‘s-Hertogenbosch, 4 december 2018
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: Europese subsidie Tuf Recycling
Geacht college,
Op 30 november jl. publiceerde dagblad BN De Stem een artikel getiteld Europese subsidie van
135.000 euro voor ‘grensoverschrijdend’ werkend Tuf1. Te lezen is dat kunstgrasmat-verwerker
Tuf Recycling uit Dongen i.h.k.v. het Europese project CrossRoads2 een Europese subsidie van
135.000 euro heeft ontvangen met als doel ‘innovatie te bevorderen’. De provincie Noord-Brabant
is een van de partners van het project CrossRoads2.
Het CDA vindt het toekennen van deze subsidie aan Tuf Recycling zorgwekkend. Uit een
reportage van het televisieprogramma ZEMBLA blijkt nl. dat Tuf Recycling zich niet houdt aan
wet- en milieuregels en niet beschikt over de juiste vergunningen2. Sinds de zomer van 2017
heeft de gemeente Dongen aan Tuf Recycling tot driemaal toe een dwangsom opgelegd. Voor
zover de CDA-fractie bekend is tot op heden geen afdoende oplossing gevonden voor de
milieusituatie ter plaatse en voor de openstaande schuld bij de gemeente Dongen.
Naar aanleiding hiervan hebben wij voor u de volgende vragen:
1. Wat was de rol van de provincie Noord-Brabant bij de toekenning van deze Europese
subsidie aan Tuf Recycling?
2. Kunt u toelichten welke rol Stimulus Programmamanagement namens de provincie NoordBrabant speelde bij het toekennen van deze subsidie?
3. Heeft er overleg plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente Dongen over
toekenning van deze subsidie en waarom wel/niet?
4. Hoe is naar uw oordeel de toekenning van deze subsidie te verantwoorden gelet op de
zorgwekkende situatie rondom Tuf Recycling zoals hierboven omschreven?
5. Hoe is de toekenning van deze subsidie aan Tuf Recycling tot stand gekomen?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Jeffrey van Agtmaal
Ankie de Hoon

1

Zie https://www.bndestem.nl/oosterhout/europese-subsidie-van-135-000-euro-voor-grensoverschrijdendwerkend-tuf~a812c1a6/.
2 Zie https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/gemeente-treedt-op-tegen-illegale-opslag-kunstgrasmatten-bij-tufrecycling.

