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Beste dames/heren,
Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen bij Refresco n.a.v. de vragen, op
basis van art. 39 van het Regelement van orde, van Cranendonck Actief!.
Ingekomen schriftelijke vragen Cranendonck Actief!

Enige weken geleden, om precies te zijn op 5 september 201 7, werd bekend dat Refresco de
bottelactiviteiten van haar Amerikaanse branchegenoot Cott overneemt. Hiermee is een bedrag van 1,1
miljard gemoeid. Refresco wordt hiermee de grootste onafhankelijke bottelaar ter wereld. Inwoners van
Maarheeze hebben, sinds Refresco zich in die plaats gevestigd heeft, voortdurend
overlast van de activiteiten van die fabriek. Zoals bekend heeft Refresco te kennen gegeven haar
activiteiten in Maarheeze te willen uitbreiden. Binnen Maarheeze maakt men zich zorgen over de
gevolgen die dat zal hebben voor de waterhuishouding. Tevens vreest men verkeersoverlast,
geluidsoverlast en uiteraard aantasting van het agrarisch natuurgebied tussen de kern Maarheeze en het
Tipke.
Vragen
1. Zijn de uitbreidingsplannen van Refresco nog steeds actueel?
2. Zo ja, hoe is de stand van zaken ten aanzien van de plannen van Refresco in Maarheeze?
Ontwikkelingen Refresco

Medio 2015 heeft Refresco haar mogelijke uitbreidingsplannen voor de vestiging in Maarheeze kenbaar
gemaakt aan het college van B&W, Dorpsraad Maarheeze en de direct omwonenden van Refresco. In
februari 2016 bent u door Refresco op de hoogte gebracht van de mogelijke uitbreidingsplannen tijdens
een werkbezoek van de gemeenteraad aan Refresco.
Stand van zaken

Refresco heeft de uitbreidingsplannen ingedeeld in meerdere projecten/fasen. Op de volgende pagina
vindt u een update van de stand van zaken van de plannen van Refresco.
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Fase 1 verplaatsing milieustraat en losactiviteiten

Fase 1 bestond uit de verplaatsing van overlast gevende activiteiten (milieustraat en losactiviteiten) van de
achter- naar de voorzijde van de locatie en is afgerond.
Fase 2 uitbreiding en verdieping grondwateronttrekking

Voor de uitbreiding van de grondwateronttrekkingsactiviteit, zowel qua capaciteit als winningsdiepte, is
een vergunning aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. Inmiddels heeft de provincie een
ontwerpbeschikking voor de gewenste onttrekking afgegeven en op dit moment buigt de provincie zich
over de ingediende zienswijzen.
Fase 3 uitbreiding van activiteiten binnen de huidige locatie

Refresco heeft de wens om na het verkrijgen van de vergunning voor de grondwateronttrekking haar
activiteiten op de huidige bedrijfslocatie uit te breiden. Meer details en onderzoeken zijn hierover nog
niet overgelegd. Tevens zijn er nog geen verzoeken of aanvragen ingediend.
Fase 4 de uitbreiding buiten de huidige locatie en het bouwen van een warehouse

Aansluitend op fase 3 heeft Refresco de wens om uit te breiden buiten de huidige bedrijfslocatie. Mogelijk
met een warehouse op het perceel aansluitend aan de huidige bedrijfslocatie. Meer details en
onderzoeken zijn hierover nog niet overgelegd. Tevens zijn er nog geen verzoeken of aanvragen
ingediend.
Tot slot

Wij hopen uw vragen voldoende beantwoord te hebben, mochten er nog vragen ontstaan dan vernemen
we dit graag.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De burgemeester wnd.,
De secretaris,

ir. J.A.G.M. van Aaken
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