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De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg 

 

 
Aan de leden van de voorbereidingsgroep 
uit de Statencommissie Ecologie en Handhaving 
Provincie Noord-Brabant 
p/a Griffie 
De heer J.W.H.M. Dankers 
Postbus 90.151 
5200 MC  ‘s-HERTOGENBOSCH 
 
 
 
referentie e-mail datum 

R12.075.PdK/PvG pdekroon@zuidelijkerekenkamer.nl 29 juni 2012 

onderwerp doorkiesnummer bijlage 

Reiling Sterksel B.V. 040 – 232 93 35 1 

 
 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij bieden wij u het feitenrelaas aan inzake de casus Reiling Sterksel B.V.  
Het betreft het op 6 juni 2012 aan u aangeboden feitenrelaas, uitgebreid met een tweede deel dat 
wij hebben samengesteld op basis van een aanvullend verzoek van u van 12 juni 2012 (zie bijlage). 
 
In uw notitie van 12 juni 2012 verzoekt u ons de extra informatie die door Reiling aan de commissie 
middels een geheugenstick ter beschikking was gesteld, nader te analyseren. Daarnaast is aan de 
rekenkamer gevraagd om een opsomming te geven van cruciale stappen die zich in het proces 
hebben voorgedaan in de periode 1 maart 2012 - 16 mei 2012 tussen de beide partijen provincie 
Noord-Brabant en Reiling Sterksel B.V.  
 
De rekenkamer heeft het verzoek gehonoreerd en daaraan de volgende invulling gegeven.  
 
Geheugenstick Reiling 
De geheugenstick bevatte in totaal ruim vijfhonderd documenten, waaronder meer dan de helft 
mailverkeer. De rekenkamer heeft ervoor gekozen om de mails die inzicht geven in cruciale stappen 
en betrekking hebben op een zelfde onderwerp gegroepeerd weer te geven. Dit heeft geresulteerd 
in 34 aanvullingen ten opzichte van het eerder uitgebrachte feitenrelaas. 
 
Daarnaast heeft de rekenkamer vastgesteld dat een aanzienlijk aantal documenten reeds deel 
uitmaakte van het door de rekenkamer eerder samengestelde feitenrelaas. 
De rekenkamer heeft zich verder, conform het verzoek van de commissie, bij alle documenten de 
vraag gesteld of zij aanvullende feiten bevatten die inzicht geven in de positiebepaling van Reiling 
en provincie ten opzichte van elkaar.  
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Om die reden zijn de volgende documenten niet opgenomen:  

• concepten van documenten, waarvan de vastgestelde versie wel in het feitenrelaas is 
opgenomen; 

• losse onderzoeksgegevens, kaartmateriaal, foto’s en correspondentie tussen diverse 
betrokken partijen, die geen aanvullende feiten opleveren; 

• persberichten. 
De overgebleven documenten zijn toegevoegd aan het eerder uitgebrachte feitenrelaas. Het betreft 
in totaal 70 documenten.  
De datum van de documenten dan wel de mails die aan het eerder uitgebrachte feitenrelaas zijn 
toegevoegd, is met het oog op herkenbaarheid in de digitale versie van het bijgevoegde document 
rood gemarkeerd. 
 
Cruciale stappen 1 maart 2012 – 16 mei 2012  
De rekenkamer heeft documenten van Reiling en de provincie die betrekking hebben op de periode 
1 maart 2012 – 16 mei 2012 bestudeerd en - waar zij dat in het kader van uw verzoek nodig 
oordeelde -  in één concept document bijeengebracht. Dit concept is op 22 juni 2012 voor 
commentaar aangeboden aan provincie en Reiling met het verzoek hierop uiterlijk 27 juni 2012 
schriftelijk te reageren. De rekenkamer heeft de reacties van partijen bestudeerd en vervolgens het 
feitenrelaas vastgesteld. Het betreft in totaal 39 documenten voor de periode tot 16 mei 2012. 
 
Met het oog op de leesbaarheid en bruikbaarheid voor uw commissie heeft de rekenkamer er voor 
gekozen om ook deze aanvullende informatie te integreren in het eerder uitgebrachte feitenrelaas.  
Met uw commissie heeft de rekenkamer tussentijds overleg gevoerd over de uitwerking van uw 
verzoek van 12 juni 2012. Met het oog op de hoeveelheid te verwerken informatie is daarbij met u 
overeengekomen dat de rekenkamer op 29 juni 2012 zou rapporteren. 
 
De rekenkamer vertrouwt erop dat het feitenrelaas u mede in staat stelt om te komen tot een 
succesvolle hoorzitting.  
 
Met vriendelijke groet, 
Zuidelijke Rekenkamer 

      
drs. L. Markensteyn     drs. P.W.M. de Kroon 
voorzitter      directeur – secretaris 
 
 


