
                       

 

 

’s-Hertogenbosch, 25 februari 2017 

Betreft: invloed toename intensieve veehouderij in Markdal 

 

Geacht College, 

In het Vlaamse deel van het Markdal, nabij natuurgebied ’t Merkske, neemt de intensieve 

veehouderij toe. Wij hebben kennisgenomen van vergunningsaanvragen voor nieuwe grote 

pluimveestallen met meer dan 100.000 kippen en twee mestverwerkingsinstallaties vlakbij De Mark. 

Dit leidde onder meer al tot berichtgeving in BN/De Stem, acties door het waterschap Brabantse 

Delta via Water Natuurlijk en vragen door onze fracties in de Bredase gemeenteraad. 

Het water stroomt van ’t Merske naar de Mark in Breda en verder naar het Markkanaal. Juist in het 

Markdal is de regio gekomen tot een breed gedragen gebiedsgerichte aanpak, met ruime steun van 

de provincie. Doel is om samen economische, ecologische en landschappelijke doelen te realiseren in 

dit mooie gebied.  

Intensivering van veehouderij vlak over de grens kan, na twintig jaar plannen maken, roet in het eten 

gooien. Lucht en water raken (extra) vervuild met meststoffen. Natuurbeheerders stellen dat de 

Vlaamse overheid de gevolgen van die agrarische activiteiten voor de waterkwaliteit onderschat.  

De waterkwaliteit in dit stroomgebied voldoet nu al niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn 

Water, waarvoor de provincie verantwoordelijk is. 

De fracties van GroenLinks, D66 en de SP hebben daarom de volgende vragen:  

1. Deelt het College onze zorgen over de toename van intensieve veehouderij in het Vlaamse deel 

van het Markdal en de omgevingseffecten (lucht en water) en kunt u uw antwoord ook 

onderbouwen?  

2. Heeft de provincie gebruik gemaakt van het grensoverschrijdend adviesrecht tijdens de 

vergunningsprocedures rond de hierboven genoemde inrichtingen/activiteiten? Zo ja, hoe luidde 

dit advies? Zo nee, waarom niet? 

3. Kunt u ons inzicht geven in de vorm en mate/intensiteit van toezicht en handhaving door de 

Vlaamse autoriteiten op naleving van de agrarische vergunningen? Ziet u een rol voor onze 

Omgevingsdienst in het Markdal in toezicht op de (Nederlandse) omgevingseffecten vanuit 

agrarische activiteiten aan de overzijde van de grens, gezien de hoge natuurwaarden in het 

stroomgebied en de provinciale investeringen in het Markdal? 

4. Is het College bereid om met de regio samen (gemeenten, waterschap, TBO’s) aan te dringen bij 

de Vlaamse overheid om maatregelen te nemen tegen verslechtering van de waterkwaliteit in 

het Markdal? Zo ja, welke stappen gaat u nemen en wanneer? 

GroenLinks   D66    SP 

Hagar Roijackers  Femke Dingemans  Maarten Everling 

http://www.bndestem.nl/breda/noodkreet-vlaamse-kippen-bedreigen-waterkwaliteit-van-t-merkske~a104bfad/
http://www.stadsbladbreda.nl/nieuws/algemeen/84829/vlaamse-natuurorganisatie-krijgt-steun-waterschap-brabantse-delta-
http://www.stadsbladbreda.nl/nieuws/algemeen/84829/vlaamse-natuurorganisatie-krijgt-steun-waterschap-brabantse-delta-
https://breda.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/vraag2017-2451.pdf
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

14 maart 2017 

Ons kenmerk 

C2204487/4155589  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

S.N. (Sjoerd) Sibbing 

Telefoon 

(073) 680 83 39 

Email 

ssibbing@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 25 februari 2017, ingekomen op 25 februari 2017, heeft u namens 

de fracties van GroenLinks, D66 en SP schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Deelt het College onze zorgen over de toename van intensieve 
veehouderij in het Vlaamse deel van het Markdal en de omgevingseffecten (lucht 
en water) en kunt u uw antwoord ook onderbouwen?  
 
Antwoord: Ja, bij uitbreiding van bedrijven in het grensgebied zijn effecten op 

de omgeving over de grens niet ondenkbaar.  

 

2. Heeft de provincie gebruik gemaakt van het grensoverschrijdend 
adviesrecht tijdens de vergunningsprocedures rond de hierboven genoemde 
inrichtingen/activiteiten? Zo ja, hoe luidde dit advies? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Ja, de provincie heeft gebruikt gemaakt van haar adviesrecht. De 
geplande uitbreiding ligt zo dicht bij het in Nederland beschermde gebied het 
Merkske dat negatieve effecten op water- en natuurwaarden niet ondenkbaar 
zijn. Wij hebben de provincie Antwerpen gevraagd een uiterst zorgvuldige 
afweging te maken, rekening houdend met de beschermde status van het dal 
van het Merkske in Nederland. 

 

3. Kunt u ons inzicht geven in de vorm en mate/intensiteit van toezicht en 
handhaving door de Vlaamse autoriteiten op naleving van de agrarische 
vergunningen? Ziet u een rol voor onze Omgevingsdienst in het Markdal in 
toezicht op de (Nederlandse) omgevingseffecten vanuit agrarische activiteiten 
aan de overzijde van de grens, gezien de hoge natuurwaarden in het 
stroomgebied en de provinciale investeringen in het Markdal? 
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Antwoord: Nee, wij hebben geen zicht op de vorm en mate/intensiteit van 

toezicht en handhaving door de Vlaamse autoriteiten.  

Nee, wij zien geen grensoverschrijdende toezichthoudende rol voor de 

omgevingsdienst. De provincie Noord-Brabant, en daarmee de omgevingsdienst, 

heeft geen grensoverschrijdende toezichthoudende bevoegdheden.  

 

4. Is het College bereid om met de regio samen (gemeenten, waterschap, 
TBO’s) aan te dringen bij de Vlaamse overheid om maatregelen te nemen tegen 
verslechtering van de waterkwaliteit in het Markdal? Zo ja, welke stappen gaat 
u nemen en wanneer? 
 
Antwoord: Ja, het College is bereid om hierover in gesprek te gaan met de 

Vlaamse Overheid. Naar aanleiding van de vergunningaanvraag nabij het 

Merkske hebben het Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de 

provincie Noord-Brabant vergelijkbare reacties gestuurd naar de provincie 

Antwerpen. De provincie Antwerpen heeft daarbij haar eigen beleid en 

afwegingen om uitbreidingen van veehouderijen wel of niet toe te staan. Deze 

kwestie heeft er inmiddels toe geleid dat de provincie Noord-Brabant en de 

provincie Antwerpen hebben afgesproken om elkaar eerder te informeren over 

voorgenomen bedrijfsontwikkelingen aan weerszijden van de grens, met als doel 

om bij besluitvorming meer rekening te houden met mogelijke 

grensoverschrijdende effecten. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
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