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Onderwerp: Problematiek megastal in Baarle-Hertog

Geachte mevrouw Bonthuis, geachte heer Von Meijenfeldt,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 Reglement van Orde algemeen
bestuur over de problematiek van vergunningverlening voor de bouw van een megastal in Baarle-Hertog
Het gaat hier om vergunningverlening door de provincie Antwerpen voor de bouw van een stal in het
gebied van 't Merkske.
Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 26 november 2019 en besloten u als volgt te
antwoorden.

In het grensgebied zijn de volgende afspraken van kracht (gebaseerd op Europese verdragen):
. Vlaanderen en Nederland informeren elkaar over milieuvergunningaanvragen (zowel MER en niet

MER- plichtig) voor activiteiten binnen een strook van maximaal 15 km van de landsgrens die
mogel ij ke g rensoversch rijdende effecte n teweeg brengen.

. Als het gemeentelijke inrichtingen betreft, informeren gemeenten elkaar. Als het provinciale
inrichtingen betreft sturen provincies elkaar de gegevens. De Vlaamse en Nederlandse overheden
zijn elkaars wettelijke adviseurs. Voor de provinciale dossiers coördineert de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant (OMWB) de advisering. Waar er links liggen met waterkwaliteit betrekt
de OMWB het waterschap.

De OMWB ontvangt geen milieuvergunningsaanvragen van Belgische gemeenten. Het waterschap houdt
hierop zicht via zijn contacten met de Nederlandse grensgemeenten.
Het waterschap geeft derhalve advies aan de Omgevingsdienst. Het is aan de omgevingsdienst/ provincie
om het advies afwegende ten opzichte van andere belangen, doorte geven aan Vlaanderen. Net als het
waterschap kan de OMWB/provincie alleen aangeven hoe een dergelijke situatie in Nederland zou worden
gehandeld.

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?
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."
Antwoord
Wij hebben geen redenen om aan te nemen dat onze mogelijkheid om te adviseren onvoldoende tot zijn
recht zou komen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft over deze casus al in
2018 contact gehad met het waterschap gehad, inclusief de grondwateronttrekking inzake een
bronnering. In dit geval dus tijdig en vooraf.

1. B. Deelt u onze mening dat dit helemaal geen antwoord is op de gestelde vraag?
Antwoorrl
Het is niet aan ons om te beoordelen of de gedeputeerde staten volledig antwoord geven op gestelde
statenvragen.

Wij verzoeken u het ontbrekende antwoord aan te vullen.
Dus: hoeveel grondwater wordt er straks onttrokken en wat zijn de ingeschatte effecten daarvan?
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Antwoord
Uit de ons bekende informatie gaat het om hoeveelheden die binnen de algemene regels van het
waterschap blijven en dus minimale effecten hebben . Voor de algemene regels zie onderdeel 12:
https://decentrale. regelgeving. overh eid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Waterschap%o20Brabantseo/o20Delt
a / 358593 / CVD R3 58593_5. htm I

Bij onderling overleg tussen gemeen Baarle-Hertog en het waterschap is ook gebleken dat de betreffende
bronnering volgens regelgeving van het waterschap geen probleem oplevert.

En heeft de provincie eigenlijk antwoord gehad op haar vraag vanuit Vlaanderen, van de indiener?
Antwoord
Het is niet aan ons om te beoordelen of de gedeputeerde staten antwoord hebben gehad op hun 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?
Antwoord
Zoals hierboven genoemd blijft het onttrokken bronneringswater binnen de gestelde eisen in de algemene
regels van het waterschap. De algemene regels zijn zodanig opgesteld dat een onttrekking geen schade
oplevert.
Het is niet aan ons om een oordeel te geven over de react¡e van de provincie of over haar kennis inzake
afspraken en regels rondom de diverse waterproblematieken.

