
MOTIE

Voorstel: 12 Politiek bestuurlijke actualiteiten

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Nederweert in vergadering bijeen op 18 oktober 2022

Onderwerp: Overlast Kargro moet fors omlaag

 Overwegende dat
o op 28 mei 2019 een motie is aangenomen die oproept tot minder zware industrie 

op bedrijventerrein Aan Veertien.
o Kargro en aanverwante bedrijven gevestigd zijn op dit bedrijventerrein.
o zij ook op andere plekken gevestigd zijn, waaronder Chemelot.
o de doelstellingen van het bedrijf mooi zijn, maar dat het productieproces zorgt 

voor veel overlast, schade en luchtverontreiniging in de omgeving.
o de luchtkwaliteit in de omgeving al vrij slecht is.
o de omgevingswet mogelijkheden biedt om ook gezondheid en milieuaspecten te 

betrekken bij planvorming en vergunningen.
 Van oordeel dat

o de impact op milieu en omgeving van dit bedrijf fors omlaag moet.
o de communicatie van het bedrijf met omgeving en gemeente(raad) zwaar onder 

de maat is en niet voldoet aan randvoorwaarden die je redelijkerwijs van een 
omgevingsdialoog mag verwachten.

 Spreekt uit dat
o de overlast van dit bedrijf niet mag toenemen maar juist moet afnemen.
o dergelijke bedrijvigheid (eigenlijk) niet past in deze omgeving.

 Verzoekt het college
o in gesprek te gaan en blijven met het bedrijf en hen erop te blijven wijzen dat de 

zorgen van omwonenden en gemeenteraad serieus moeten worden genomen.
o geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van het bedrijf zonder dat 

onafhankelijk is aangetoond dat overlast en uitstoot van fijnstof (fors) afneemt.
o onze zorgen te uiten bij de provincie en hen te vragen om een MER te eisen bij 

de provinciale vergunningen.
o met het bedrijf en provincie in gesprek te gaan over verhuizing van de 

vervuilende processen naar een geschiktere locatie, bijvoorbeeld Chemelot.
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