Persbericht

Onderwerp: Toelichting op onderzoek waterstromen Bedrijvenpark ’t Chijnsgoed (BPC)

De politie heeft afgelopen dinsdag op de locatie van BPC een kort onderzoek gedaan naar
(regen)waterstromen afkomstig van Bedrijvenpark ’t Chijnsgoed (BPC). Wij hebben begrepen dat het
vermoeden bestaat dat wij zonder vergunning (regen) water af zouden voeren via het openbare
riool. Enkele medewerkers worden en zijn gehoord.
In het verleden mocht BPC haar (hemel)water lozen op de kavelsloot naast het bedrijf. In verband
met de zeer goede kwaliteit van het water van de Sterkselse AA, is dat sinds enige tijd niet meer
toegestaan. Overigens is deze discussie nog steeds lopende tussen BPC en het waterschap.
Indien er in een extreme pieksituatie overschotten zijn die BPC niet kan bergen of verwerken,
worden deze per vrachtauto afgevoerd naar een externe verwerker. De afgelopen 10 jaar heeft die
situatie zich één keer voorgedaan (2011).
BPC heeft veel water nodig voor zowel haar processen als voor stofbestrijding. De plicht tot
stofbestrijding is opgenomen in de vergunning om de overlast voor haar omgeving te minimaliseren.
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wens om een duurzaam en
volledig zelfvoorzienend park te zijn, hergebruikt BPC hiervoor haar regenwater.
De afgelopen jaren is er geen enkele noodzaak geweest voor externe afvoer in verband met lange
periodes van grote droogte in de zomerperiode. Op geen enkele moment is sprake geweest van
overschotten, zelfs was er tijdelijk sprake van tekorten.
BPC beschikt voor over ruim 26 miljoen liter buffercapaciteit. Deze buffers zijn momenteel nagenoeg
leeg . De nu nog aanwezige hoeveelheid hemelwater is, gezien de weersvoorspellingen, hard nodig
voor de komende periode om stof te kunnen bestrijden en haar processen te kunnen laten
functioneren.
Van enige overtreding kan volgens de directie ook geen sprake zijn. Wij zien het uitgevoerde
onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de directie van Bedrijvenpark het Chijnsgoed:
P-A.H.M. Driessen onder nr 0493-750601

