
   
 

Schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen aan het Dagelijks Bestuur 

van waterschap Brabantse Delta betreffende de problematiek rond de geplande megastal in 

Baarle-Hertog. 

Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde. 3 november 2019. 

 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

 

Water Natuurlijk Brabantse Delta heeft in samenwerking met Natuurpunt Markvellei, de VPB Baarle 

en de statenfractie van GroenLinks Brabant vragen opgesteld over de geplande megastal in Baarle-

Hertog, midden in het zeer kwetsbare natuurgebied van het Merkske. Het gebied met de hoogste 

KRW-doelen van Noord Brabant én Vlaanderen. De statenfractie van GroenLinks heeft deze vragen 

voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Afgelopen donderdag 31 oktober 2019 kwam het antwoord 

van GS (bijgevoegd als bijlage).  Dit antwoord is voor de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen 

aanleiding voor bezorgdheid over de rol van waterschap Brabantse Delta in deze kwestie.  

 

Achtergrond: 

Na het zomerreces heeft de fractie Water Natuurlijk een paar technische vragen over deze kwestie 

gesteld en hier in het AB kort het e.e.a. over gemeld. Dat betrof het dempen van een sloot, precies 

op de grens tussen Nederland en Vlaanderen, precies tussen twee percelen van dezelfde eigenaar, 

de familie van der Walle. Dochter T. van der Walle is degene die de vergunning voor de mega-

kalverstal in Baarle-Hertog heeft aangevraagd. Het ene perceel van deze familie is gelegen op 

Nederlands grondgebied, het andere perceel op Vlaams grondgebied. Brabantse Delta had 

vergunning afgegeven voor het dempen van deze sloot, want C-watergang. In Vlaanderen is dat niet 

toegestaan in dergelijke watergangen, dus Baarle-Hertog heeft vervolgens verboden deze sloot te 

dempen. Omdat er al gedempt was, moesten betrokkenen de sloot weer opengooien. In onze ogen 

een voorbeeld van onzorgvuldige samenwerking tussen de vergunningverleners aan Vlaamse en 

Nederlandse zijde. Water Natuurlijk heeft naar aanleiding hiervan in het AB een oproep gedaan om 

de medewerkers van het waterschap (afdeling Vergunningverlening en Handhaving m.n.) zich veel 

beter te laten verdiepen in de regels en wetten aan de andere kant van de grens. Anders kan er van 

samenwerking geen sprake zijn en keert die zich om in tegenwerking.  

Inmiddels lijkt de aangevraagde vergunning verleend door de provincie Antwerpen en het Vlaams 

gewest. U heeft hier afgelopen weken over kunnen lezen in de NRC en De Morgen.1 

 

Naar aanleiding van de antwoorden van GS, en naar aanleiding van de beschreven gebeurtenissen, 

stellen wij u de volgende vragen: 

1. A. Is Brabantse Delta het met Water Natuurlijk en Natuurterreinen eens dat adviesrecht van 

het waterschap inzake voorgenomen vergunningen in de Vlaamse grensstreek, gedelegeerd 

naar de OMWB/provincie, hier onvoldoende recht wordt gedaan? 

                                                           
1
 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/20/in-belgie-mogen-die-extra-kalveren-wel-a3977443  

 
https://www.demorgen.be/nieuws/kalverstrijd-in-het-grensgebied-niet-iedereen-is-blij-met-komst-
van-nederlandse-megastal 



   
 

Wij verwijzen hiervoor m.n. naar het antwoord van de provincie bij vraag 2 in de bijlage: “Wij 

hebben verzocht om de effecten van de aangevraagde grondwateronttrekking ter hoogte 

van de Natte Natuurparel ’t Merkske in beeld te brengen.” 

 

1. B. Deelt u onze mening dat dit helemaal geen antwoord is op de gestelde vraag?  

 

Wij verzoeken u het ontbrekende antwoord aan te vullen.  

Dus: hoeveel grondwater wordt er straks onttrokken en wat zijn de ingeschatte effecten 

daarvan?  En heeft de provincie eigenlijk antwoord gehad op haar vraag vanuit Vlaanderen, 

van de indiener? 

 

2. Als wij op de kaart kijken waar wateronttrekkingen zijn toegestaan in de buurt van 

natuurgebieden, dan zien wij dat het Merkske in een gebied ligt dat wordt aangeduid met  

‘invloedsgebied Natura2000, Attentiegebied en Beperkt beschermd gebied’.  

 

Deelt u met Water Natuurlijk en Natuurterreinen dat dit meer dan voldoende aanleiding zou  

moeten zijn om bij een advies t.a.v. een voorgenomen vergunning uiterst alert te zijn op de 

voorgenomen hoeveelheid te onttrekken grondwater en daar minimaal een helder antwoord 

op te krijgen? Waarom zien we dit niet terug in de beantwoording van de provincie, die dit 

adviesrecht hier voor het waterschap beheert?  

