Oosterhout, 30 november 2018.

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant

Schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde

Vragen over vergunningverlening grondwaterwinning
Refresco Maarheeze
Geacht College,
Volgens informatie van het Burgerinitiatief Stop uitbreiding Refresco is
deze week een concept-vergunning voor waterwinning door Refresco
ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZB) en zouden
er volgens de ODZB geen bezwaren zijn tegen deze vergunning voor
waterwinning. Refresco is zoals bekend de grootste producent van
frisdranken en vruchtensappen in Europa en vooral een producent van
‘suiker’-water. Over Refresco en de grondwaterwinning heeft de fractie
van GroenLinks in juli 2017 al vragen gesteld aan GS. Sommige vragen
lijken nog steeds actueel.

1. Kunt u toelichten waarom hier geen bezwaren tegen zijn?
2. Graag een afschrift van de feitelijke vergunningaanvrage.
3. Gelet op de afgelopen droogteperiode en de te verwachten
droogteperiodes is voorzichtig gebruik van ons grondwater in
Brabant een beleidsuitgangspunt van de Provincie voor de komende
jaren. Is deze mogelijke forse onttrekking aan het grondwater niet
strijdig met het bestaande beleid?
4. Op deze locatie zijn ook twee ernstige gevallen van
bodemverontreiniging geconstateerd. Kunt u verder toelichten hoe u
dit afweegt bij een vergunningaanvrage? Zie ook de beantwoording
van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren op 30 oktober
2019.
5. Wat zijn verder de gevolgen voor dit Natura 2000 gebied?
6. Is er een onafhankelijk hydrologisch advies in verband met de diepe
en instabiele Maasslenk met een krimpend waterpakket?

7. Op welke wijze houdt de ODZB toezicht op dit bedrijf gelet op de
vele milieu-incidenten uit het recente verleden waarbij milieuovertredingen werden geconstateerd en incidenten niet werden
gemeld aan de ODZB? Zie “Officier van Justitie haalt uit naar

Refresco in Maarheeze” https://www.ed.nl/eindhoven/officier-van-justitie-haalt-uitnaar-refresco-in-maarheeze~a4d659c6/

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van deze schriftelijke vragen.
Sjo Smeets namens de fractie van GroenLinks
msmeets@brabant.nl