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?
Antwoord
la. De OMWB vraagt in dergelijke gevallen advies aan het waterschap. Zoals genoemd heeft dit voor deze
casus al in 2018 plaatsgevonden.
Er wordt in deze situaties geen specifieke vraag gesteld maar de afspraak is dat de OMWB voor
verschillende aspecten de verschillende partijen benadert. Het waterschap zal dan in deze situaties steeds
vanuit zijn eigen bevoegdheden adviseren.

Hoe zou het adviesrecht beter uit de verf kunnen komen?
Antwoo_ rçl
De onderhavige casus is geëvalueerd, zoals steeds in dit soort gevallen gebeurt, en dit heeft geleid tot
een meer intensief contact tussen OMWB en het waterschap omtrent ontwikkelingen aan de Belgische
kant van 't Merkske.

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?
Antwoord

-2-



In opdracht van de provincie Noord-Brabant signaleert en coördineert de OMWB de nodige afstemming
over door u genoemde relevante vergunningaanvragen. Zowel de OMWB als het waterschap hebben een
contactpersoon voor grensoverschrijdende VHT-zaken. Waar nodig informeren zij elkaar. Zie ook het
antwoord bij de vorige vraag over een intensiever contact en leerpunten.

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.
Antwoord
Wij zullen de provincie vragen ons jaarlijks de genoemde rapportage te doen toekomen voor het
algemeen bestuur.

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 De 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?
Antwoord
De stikstofuitstoot naar natuurgebieden heeft betrekking op het Europese beleid voor N2O0O-gebieden en
de implementatie ervan door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Het Rijk en de provincie Noord-
Brabant voeren hierbij de regie aan Nederlandse zijde, ook voor de afstemming met Vlaanderen. Het
waterschap kan de waterbelangen waar nodig onder de aandacht brengen van deze partijen. Het door u

aangehaald samenwerkingscharter gaat echter over het operationeel waterbeheer in de grensstreek met
de provincie Antwerpen en heeft een ander doel. Overigens is de provincie Noord-Brabant geen partij bij
dit charter, wel de Vlaamse Milieumaatschappij.

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?
Antwoord
Zoals in voorgaande situaties zal het waterschap de OMWB adviseren. Het is echteraan de Belgische
overheden om te toetsen aan eigen regelgeving. Zo adviseert de Vlaamse Milieumaatschappij aan de
eigen Belgische overheid over de mogelijke gevolgen van dergelijke ontwikkelingen voor het kunnen halen
van de KRW-doelen,

B. Hoe worden de medewerkers van Vergunningverlening/Handhaving geinformeerd en bijgeschoold over
de regelgeving en wetten aan Vlaamse zijde?
Antwoord
Zowel Vlaanderen als Nederland kijken in eerste instantie vanuit het eigen wettelijk kader naar nieuwe

voorgenomen ontwikkelingen. Waar nodig hebben collega's aan beide kanten van de grens contact met
elkaar. Aan Nederlandse zijde speelt de OMWB hierbij een coördinerende rol. Begin 2019 heeft een eerste
Vlaams-Nederlandse VTH-netwerkbijeenkomst plaatsgehad op initiatief van de provincie Noord-Brabant.
Eind november heeft de OMWB een vervolgbijeenkomst gepland, waarbij onder andere de problematiek
van grondwateronttrekkingen in het grensgebied en mogelijke toetsing van cumulatieve effecten hiervan
op de waterhuishouding te bespreken. Inzet van de Nederlandse partners is om dit grens-overbruggende
overleg een periodiek karakter te geven. Doel van de overleggen is informatieuitwisseling en
g rensoverbruggende afstem mi ng.

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.
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Antwoord
Zoals genoemd is de samenwerking belangrijk. Zie ook het antwoord op vraag 8. Informatie-uitwisseling
speelt hierbij een belangrijke rol.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van
orde algemeen bestuur 2008 en de Spelregels AB worden uw brief en ons antwoord daarop geagendeerd
voor de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2019, en gepubliceerd op de website
van het waterschap.

Hoogachtend,
Het dagelijks
Ded raaf De secretari

c G.M. de Vet dr. A.F an
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