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Persbericht           6 maart 2012  

 
 

Vergunning afvalbedrijf Reiling in Sterksel legt onuitvoerbare regelgeving bloot 
 
Vanwege de overlast die het afvalverwerkende bedrijf Reiling in Sterksel de afgelopen jaren 
heeft veroorzaakt, besloot de vereniging Leefmilieu bij de nieuwe ontwerpmilieuvergunning 
zienswijzen in te dienen. Johan Vollenbroek, van MOB, heeft alle bij de vergunning horende 
stukken bekeken. Het dossier was een zoekplaatje 
en er bleken allerlei belangrijke stukken, 
bijvoorbeeld over de MER, niet beschikbaar te zijn. 
Ook werd het gaandeweg steeds onduidelijker welke 
bouwwerken er nu eigenlijk op het terrein, dat 22 ha 
groot is, zouden moeten staan. Of het nu onze 
vragen waren, of het strafrechtelijke onderzoek dat 
ook tegen dit bedrijf loopt vanwege eerdere 
arbeidsongevallen, feit was dat de provincie Noord 
Brabant op 1 maart een diepgaand onderzoek 
aankondigde naar de precieze situatie van de 
milieuvergunning, vooral in verband met het ontbreken van bouwvergunningen. Daarbij 
constateerde de provincie dat de situatie bij Reiling geen uitzondering is. Overheden blijken 
niet structureel bij elkaar te checken of alle andere noodzakelijke vergunningen aanwezig 
zijn. Dit probleem speelt niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland. Gedeputeerde Van 
den Hout van de provincie Noord-Brabant heeft verantwoordelijk staatssecretaris Atsma 
hiervan op de hoogte gesteld. Ook gaat Brabant de andere provincies en de gemeenten in 
Brabant informeren over dit in de praktijk moeilijk uitvoerbare onderdeel van de wetgeving. 
Los van deze kwestie was er echter veel mis met de ontwerpvergunning van het bedrijf 
Reiling in Sterksel. Wij denken dan ook dat dit hele proces door de provincie Noord- Brabant 
opnieuw gedaan moet worden. Onze zienswijzen vindt u op de website bij: 
www.leefmilieu.nl/reiling.  
Daar staan ook de verwijzingen naar het persbericht van de provincie Noord-Brabant. 
 
Historie: in 2010 zijn er, mede dankzij de voortdurende inzet van de omwonenden, aan de firma 

Reiling dwangsommen opgelegd, vanwege tal van geconstateerde overtredingen (door de provincie 

Noord- Brabant maar ook door het Waterschap). Daar bovenop is in september 2010 een 

grootscheepse inval geweest van Politie, VROM-inspectie, AID, Forensisch Instituut, 

Arbeidsinspectie, Provincie en Gemeente met 40 man sterk. Dit beëindigde echter niet de overlast en 

de incidenten. Twee weken na de inval zijn 3 medewerkers overleden bij een tragisch ongeluk in de 

waterzuiveringsinstallatie die niet was vergund. Het hele dorp zat in diezelfde periode in een vreselijke 

stank van compostering. Van deze stank, die tot op 2,5 km waarneembaar was, kreeg een groot aantal 

mensen gezondheidsklachten.  

Meer over dit bedrijf , inclusief foto’s op www.leefmilieu.nl/reiling 


