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Onderwerp

Vergunningverlening van een kalverhouderij in Baarle-Hertog
Datum

29 oktober 2019
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Van der Linden,

C2252446/4588389
Uw kenmerk

Bij brief van 30 september 2019, ingekomen op 30 september 2019, heeft u
namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

D.T.W.P. (Deon) van Schijndel

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 29 49

1. Is de Provincie Noord-Brabant tijdig geïnformeerd over de
vergunningaanvraag van de megastal in Baarle-Hertog?

Email

Antwoord: Ja

Bijlage(n)

dvschijndel@brabant.nl
-

2. Heeft de Provincie Noord-Brabant gebruik gemaakt van haar adviesrecht
omtrent de megastal in Baarle-Hertog? Zo ja, wat was haar advies? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Ja. Wij hebben verzocht om de effecten van de aangevraagde
grondwateronttrekking ter hoogte van de Natte Natuurparel ’t Merkske nader in
beeld te brengen.

3. Is het College bereid om een zienswijze in te dienen, bezwaar te maken of in
overleg te gaan met de Belgische autoriteiten over deze megastal in BaarleHertog?
Antwoord: Ja. Wij gaan zo snel mogelijk in gesprek met de Vlaamse
provinciebesturen en overheid over de beoordeling van aanvragen met mogelijk
grensoverschrijdende stikstofdepositie. Wij hebben voor de genoemde casus geen
negatief advies afgegeven en/of beroep ingesteld. Hieronder lichten wij dit toe.
Op dit moment zijn hiervoor bij deze vergunning de termijnen gesloten.
De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) heeft de betreffende
aanvraag getoetst op de gebruikelijke milieuaspecten: geur, geluid, luchtkwaliteit
en stikstofdepositie. Het bedrijf voldoet aan het daarvoor geldende
toetsingskader. Wij toetsen aanvragen voor omgevingsvergunningen voor alle

milieuaspecten, behalve stikstofdepositie, aan het toetsingskader zoals dat voor
het betreffende aspect geldt in Nederland/Noord-Brabant. Het bedrijf voldoet
hieraan. Voor stikstofdepositie ligt dat anders. Het Vlaamse toetsingskader gaat
uit van een toegestane depositietoename van maximaal 5% van de kritische
depositiewaarde. Dat betekent al gauw enkele tientallen mol
stikstofdepositie/jaar. Vlaamse bedrijven veroorzaken stikstofdepositie op
Nederlandse N2000 gebieden, doordat het Vlaamse toetsingskader dit toestaat
(in uitzonderingsgevallen kan het andersom overigens ook voorkomen). Dat is
voor ons ongewenst, zeker gezien de huidige ontwikkelingen na de uitspraak van
de Raad van State van 19 mei 2019.

Datum

29 oktober 2019
Ons kenmerk

C2252446/4588389

De laatste jaren is tot tweemaal toe op rijksniveau (Vlaams gewest en Ministerie
van Economische Zaken) een poging ondernomen om met alle betrokken partijen
een oplossing te zoeken voor deze problematiek. Deze problematiek speelt ook
voor de Nederlandse provincies Zeeland en Limburg. Limburg heeft dezelfde
problematiek met Duitsland. Deze pogingen zijn tot nu toe op niets uitgelopen.
Bij het toetsen van aanvragen op het gebied van stikstofdepositie hebben wij de
laatste jaren, vanwege het ontbreken van adequate internationale afspraken, het
volgende kader gehanteerd, gebaseerd op de PAS-systematiek:
 Leidt een aanvraag tot een depositietoename van minder dan 1,00 mol, dan
gaan we akkoord;
 Leidt een aanvraag tot een depositietoename tussen de 1,00 en de 3,00 mol,
dan gaan we niet akkoord en vragen we om een passende beoordeling.
Wordt de vergunning toch verleend, zonder hieraan gehoor te geven dan
doen we verder niets;
 Leidt een aanvraag tot een depositietoename van 3,00 mol/ha/jaar of meer,
dan gaan we niet akkoord en vragen we om een passende beoordeling.
Wordt de vergunning toch verleend, zonder hieraan gehoor te geven, dan
gaan we in beroep tegen het genomen besluit.
De kalverhouderij in Baarle Hertog valt in de eerste categorie. Om deze reden
hebben wij eerder geen zienswijze ingediend.
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom stikstof vinden wij deze handelswijze
niet meer wenselijk. Wij gaan in overleg met de omgevingsdiensten en de
Vlaamse collega’s over een passend kader voor de beoordeling van aanvragen
met mogelijk grensoverschrijdende stikstofdepositie. Hierbij zetten wij in op een
werkwijze die zoveel als mogelijk aansluit op de Nederlandse/Brabantse
normen.

4. Klopt het dat de Omgevingsdiensten bijhouden welke vergunningaanvragen
over de grens invloed kunnen hebben op onze Noord-Brabantse omgeving?
Antwoord: Ja
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Datum

5. Hoe vullen de Omgevingsdiensten deze opdracht in? Hoe pro-actief pakken
de Omgevingsdiensten deze taak op?

29 oktober 2019

Antwoord: De provincie Noord-Brabant en de Vlaamse provincies Antwerpen en
Limburg hebben werkafspraken gemaakt over het onderling uitwisselen van
aanvragen om omgevingsvergunningen met mogelijk grensoverschrijdende
effecten. De OMWB onderhoudt hierover de ambtelijke contacten met
Vlaanderen en beoordeelt de betreffende aanvragen.

C2252446/4588389

Ons kenmerk

6. Is het mogelijk om de meldingen over ingrijpende vergunningaanvragen net
over de grens jaarlijks te rapporteren aan Provinciale Staten met een rapportage
over de invulling van het adviesrecht?
Antwoord: ja, dat is mogelijk. Wij rapporteren jaarlijks op hoofdlijnen over de
realisatie van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Grensoverschrijdende
effecten maken op dit moment geen onderdeel uit van deze rapportage. In de
eerstvolgende rapportage nemen wij dit op.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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