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onderwerp : Antwoordbrief Artikel 41 vragen uitbreiding Rumal

Geachte fractie,

ln het kader van artikel 41 van het reglement van orde heeft u een aantal vragen gesteld over de
mogelijke uitbreiding van Rumal (tegenwoordig Kargro Recycling BV). Dit op basis van een artikel
opl Limburg.nl over het binnenhalen van enkele miljoenen euro's voor de ontwikkeling van de locatie
Nederweert. Hieronder onze antwoorden, en aanvullende antwoorden/reactie van de Provincie en/of
Kargro Recycling BV, op uw vragen.

Vraag 1:
Op welke manier is het college op de hoogte gebracht van deze investering en mogelijke uitbreiding
van het bedrijf?

Antwoord: Het college is niet op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen zoals
opgenomen in het artikel dat recent is gepubliceerd op llimburg.nl.

Aanvullende reactie Kargro: Black Bear Carbon BV is de ontvanger van deze 11 miljoen
euro voor de uitrol van de technologie en bouw van fabrieken in andere landen van de
wereld. Black Bear Carbon BV stelt ongeveer 2,5 miljoen euro ter beschikking aan Dutch
Green Carbon VOF (DGC VOF), verantwoordelijk voor het carbonisatieproces binnen de
inrichting van Kargro. De 2,5 miljoen wordt ingezet voor de verdere optimalisatie van het
nieuw gebouwde en middels omgevingsvergunning van 24 maart 2016 vergunde
carbonisatieproces.
Van een uitbreiding van het carbonisatieproces is op dit moment geen sprake. De overige
opgehaalde financiële middelen worden gebruikt om ook dezelfde fabrieken te kunnen
realiseren op andere plekken en in andere landen (wereldwijde uitrol).

Yraag2l.
ls er met de omgeving gecommuniceerd over deze ontwikkeling.

lndien ja: Door wie, hoe en wanneer?
lndien nee: Kan het college met het bedrijf contact opnemen en hen oproepen dit alsnog te
doen?

Op onze website vindt u veel informatie. U kunt er ook terecht om zaken direct online te regelen. Vraag of informatieverzoek?
Bereik ons via info@nederweert.nl. Hebt u een factuur voor ons? Stuur deze dan bij voorkeur digitaal via
f actu u r@ ne de rwe e rt. n l.



Antwoord: Nee er is nog niet gecommuniceerd met de omgeving. Wij hebben contact gehad
met Rumal. Zijzijn bezig met de voorbereiding om omwonende en de gemeenteraad te
informeren over de ontwikkelinge n.

Aanvullende reactíe Kargro: Over het binnenhalen van financiële middelen hoeft naar onze
mening niet te worden gecommuniceerd met de omgeving.
Recentelijk rs gesfarf met het vooroverleg met Kargro, DGC, diens adviseur en de Regionale
Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUDZL), namens de provincie Limburg aangewezen als de
vergunningverlenende en handhavende dienst. Doel is om voor de verdere optimalisatie te
komen tot een nieuwe omgevingsvergunning. Direct vanaf het eersfe vooroverleg is het nog
niet nodig om met de omgeving te communiceren. Er is met elkaar afgesproken dat als er
meer duidelijk bestaat over de door te voeren veranderingen er ook tijdig gecommuniceerd
gaat worden met de omgeving. Hiervoor zal door de adviseur van Kargro en DGC een
voorstelworden opgesteld. Op deze manier geven we invulling aan het begrip participatie-
informatie.

Vraag 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?

Antwoord: Op dit moment zijn wij in overleg met de provincie om de gevolgen van de
veranderingen binnen de processe n/bedrijfsvoering van Kargro en DGC in het kader van het
cumulatief toefsen fe wegen. U mag ervan uitgaan dat we nadrukkelijk aandacht hebben en
houden voor zaken die te maken hebben met gezondheid.

Vraag 4:

Wat zijn de gevolgen van de beoogde uitbreiding van Dutch Green Carbon op het fijnstofniveau in de
gemeente?

Antwoord: Zie antwoorden vraag 1(er is geen sprake van een uitbreiding) en vraag 3.

Vraag 5:

ln 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?

Antwoord: Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 1 is van een uitbreiding
binnen het bedrijfsonderdeelvan DCG op dit moment geen sprake. Daarnaast zijn de in de
gemeente Nederweert verhoogde achtergrondconcentratie fijn stof, en de daarmee
samenhangende besluiten om deze terug te dringen, van toepassing op de agrarische
sector.

Aanvullende reactie ProvÍncíe: ln de laatste omgevingsvergunning van 24 maart 2016 voor
het bedrijfsonderdeel van DCG is rekening gehouden met de wettelijke grenswaarden voor
onder andere fijn stof.

Vraag 6:

lndien 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?

Antwoord: Zie antwoord vraag 5.
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VraagT:
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.

Antwoord: Wij herkennen het bestuurlijke dilemma. Voor de zorgvuldigheid leggen wij uw
vragen voor aan Gedeputeerde Sfafen van de Provincie Limburg. Een antwoord van de

Provincie laten wij u nog toekomen.

Vraag 8:

Kan de provincie haar toezichthoudende en handhavende taken in voldoende mate waarborgen als

zij ook belang heeft bij het terugverdienen van haar investeringen?

Antwoord: Zie antwoord vraag 7

ln de marge van de presidiumvergadering heeft raadslid mevrouw Stienen gevraagd of er aandacht
is voor de tijgermug op de locatie van Kargro. Dit in verband met eerdere constateringen bij een
bandenverwerker in Weert. Deze vraag hebben wij voorgelegd aan Kargro. Hieronder hun antwoord
op deze vraag.

Antwoord Kargro: Tijgermuggen komen vooralvoor in de Zuid Europese landen. Wtj
importeren geen banden uit Zuid Europese landen, waardoor de kans op aanwezigheid van
tijgermuggen minimaal is. Daarnaasf p/aafsf de NVWA ieder voorjaar een CO2 valom ons
terrein te monitoren op de aanwezigheid van tijgermuggen. Deze lokvalwordt om de 2
weken geleegd en in Wageningen op aanwezigheid van tijgermuggen gecontroleerd. Tot op
heden is nog nooit een tijgermug aangetroffen.

Met vriendel ijke groet,
Burgemeester en wethouders van N
De Deb

H.F
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