afhandeling meldingen en onvoorzien
voorvallen uit s@men

Ql

01 t/m 04
Variabel
(afhankelijk van
klachten en/of
handhavmgsacties)
Ingeval van
overtreding
Ql

Ql t/m Q4

Vervolg n.a.v. reactie november 2019 op
geurreducermgsrapport.

Ql -Q2

Juridisch advies geven

Ql t/m Q4

In gespiek blijven met SKP en omgeving
over de omgevmgsdialoog en de zoektocht
naar een gezamenlijke stip op de horizon.

Ql t/m Q4

Gesprekken met SKP en projectteam,
bijwonen Klankbordgroep.

doorlopend

Bevorderen onderling contact;
Bijwonen klankbordgroep,
Transparantie over aanpak overlast en de
resultaten daarvan,
Bestuurlnk overleg
Aandachtspunt 2020' plan van aanpak
maken om geurpanel SKP en Snuffelapp
BOP te monitoren.

Ql t/m Q4

Ql t/m Q4

Beoordelen of aanvullende monitonng op de
aanwezige informatiebronnen wenselijk is
(ter objectivering van klachten en
verbetertraject). Plan van aanpak

Ql t/m Q4

Up-to-date houden webpagina SKP van
Gemeente Renkum.
Up-to-date houden webpagina ODRA.
Beantwoording

Ql t/m Q4
01 t/m 04
Ql t/m Q4

