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Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Breda 
Postbus 90156 
4800 RH Breda 
 
Van: SP Breda, D66 Breda & GroenLinks Breda 
Stadserf 1 
4811 XS Breda 
 
 
Betreft: Art. 40 vragen: Water stopt niet bij de gemeentegrenzen.  Schoon Water voor iedereen 
Datum: 20 februari 2017 
 
  
Geacht college, 
 
Afgelopen weekend lazen we een artikel in BN/DeStem, waarin wordt aangekondigd dat er 5 
kippenstallen komen in ’t Vlaamse natuurgebied Het Merkske. Natuurbeheerders stellen dat de 
gevolgen voor de waterkwaliteit in Nederland zwaar worden onderschat. D66, SP en GroenLinks 
Breda maken zich hierover ernstig zorgen. 
 
De waterkwaliteit van Bredase beken en rivieren is nu nog niet optimaal. In bijvoorbeeld de 
Mark zwemmen te weinig verschillende soorten vissen. Op dit moment zitten er nog altijd 
teveel meststoffen, vooral fosfaat en nitraat, in de Mark waardoor de kwaliteit onvoldoende is 
voor een grote biodiversiteit. Nog té langzaam nemen de stikstof- en fosfaatgehaltes af en 
daarmee de waterkwaliteit toe.  
  
De bron van de Mark ligt in Koekhoven (Merksplas-Vlaanderen). Het Merkske, het Chaamse 
bekencomplex en de Bavelse Leij aan de oostkant vormen samen de Mark. Vervuiling 
stroomopwaarts heeft directe gevolgen voor de waterkwaliteit in de Gemeente Breda. 
  
D66, SP en GroenLinks Breda vinden belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van 
de waterkwaliteit in en om Breda en roepen het college op om, samen met het waterschap, 
hierover vooral het gesprek aan te gaan met gemeentes en andere overheden stroomopwaarts. 
Zo kan uiteindelijk de otter weer zwemmen in de singels van Breda. 
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SP, D66 en GroenLinks Breda hebben daarom de volgende vragen: 
 

 Weet u wat de gevolgen zijn van de realisatie van 5 kippenstallen voor de Bredase 
waterkwaliteit en natuur?  
 

 Welke acties gaat u nemen in bovenstaande specifieke casus om ervoor te zorgen dat 
Bredase water- en natuurgebieden worden beschermd? 
 

 Deelt u de mening van GroenLinks Breda, SP Breda en D66 Breda dat er intensief moet 
worden samengewerkt om de waterkwaliteit in Breda te verbeteren? 

 

 Bent u bereid om met uw collega’s over de (lands)grenzen in gesprek te gaan om de 
waterkwaliteit in Bredase rivieren en beken, zoals de Mark, en in de singels te 
verbeteren? 

 

 Welke andere maatregelen bent u van plan binnen nu en 6 maanden te nemen om de 
waterkwaliteit in en om Breda op de korte en de middellange termijn te verbeteren? 

 
  
In afwachting van uw antwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
René Spiegels  Frank Toeset   Merijn Scheifes 
SP Breda  D66 Breda  GroenLinks Breda 
 

 


