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Onderwerp: Vragen aan DB over situatie vergunningverlening in ' t Merkske

Geachte leden van het dagelijks bestuur,
Water Natuurlijk heeft in oktober op ambtelijk niveau een vraag gesteld over de stand van
zaken vergunningverlening in 't Merkske in verband met voorgenomen uitbreiding van
kippenstallen aan de Vlaamse kant van onze grens. Onze fractie is zeer bezorgd over de
effecten die deze bedrijfsuitbreiding kan gaan hebben op de waterkwaliteit en de natuur in dit
kwetsbare gebied. Daarom nu een vraag aan het dagelijks bestuur over dit onderwerp.
Vervuiling van het water in 't gebied van het Merkske kan in het natuurgebied aldaar, maar
ook via de rivier de Mark, tot in Breda en de hele regio, nadelige gevolgen hebben. Een
urgent issue dus.
Ons waterschap had in deze zelf ook al alert gereageerd en bestuurders van de gemeente
Hoogstraten, provincie Antwerpen e.a. deze zomer vragen gesteld over het voornemen om in
dit kwetsbare natuurgebied vergunningen voor uitbreiding van mega-kippenstallen te
verstrekken en over de wijze waarop de natuurdoelen hier bewaakt gaan worden. De status die
't Merkske van de provincie N. Brabant heeft gekregen is een N, de hoogste natuurstatus in
termen van de KRW! Zeer relevant gebied dus.
Via contacten binnen Natuurpunt Markvallei krijgt Water Natuurlijk nu te horen dat het
Vlaamse kippenbedrijf van Jansen-Galgenvoort in Minderhout vermoedelijk zijn
milieuvergunning zal krijgen. Zonder goede borging van behoud van water- en
natuurkwaliteit.
In de brief van Brabantse Delta (BD) aan gemeente Hoogstraten hierover (19 augustus 2016)
is opgenomen dat aangegeven moet worden door deze Vlaamse gemeente, of de toets 'geen
achteruitgang voor de natuur' (in kader van KRW) is uitgevoerd en wat het resultaat is.
Vraag die de fractie Water Natuurlijk op dit punt heeft: is deze toets uitgevoerd en wat zijn de
resultaten?
Als de toets niet, of nog niet is uitgevoerd, welke acties onderneemt BD om de toets alsnog te
laten uitvoeren en het verstrekken van een vergunning hiervan afhankelijk te laten zijn?
Ook is in de betreffende brief opgenomen dat BD gebruik wenst te maken van aanvullende
vergunningsvoorwaarden, gericht op preventie van toename van meststoffen of
'reinigingswater' die kunnen afstromen in 't Merkske en die een negatieve impact kunnen
hebben op de natuur.
Echter, het college van Burgemeester en Schepenen van Hoogstraten heeft op 19/8/2016 reeds
besloten over dit dossier en er is geen rekening gehouden met de brief van BD, zo lijkt het.
Vraag Water Natuurlijk: heeft waterschap BD reden om aan te nemen dat het College van de
gemeente Hoogstraten in is gegaan op het verzoek en de vragen in haar brief? Zo ja, waar
blijkt dat uit en wat is de inhoud van een eventuele reactie geweest? Zo nee, wat doet BD hier
op dit moment aan?
De verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Antwerpen, de heer Rik Rottger, zou in
contact zijn met BD over de vergunning en de voorwaarden die ons waterschap stelt.

Vraag Water Natuurlijk: is dit zo en wat is de inzet en het resultaat van deze contacten tot nu
toe?
Hoe krachtig uit waterschap BD haar zorg i.v.m. de mogelijke toename van water- en
natuurvervuiling bij de provincie Antwerpen en hoe zorgt BD ervoor dat een eventuele
vergunning alleen afgegeven kan worden op op basis van een goede borging van de
natuurdoelen? Zet onze dijkgraaf, met in haar portefeuille 'bestuurlijke samenwerking
Vlaanderen', zich in op dit dossier en zo ja hoe en met welke resultaten?
Waterschap BD heeft aan de gemeente Hoogstraten aangegeven dat de natuur aantoonbaar '
niet achteruit mag gaan'. Hoe gaat BD dit toetsen en wat zijn de middelen van BD om hier
tegen in te gaan, als deze toets toch niet uitgevoerd wordt?
Kortom, kunt u aangeven hoe BD zich op dit moment inzet om de kwaliteit van het water in
de grensrivier 't Merkse en de kwaliteit van de omliggende, kwetsbare natuur maximaal te
bewaken en ervoor te zorgen dat dit bijzondere gebied haar huidige waarde behoudt?
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