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Deze zienswijze betreft de volgende ontwerpbesluiten van GS Gelderland: 
 

• Wijziging voorschriften omgevingsvergunningen voor wat betreft de stookinstallaties, zaaknummer 
W.Z21.105563.01 

• Wijziging voorschriften omgevingsvergunningen op meerdere aspecten (uitgezonderd de 
stookinstallaties), zaaknummer  W.Z21.100253.01 

• (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunningen, zaaknummer  W.Z21.100262.01 
 
De ontwerpbesluiten zijn door GS op 24 augustus 2021 vastgesteld en op 27 augustus 2021 ter inzage gelegd. 
 

 
Aan  Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland  
 
Geacht College, 
 
Hierbij onze zienswijze betreffende de omgevingsvergunningen van Smurfit Kappa Parenco B.V. te 
Renkum. Zoals bekend leveren de werkzaamheden van  het bedrijf Parenco aan de Veerweg te Renkum 
al decennia lang geuroverlast op voor de bewoners van de gemeente Renkum en is haar luchtuitstoot 
van gassen een gevaar voor de volksgezondheid. Het bedrijf met haar forse biomassacentrale is zeer 
nabij bossen en groengebieden gelegen, die allen tot de Natura-2000 gebieden behoren. 
 
De milieu-, natuur- en omgevingsvergunningen van Smurfit Kappa Parenco B.V zijn sterk verouderd. 
Haar vergunning voor het jaarlijks onttrekken van 5.7 miljard liter grondwater volgens de Waterwet 
stamt uit 1987 en is eveneens sterk verouderd. Dit maakt de actualisatie van de natuurvergunning van 
Smurfit Kappa Parenco B.V. noodzakelijk. 
 
Uw besluiten om alleen de omgevingsvergunningen van Smurfit Kappa Parenco B.V  een beetje te 
actualiseren en slechts voor een zeer beperkt deel de uitstoot van gassen te verminderen zijn ons 
inziens in strijd met een goede en zorgvuldige afweging van de natuurbelangen van de Veluwe en is in 
strijd met de wettelijke bescherming van de Natura-2000 gebieden van de Zuidelijke Veluwezoom.  
 
In de gewijzigde omgevingsvergunning van Parenco wordt de uitstoot van veel gevaarlijke stoffen door 
u niet beperkt. U stelt dat: “Vanwege nieuwe wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen 
actualiseren wij een aantal voorschriften van de verleende bovengenoemde omgevingsvergunningen 
door deze in te trekken c.q. nieuwe voorschriften aan dit besluit te verbinden.” Er ontbreekt echter een 
motivering waarom slechts een klein deel van de kwalijke uitstoot van gassen wordt verminderd. 
De uitstoot van stikstofoxiden (NOx ) en Ammoniak (NH3) wordt verlaagd, maar niet voldoende. U geeft 
niet op waarom deze emissiegrenswaarden niet verder in de vergunning worden verlaagd. Het is 
noodzakelijk om de uitstoot van stikstofoxiden in stookinstallatie K62 te verlagen naar maximaal 70 
mg/mo

3 bij 6% O2 en de uitstoot van Ammoniak naar maximaal 3 mg/mo
3 bij 6% O2. 
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De toegelaten uitstoot van alle gevaarlijke gassen in de gewijzigde vergunning (zie uw overzicht 
hierboven) is door u niet getoetst aan de Natuurwet en de beschermende eisen, die voor de 
nabijgelegen Natura-2000 gebieden zijn vastgesteld. 
 
U geeft geen informatie of de uitstoot van gassen volgens de normen in de gewijzigde vergunning  
nog steeds schade zullen berokkenen aan de bossen, de planten, de dieren, insecten en vogels van 
de nabijgelegen Natura-2000 gebieden. Ook heeft u geen inzicht gegeven of  de uitstootnormen van 
de gewijzigde vergunningen strijdig zijn met de beschermende bepalingen van de Natuurwet.  
 
Volgens artikel 2.30 Wabo moet u bezien of de milieuvoorschriften die aan die omgevingsvergunning 

aan Parenco zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de 

kwaliteit van het milieu. U geeft geen informatie of deze toetsing heeft plaats gevonden en welke 

resultaten deze toetsing volgens u heeft opgeleverd. 

Ook ontbreekt een overzicht hoeveel CO2 uitstoot van Parenco middels de gewijzigde 

omgevingsvergunning betekent. Bekend is dat het verbranden van hout in biomassacentrales 

gemiddeld een twee keer zo hoge uitstoot van CO2 oplevert dan energieopwekking middels het 

verbranden van aardgas. Het verbranden van hout en houtpellets heeft een veel vuilere verbranding 

ten nadele van de luchtkwaliteit tot gevolg dan het verbranden van aardgas.  
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De rijksoverheid werkt aan een energiesysteem in Nederland waarbij nauwelijks nog CO2  vrijkomt . 

Als provinciebestuur zou u mee moeten werken de CO2 uitstoot zo snel mogelijk te verminderen. Het 

is daarom verbazingwekkend dat u zelfs de CO2 uitstoot van het productieproces en de verbranding 

van hout, afval en papierslib in ovens van Parenco niet in beeld brengt. Het lijkt er dus op dat CO2 

reductie voor uw omgevingsdienst van geen enkel belang is bij de vergunningen aan Smurfit Kappa 

Parenco B.V., terwijl u als provinciebestuur de inwoners en boeren van Gelderland oproept te 

investeren om de CO2 uitstoot aanzienlijk te reduceren.  

Aangezien u politiek verantwoordelijk bent voor de wijzigingen van de vergunningen, die uw 

omgevingsdienst voorbereidt en namens u voorstelt, is het van belang dat u als Gedeputeerde 

Staten van Gelderland ook zelf meer inhoudelijke sturing geeft aan de bescherming van de 

Zuidelijke Veluwezoom en de Natura-2000 gebieden. 

 

Met hoogachting 

namens 

Belangengroep Bomen en Biodiversiteit Arnhem en Omgeving 

Anne Ferwerda en Joost Blasweiler 

 

Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813HJ Arnhem 

 

Stichting EDSP ECO 

Marloes Spaander en Jeroen Spaander 

 
Secretariaat adres: Westervoortsedijk 85, 6827 AW Arnhem 
 

c.c.  

de heer Wolter Ziggers : wolter.ziggers@odra.nl 

Gedeputeerde dhr. P. Drenth : p.drenth@gelderlander.nl 

Mevrouw E. Calicher : e.calicher@gelderland.nl 

Commissaris van de Koning dhr. J. Berends : cvdk@gelderland.nl  

de Gelderse Media 
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Parenco -Veerweg 1 - Renkum 

Natuurgebied Jufferswaard 
 