 

In een brief van de OMWB inzake de casus Jansen-Galgevoort in het gebied van het Merkske 

(d.d. 29 nov. 2018; gericht aan het Departement Omgeving te Brussel) geeft de OMWB het 

volgende aan: “Aan Nederlandse zijde van ’t Merkske is het gebied opgenomen in het 

Nationaal Natuur Netwerk en heeft daar een beschermde status als Natte Natuurparel. 

Vanuit de Nederlandse wetgeving worden in dat gebied daarom geen vergunningen 

afgegeven voor grondwateronttrekkingen. Hier geldt derhalve een onttrekkingsverbod.” 

 

Vindt u de reactie van de provincie, t.a.v. het punt van grondwateronttrekking, in dit licht 

niet bevreemdend? Is de provincie volgens u voldoende op de hoogte van hoe de afspraken 

en regels rondom de diverse waterproblematieken zijn geregeld? 

 

3. Vindt het waterschap dat de provincie op deze manier haar belangen via het gedelegeerde 

adviesrecht voldoende waarborgt? Is het waterschap geïnformeerd over deze casus? Zo ja, 

wat was de vraag van de provincie en wat het antwoord van het waterschap? 

Hoe zou het adviesrecht beter uit de verf kunnen komen? 

 

4. De signaalfunctie van de OMWB in deze is relevant voor ons waterschap. Bij het antwoord op 

vraag 5 door de provincie, lezen wij hoe dit wordt ingevuld: “er worden ambtelijk contacten 

onderhouden”.  

Water Natuurlijk en Natuurterreinen vinden dit een uitermate vaag antwoord, wat ons 

absoluut niet gerust stelt. 



   
 

Kunt u aangeven hoe dit in zijn werk gaat? Er zijn immers zoveel mensen die ‘ambtelijke 

contacten onderhouden’. Het gaat hier m.n. om de pro-activiteit. Hoe zorgt de OMWB dat ze  

in een vroegtijdig stadium goed zicht heeft op relevante vergunningaanvragen die kwetsbare 

natuur in NL raken, of afwijken van hoe wij het in NL geregeld willen zien? 

 

5. Vanaf nu gaat de provincie jaarlijks aan de staten rapporteren over de invulling van haar 

adviesrecht in Vlaamse zaken. 

Wij verzoeken u dit ook jaarlijks aan ons AB ter kennisname toe te sturen. 

 

6. De provincie geeft aan de afspraken met Vlaanderen i.r.t. stikstofuitstoot aan te willen 

scherpen. Ze zijn achterhaald.  

Gezien het afgesloten Samenwerkingscharter (2015) tussen provincie Noord-Brabant, 

provincie Antwerpen, waterschappen Brabantse Delta en Dommel, lijkt het ons logisch dat 

deze vier partijen hier allemaal bij betrokken worden. Zeker gezien ook de inspanningen die 

Brabantse Delta tot nu toe heeft ondernomen om die samenwerking aan te halen. 

Deelt u deze opvatting met Water Natuurlijk en Natuurterreinen?  

Zo nee, waarom niet? 

 

Wil Brabantse Delta zich er ook voor inzetten om de stikstofnormering in Vlaanderen, zeker 

nabij de gevoelige natuurgebieden in de grensstreek, aan te passen aan die in Nederland? 

Zo ja, welke stappen denkt u daartoe te gaan zetten? 

 

7. De mega-kalverstal voor familie van der Walle lijkt inmiddels vergund. Maar er zijn meer 

stallen in voorbereiding. Ook de in aanbouw zijnde tweelaagse kippenstal van méér dan 

100.000 kippen (Oordeelsestraat Baarle-Nassau) baart ons zorgen. Evenals voorgenomen 

stallen in de regio Merksplas/Hoogstraten nabij het gebied van t Merkske. 

 

Hoe anticipeert Brabantse Delta hierop en hoe denkt ze de KRW-doelen overeind te kunnen 

houden, als er aan Vlaamse zijde aan alle kanten afbreuk gedaan word? 

 

8. Hoe worden de medewerkers van Vergunningverlening/Handhaving geïnformeerd en 

bijgeschoold over de regelgeving en wetten aan Vlaamse zijde?  

Is het dagelijks bestuur het met ons eens dat dit een belangrijke randvoorwaarde is om 

effectief te kunnen samenwerken?  Elkaar kennen is aardig, maar hoofdzaak is van elkaars 

afspraken/regels/wetten op de hoogte zijn.  

 

 

Namens de fractie Water Natuurlijk: 

Wieke Bonthuis, Karin van den Berg 

 

Namens de fractie Natuurterreinen: 

Peter von Meijenfeldt 


