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De PvdA Brabant heeft vandaag schriftelijke 
vragen gesteld aan het provinciebestuur over 
een op handen zijnde uitbreiding van 
afvalverwerkingsbedrijf Reiling Sterksel BV. Dit 
bedrijf beschikt momenteel niet over de 
benodigde milieuvergunningen, terwijl 
ondertussen wel een aanvraag voor uitbreiding 
door de provincie in behandeling is genomen. 
Het beeld ontstaat dat deze afvalverwerker 
ongehinderd regels aan zijn laars kan lappen, 
terwijl de provincie meewerkt aan uitbreiding 
van haar activiteiten. 

 

's-Hertogenbosch, 6 maart 2012 

SPOED: Schriftelijke vragen PvdA-fractie mbt ontwerpbeschikking Reiling Sterksel 

Geacht college, 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 2 maart jongstleden is uitgebreid stilgestaan bij 
het feit dat afvalverwerkingsbedrijf Reiling Sterksel BV te Heeze-Leende op dit moment niet over de 
benodigde milieuvergunningen beschikt. 

Provinciale Staten hebben u unaniem verzocht om op korte termijn met een oplossing te komen, waarbij 
het belang van mens en milieu voorop staat. 

Intussen is door de provincie aan hetzelfde bedrijf een ontwerpbeschikking in het kader van de Wabo 
afgegeven (kenmerk C2017166). Ten aanzien van de ontwerpbeschikking kunnen tot donderdag 8 maart 
2012 zienswijzen ingediend worden. 

De fractie van de PvdA had verwacht dat uw college, mede gelet op de duidelijke uitspraak van 
Provinciale Staten, in zou grijpen op de lopende procedure, waarvoor de onderliggende revisievergunning 
niet in werking is getreden. 

Navraag bij de ambtelijke organisatie leert ons dat dit niet het geval is. 

Dit is voor ons onbegrijpelijk. 

Het beeld ontstaat dat deze afvalverwerker ongehinderd regels aan zijn laars kan lappen, terwijl de 
provincie meewerkt aan uitbreiding van haar activiteiten. 

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu kan en mag dit niet het geval zijn. 

De fractie van de PvdA vraagt u stelling te nemen: 

1. Bent u bereid genoemde ontwerpbeschikking op te schorten, gelet op het nieuwe feit dat de 
onderliggende revisievergunning niet in werking is getreden? 

Indien u het hiervoor aan wettelijke mogelijkheden ontbreekt: 

2. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat een bedrijf zonder milieuvergunning 
ongehinderd haar activiteiten kan uitbreiden? 

In verband met de spoedige beëindiging van de termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden 
ingediend, verzoeken wij u om een spoedige beantwoording van onze vragen. 

Namens de PvdA-statenfractie 

Met vriendelijke groet, 

Paul van Liempd 

Henk Leenders 

Annegien Wijnands 

 


