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Datum 20 oktober 2021 
Betreft Advies Expertgroep Gezondheidsonderzoek en 

Nazorg bij rampen en (milieu-) incidenten over 
Parenco 

  

 

Geachte heer Bril, 
 

In reactie op uw adviesverzoek aan de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en 
Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten, adviseert het RIVM, gehoord hebbende 
de Expertgroep, om geen aanvullend onderzoek te doen naar het vóórkomen van 
specifieke klachten en aandoeningen in Renkum en Heelsum, die mogelijk aan de 
emissies van Parenco gerelateerd zijn. Wel wordt geadviseerd te onderzoeken of er 
bij het desinfecteren van de papierpulp schadelijke stoffen vrijkomen. Uit 
onderzoek is gebleken dat stankoverlast in het gebied tot ernstige hinder leidt, dit 
vraagt om maatregelen om de hinder te verminderen. Nader onderzoek zal geen 
nieuwe inzichten verschaffen over de relatie tussen de uitstoot van Parenco en 
gezondheidseffecten.  
 
De Expertgroep onderschrijft de opzet en het belang van de omgevingsdialoog: Het 
met elkaar in gesprek zijn, opbouwen van vertrouwen en vormen van een gedeeld 
beeld voor de toekomst biedt kansen om de situatie te verbeteren. De Expertgroep 
bepleit dat er een meldingssysteem komt waarmee de fabriek bij omwonenden van 
te voren aangeeft wanneer, ondanks genomen maatregelen, overlast door uitstoot 
wordt verwacht. Ook vindt de  Expertgroep het van belang om het effect op de 
gezondheid te monitoren van de maatregelen om de stankhinder te verminderen. 
Als  er een nieuwe milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt gemaakt voor SK Parenco, 
dient deze  te worden getoetst door de Commissie m.e.r. zodat alle relevante 
aspecten voor de leefomgeving worden meegenomen. 
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De Expertgroep biedt aan om het advies in de omgevingsdialoog toe te lichten. Als u 
vragen heeft over het advies kunt u contact opnemen met de Expertgroep via de 
secretaris, Diane Houweling, diane.houweling@rivm.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

  
  
  

Dr. Els C.M. van Schie 

Directeur Milieu en Veiligheid 
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