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achtergrondinfo Merkske |.b.v.27 mrt'17 e.v.
Attachments; 20170221 Beroep milieuvergunning JansenGalgenvoort Natuurpunt.compressed(1).pdf; Brief lntegraal Waterbeleid Bekken Maas over
Merkske.pdf; 20170105 Besluit Deputatie Milieuverguning.pdf; Natuurpunt Markvallei geeft de volgende opmerkingen mee ter
voorbereiding bezoek Hoogstraten mrt'17.docx; 201727O1vermeiren-verhoeven.pdf; Liggingsplan Vermeiren-Hofmans.png;
LiggingsplanVzermeiren-Verhoeven.png; sateliet Vermeiren-Hofmans.png; sateliet Vermeiren-Verhoeven.png; Vermeiren-Hofmans
aanvraag.pdf

Bîj deze de info die ik inmiddels heb verzameld over het Merkske. Deels vanuit natuurorganisaties, deels anders.
Een aantal verzoeken van de kant van m¡jn

fractie aan het DB/Kees de Jong:

a

Kunnen we (NL-Vlaanderen) regelen dat er een objectieve mon¡tor¡ng komt van de waterkwaliteit (vooral bij de grensovergangen en net
voor en net na de geplande stallen bij het Merkske). Dit is de enige manier om een juist en gedeeld beeld te krijgen en ook de nodige
handhaving toe te passen. Waterkwal¡teit (KRW) is mede een Europese aangelegenheid waarin werd overeengekomen dat de
waterkwaliteit vandaag t.o.v. 2027 er op moet vooruitgaan. Dus ook belangrijk dat er NU een status wordt vastgelegd op verschillende
ijkpunten (dus voor mogelijke bouw van de stallen), die door beide landen wordt erkend en die de basis zal zijn voor toetsing van de
waterkwaliteit en een eventuele achteruitgang daarin kan aantonen.

a

lnmiddels speelt er meer dan 'alleen' de aanvraag voor 2 mega kippenstallen, ook net over de landgrens: het gaat om twee zeer recente
milieuvergunn¡ngsaanvragen (febr. '17) waarbij 'mestverwerking'wordt ingepland op enkele tientallen meters van de Mark,
zonder dat er afdoende beschermingsmaatregelen worden voorzien. Het eerste bedrijf is zelfs gelegen op amper 100 meter van
de Mark die hier trouwens ook de landsgrens is. Zie bijgevoegde foto's. Het lijkt erop dat de hele regio vogelvrij is verklaard en
dat we nog lang niet aan het einde zijn van de bedreigingen van Merkske en Mark. Dit vraag om inzetten van het
samenwerkings-Charter en om afspraken over gebiedsinrichting in ons grensgebied. ln ieder geval vraagt dit om alertheid.

a

We stellen het zeer op prijs als er een terugkoppeling komt van het gesprek in Hoogstraten. graag inclusief gemaakte
afspraken.

Veel succes maandag.

Groet,

Wieke Bonthuis
Fractievoorzitter Water Natuurlijk
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grensoverschrijdende samenwerkin g/het Merkske

Geachte mevrouw Bonthuis,
Op 23 maatt 2OL7 heeft u het waterschap informatie toegestuurd over het Merkske voor het bezoek van de
portefeuillehouder de heer De Jong aan de gemeente Hoogstraten (B). Wíj danken u hartelijk voor deze
informatie. In uw begeleidende e-mail stelt u nog drie aanvullende vragen. Graag gaan wij hier op in. Wij
verwijzen u ook naar de mededeling Stand van zaken samenwerking Vlaanderen. Deze mededeling wordt
geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 mei 2OL7.
Vraag
Kunnen we (N-Vlaanderen) regelen dat er een objectieve monitoring komt van de waterkwaliteit (vooral b¡j
de grensovergangen en net voor en net na de geplande stallen bij het Merkske). Dit is de enige manier om
een juist en gedeeld beeld te krijgen en ook de nodige handhaving toe te passen. Waterkwaliteit (KRW) is
mede een Europese aangelegenheid waarin werd overeengekomen dat de waterkwaliteit vandaag ten
opzichte van 2021 er op moet vooruitgaan. Dus ook belangrijk dat er NU een status wordt vastgelegd op
verschillende ijkpunten (dus voor mogelijke bouw van de stallen), die door beide landen wordt erkend en die
de basis zal zijn voor toetsing van de waterkwaliteit en een eventuele achteruitgang daarin kan aantonen.

Antwoord
Zowel de Vlaamse Milieumaatschappij als het waterschap meten maandelijks de waterkwaliteit op een aantal
strategische punten bij de landsgrensovergangen. Sinds 2013 meten beide organisaties op dezelfde dagen en
tijdstippen zodat de gegevens onderling goed vergelijkbaar zijn. Op deze manier vormt het waterschap samen
met de zuiderburen een objectlef beeld van toestand en trends in de waterkwaliteit. Wat de geplande stallen
bij het Merkske betreft: het betreft geen activiteit waarbij er lozingen op oppervlaktewater plaatsvinden. De
waterkwaliteit ter plaatse wordt niet beïnvloed door de voorgenomen activiteit. Het is dan ook niet doelmatig
om daarvoor extra meetpunten in te richten in het oppervlaktewater.
Vraaq
Inmiddels speelt er meer dan 'alleen' de aanvraag voor 2 mega kippenstallen, ook net over de landgrens: het
gaat om twee zeer recente milieuvergunningsaanvragen (februari 2017) waarbij 'mestverwerking' wordt
ingepland op enkele tientallen meters van de Mark, zonder dat er afdoende beschermingsmaatregelen worden
voorzien. Het eerste bedrijf is zelfs gelegen op amper 100 meter van de Mark die hier trouwens ook de
landsgrens is. Zie bijgevoegde foto's. Het lijkt erop dat de hele regio vogelvrij is verkfaard en dat we nog lang
niet aan het einde z¡jn van de bedreigingen van Merkske en Mark. Dit vraag om inzetten van het
samenwerkingsCharter en om afspraken over gebiedsinrichting in ons grensgebied. In ieder geval vraagt dit
om alertheld.
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Antwoord
De nieuwe initiatieven zun door de afdeling vergunningen van het waterschap bekeken. In beide gevallen is er
geen sprake van uitbreiding van lozingen op oppervlaktewater richting de Mark of het Merkske. Een
u¡tbreiding of een extra activíteit hoefr niet te betekenen dat er steeds ook een extra belasting richtlng het
oppervlaktewater is. Voor het watercchap is er dan ook geen reden om tegen deze vergunningsaanvragen
een zienswijze in te dienen
Vraag
We stellen het zeer op prijs als er een terugkoppeling komt van het gesprek in Hoogstraten, graag inclusief
gemaaKe afspraken.

Antwoord
Het gesprek met de gemeente Hoogstraten verliep in een constructieve sfeer. Er was begrip voor de
standpunten wederzijds. Met de gemeente Hoogstraten worden nu nadere afspraken gemaakt om te kijken
hoe het rvaterschap in een vroegtijdig stadium op de hoogte kan worden gebracht van eventuele
vergunningsaanvragen die een relatie hebben met het oppervlaktewater.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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