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Brabant was
niet open
over Reiling

door Hub Dohmen
e-mail: h.dohmen@ed.nI

De provincie
Noord-Brabant heeft in 2006 bij
de afgifte van de milieuvergunning voor afval- en composteerbedrijf Reiling in Sterksel niet open
gecommuniceerd.
Een woordvoerder van de provincie gaf gisteren voor de rechtbank
DEN BOSCH
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in Den Bosch toe dat de voorschriften toentertijd ruimer waren dan 'inzichtelijk en bekendgemaakt' aan omwonenden en andere belanghebbenden.
Hij antwoordde dat op vragen
van de rechtbank hoe het kan dat
de toegestane geuremissie in de
vorig jaar aangepaste vergunning
bijna verdubbelt, maar toch binnen de bestaande afspraken uit
2006 blijft.
De zitting vond plaats op verzoek
van de Vereniging Leefmilieu, die
namens enkele tientallen gezinnen uit Sterksel de aanpassing
van de vergunning aanvecht.
Volgens Johan Vollenbroek van
Leefmilieu had de provincie de bestaande activiteiten, die al in de
vergunning uit 2006 werden geregeld, vorig jaar nog een keer onder de loep moeten nemen. Dat
zou moeten gebeuren op basis
van de zogeheten best beschikbare techniek, zo zou in regelgeving
zijn opgenomen. Omdat dit niet
is gebeurd, moet `Den Bosch' haar
huiswerk overmaken, vinden de
omwonenden. Het bedrijf zou bovendien op de oude vergunning
draaien. Een woordvoerster van
Gedeputeerde Staten was het
daar bij de rechter niet mee eens.
Volgens haar is volgens de regels
gehandeld.
Reiling is omstreden. Omwonenden van het bedrijf klagen al jaren over stank, herrie en stof. In
oktober werden de bedrijfsleider
en een medewerker nog opgepakt
vanwege illegale lozingen.
De rechtbank doet naar verwachting binnen zes weken uitspraak
in deze zaak.
Toegestane geuremissie in
de vergunning is verdubbeld, maar blijft toch binnen
de afspraken uit 2006
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E Het hoogste punt van de Brainmarker werd gisteren bereikt. foto Kees Martens

42 meter licht als blikvanger langs
de snelweg bij Hotel Eindhoven
door Diede Hoekstra
e-mail: d.hoekstra@ed.nI
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Woordvoerder van
provincie geeft toe
dat milieuvergunning ruimer
was dan bekend
was gemaakt.

EINDHOVEN Met een hoogte van
liefst 42 meter is de 'Brainmarker'-mast bij Hotel Eindhoven
aan de Aalsterweg niet te missen
door voorbijgangers. Gisteren
werd het hoogste punt bereikt en
vanaf 20 maart worden er op
twee grote led-schermen in de
top reclameboodschappen getoond. Ook de gemeente kan de
schermen gebruiken om bijvoorbeeld evenementen te promoten.
Voor de constructie van de toren
is 65.000 kilo staal gebruikt. De toren wordt bekleed met 154 glaspanelen van ieder 138 kilo. In de toren worden een paar honderd 'ambilight' verlichtingsarmaturen geplaatst die het geheel straks in
vier verschillende kleuren kunnen aanlichten. Cees Polman,
oud-directeur van Hotel Eindhoven en een van de initiatiefne-
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Massief eiken, kleur olijf
Kost, dressoir en
eetkomertafel 220x100cm
van €42.8 voor £2450,-
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E Een impressie van hoe de Brainmarker er uiteindelijk uit komt te zien.

mers van de toren, is blij dat de
constructie nu bijna klaar is. „Ik
ben er al vijf jaar mee bezig want
de hele financiering moest natuurlijk wel rond zijn. We hebben nu
meer dan tien grote adverteerders
en dat is voldoende. Vergeet niet
dat er hier jaarlijks 4,5 miljoen automobilisten over de A67/A2 rij-

den. Het is dus een interessante
plek voor adverteerders. Dankzij
het formaat van de schermen, zeven bij acht meter, zijn de reclameteksten ook van wat verder
weg goed zichtbaar."
De totale investering voor de
Brainmarker bedraagt volgens Polman 1,3 miljoen euro.

