Nederweert, 7 september 2018
Aan: Het College van B&W van de Gemeente Nederweert
Van: De fractie van D66 Nederweert
Betreft: Art. 41 vragen m.b.t. uitbreiding Rumal
Geacht College,
Als D66 Nederweert vinden we gezondheid en duurzaamheid erg belangrijk. Dit is ook vastgelegd in
het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam Verbinden’ dat we samen met JAN en Nederweert Anders hebben gesloten. Hierin staat ook opgenomen dat onderzocht moet worden of de impact van de zware
industrie aan Aan Veertien verminderd kan worden.
Het bedrijf Dutch Green Carbon, in de volksmond beter bekend als Rumal, heeft miljoenen euro’s opgehaald voor investeringen in de fabriek in Nederweert. Volgens het bedrijf wordt hiermee geïnvesteerd in nieuwe technologie, waardoor er beter gerecycled kan worden met duurzaamheidswinst op
CO2-gebied.
Investeringen in duurzaamheid juichen wij van harte toe. We hopen dus ook dat dit ook merkbaar
wordt door minder overlast voor de omgeving en minder verontreiniging van de lucht. Het bedrijf heeft
echter ook een lange voorgeschiedenis met overlast, waarbij er op 6 februari 2018 nog uitgebreid over
is gesproken in de gemeenteraadsvergadering. Hierdoor roept deze nieuwe ontwikkeling bij ons een
aantal zorgen en bijbehorende vragen op.
1. Op welke manier is het college op de hoogte gebracht van deze investering en mogelijke uitbreiding van het bedrijf?
2. Is er met de omgeving gecommuniceerd over deze ontwikkeling.
a. Indien ja: Door wie, hoe en wanneer?
b. Indien nee: Kan het college met het bedrijf contact opnemen en hen oproepen dit alsnog te doen?
3. Wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Hierbij denken we ook aan mogelijke verontreiniging
van lucht en bodem. Neemt de overlast af of toe met deze nieuwere technieken en mogelijke
uitbreiding van de fabriek?
Op 5 juli 2018 is er door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen m.b.t. de fijnstofuitstoot van de agrarische sector. Op 10 juli 2018 heeft het college vervolgens het voornemen uitgesproken om bij aanvragen van omgevingsvergunningen bij het onderdeel milieu cumulatief te toetsen voor
het onderdeel fijnstof.
4. Wat zijn de gevolgen van de beoogde uitbreiding van Dutch Green Carbon op het fijnstofniveau in de gemeente?
5. In hoeverre zijn de genomen besluiten om de te hoge concentratie fijnstof in de gemeente
terug te dringen van toepassing op de mogelijke uitbreiding van Dutch Green Carbon?

6. Indien deze besluiten niet van toepassing blijken te zijn, welke stappen kan de gemeente dan
nemen om de uitstoot van fijnstof door dit bedrijf terug te dringen en in ieder geval niet te laten
stijgen?
De provincie Limburg is het bevoegd gezag als het over vergunningen voor dit bedrijf gaat. De provincie verleent de vergunning en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. De investering wordt
onder andere gedaan door het Limburg Energie Fonds (LEF) en het LIOF. Beide organisaties zijn van
de provincie. Hiermee vloeien eventuele winsten op deze investering ook terug richting provincie Limburg.
7. Hoe beoordeelt het college het duale van aan de ene kant vergunningverlener en toezichthouder zijn en aan de andere kant ook geldschieter zijn van het bedrijf.
8. Kan de provincie haar toezichthoudende en handhavende taken in voldoende mate waarborgen als zij ook belang heeft bij het terugverdienen van haar investeringen?
Uw antwoorden op bovenstaande vragen zien we met veel belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Martin van Montfort en Kyll Bruijnaers
namens de fractie van D66 Nederweert

Bronnen:
https://www.1limburg.nl/miljoenen-voor-bandenrecyclefabriek-nederweert?context=default
https://www.nederweert24.nl/2018/09/06/dutch-green-carbon-opnieuw-gefinancierd-door-limburgsenergie-fonds/
https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/dutch-green-carbon-succesvol-geherfinancierd-door-lef/

