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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 

C2276094/4833303  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.N.J. (Maarten) van der Stappen 

Telefoon 

(06) 52 79 43 02 

Email 

mvdstappen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 3 februari 2021 heeft u namens de GroenLinks fractie technische 

vragen over Megastal Baarle-Hartog gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Kan u mij meer inzicht geven in hoe cumulatieve uitstoot berekend moet 
worden bij een vergunning aanvraag als het gaat om een stal aan Belgische én 
Nederlandse kant van de grens? Welke normen mogen/moeten wanneer 
gebruikt worden? 
Antwoord:  

In een dergelijk geval zullen voor de delen van het bedrijf in de twee landen 

separate omgevingsvergunningen moeten worden afgegeven. Dit betekent dat 

elke vergunning in beginsel getoetst wordt aan de regels en normen die gelden 

binnen dat land. Voor zover het grensoverschrijdende, al dan niet cumulatieve, 

milieugevolgen betreft, dient daarbij ook getoetst te worden aan de regels en 

normen van het land waar de effecten optreden. 

 

2. Acht u dat deze vergunning vergeven gaat worden, gegeven dat in de 
huidige gebruikte berekening van cumulatieve uitstoot enkel de Belgische norm 
gehanteerd wordt? 
Antwoord:  

Daar kunnen wij geen uitspraak over doen. De Vlaamse Minister van Omgeving 

Natuur en Landbouw is het bevoegd gezag voor deze lopende 

omgevingsvergunningsprocedure. De Vlaamse Minister dient derhalve een 

besluit te nemen of zij de door de nieuw op te richten vleeskalverenstallen 

veroorzaakte milieugevolgen aanvaardbaar vindt, ook met inachtneming van de 

(cumulatieve) effecten in Nederland. 
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3. Heeft deze vergunningaanvraag invloed op de eerder vergunde stal aan de 
Nederlandse kant van de grens? 
Antwoord:  

Nee, deze vergunningaanvraag voor de stallen aan de Vlaamse zijde van de 

grens heeft geen invloed op de onherroepelijke omgevingsvergunning, met 

onderdeel natuur, van de inrichting aan Nederlandse zijde. Deze 

omgevingsvergunning kan niet worden aangetast door de oprichting van een 

andere inrichting in de omgeving. 

 

4. In welk interbestuurlijk overleg worden dergelijke ontwikkelingen aan 
weerszijde van de grens doorgaans besproken? Is dat bij deze casus ook 
gebeurd? 
Antwoord:  

Gemeenten en provincies aan beide zijden van de grens informeren elkaar over 

aanvragen die mogelijk grensoverschrijdende milieueffecten hebben en vragen 

elkaar om advies, binnen de afspraken die daarover gemaakt zijn. Indien dat 

wenselijk is, wordt hierbij vanzelfsprekend ook het overleg aangegaan over een 

dergelijke aanvraag. Over deze casus hebben wij geen separaat overleg 

gevoerd. Ons is niet bekend of de gemeenten hierover overleg hebben gehad. 

 
Onze grensoverschrijdende samenwerking beperkt zich echter niet tot deze 

werkafspraken. Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt de urgentie 

gevoeld om de stikstofproblematiek gezamenlijk aan te pakken. De verspreiding 

van stikstof stopt immers niet bij de landsgrenzen. Ook hierover voeren wij 

overleg met onze Vlaamse en Nederlandse (mede-)overheden. 

 

5. Wat zijn de middelen die de Provincie Noord-Brabant heeft om een 
vergunning als deze aan te vechten? 
Antwoord:  

Wij beschikken in Vlaanderen over dezelfde mogelijkheden als elke derde-

belanghebbende in Vlaanderen. Aanvullend worden wij bij bepaalde 

aanvragen om advies gevraagd door Vlaamse provincies, in het geval deze 

laatste bevoegd gezag zijn, en de desbetreffende aangevraagde activiteiten 

gelegen zijn binnen een bepaalde afstand van de grens. 
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6. Hebben er de afgelopen jaren soortgelijke casussen gespeeld? Kunt u 
voorbeelden noemen en aangeven hoe deze toen verlopen zijn? 
Antwoord:  

Wij hebben geen weet van andere gevallen, zoals dit geval, waarbij mogelijk 

één bedrijf gelegen was in twee landen. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

J.F.W.M. Dieden 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


