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Aanleiding 
Op 20 april heeft de Statencommissie voor Ecologie en Handhaving 
(commissie EH) unaniem besloten tot een hoorzitting met betrekking tot 
milieuvergunningen naar aanleiding van de casus Reling Sterksel BV. 
Het daartoe strekkende memo is als bijlage bij dit memo toegevoegd. 
Op 27 april is in overeenstemming daarmee een verzoek aan u gedaan om 
een onafhankelijk feitenrelaas betreffende de casus Reiling Sterksel BV op te 
stellen.  
De rapportage hierover heeft u op 5 juni in overeenstemming met de 
afspraken opgeleverd. De voorbereidingscommissie heeft daarover vastgesteld, 
dat u in korte tijd in staat bent geweest een goed overzicht op te stellen. 
Waarvoor dank. 
Op 8 juni is in de commissie EH gesproken over een verschuiving van een deel 
van de beoogde hoorzitting van 15 naar 29 juni 2012. In dat verband is 
tevens aan de orde geweest een hoeveelheid door Reiling Sterksel 
aangeleverde gegevens (de zogenaamde USB-stick) en op welke manier deze 
gegevens op een aantal essentiële punten mogelijk het al door u opgestelde 
feitenrelaas zouden kunnen aanvullen. Tot slot heeft de 
voorbereidingscommissie voor de hoorzitting vanuit de commissie EH, 
gemeend dat er wellicht tussen 1 maart en 16 mei processtappen zijn gezet die 
mogelijk bovenop het feitenrelaas een inzicht geven in een aantal cruciale 
momenten.   
 
Verzoek feitenrelaas 
Op grond van vorenstaande wordt de ZRK dan ook verzocht om: 

a. de door Reiling Sterksel BV aangeleverde gegevens (de USB-stick) te 
checken op daadwerkelijke aanvulling op het eerder door de ZRK 
opgestelde feitenrelaas; 

b. een opsomming te geven van cruciale stappen die zich in het proces 
hebben voor gedaan tussen 1 maart en 16 mei 2012 tussen de beide 
partijen Provincie Noord-Brabant en Reiling Sterksel BV. Bij deze 
laatste stap zal een eerder toegepaste hoor-wederhoor om praktische 
redenen niet mogelijk zijn, maar kan wellicht via een kort contact 
worden vastgesteld in hoeverre beide partijen deze opsomming kunnen 
onderschrijven. 

c. Vorenstaande aanvullingen uiterlijk donderdag 21 juli voor 17.00 uur 
aan te leveren aan de griffie t.a.v. dhr. Jos Dankers 
(jdankers@brabant.nl ). 
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De voorbereidingscommissie gaat er, gezien uw eerdere rapportage, van uit, 
dat u voldoende de materie beheerst om afgewogen oordelen te maken welke 
aanvullingen op het feitenrelaas nog wenselijk zijn en welke gegevens in de 
gevraagde opsomming aan de orde zouden moeten zijn. 
 
Voor de uitvoering van dit verzoek kunt u contact opnemen met dhr. J. 
Dankers van de griffie. Met deze functionaris kunnen zo nodig verdere 
afspraken worden gemaakt of vraagpunten worden afgestemd. 
Voor zover aan het inwilligen van dit verzoek extra kosten verbonden zouden 
zijn, dan kan dit eveneens worden afgestemd met dhr. J. Dankers 
 
De voorzitter van de Statencommissie voor Ecologie en Handhaving, 
 
 
Drs. J.W. Brenninkmeijer 


