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Bijlagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.40 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1. 
Weet u wat de gevolgen zijn van de realisatie van 5 kippenstallen voor de Bredase waterkwaliteit 
en natuur? 

Antwoord 1. 
Ja, we zijn op de hoogte van het initiatief. Omdat de kwaliteit van het oppervlakte water een 
verantwoordelijkheid is van het Waterschap Brabantse Delta hebben wij contact gezocht met het 
Waterschap Brabantse Delta. Daaruit blijkt dat Brabantse delta betrokken is bij dit dossier. Het 
betreffende initiatief loost niet op het oppervlaktewater. De kippenmest wordt afgevoerd, het water 
gaat met tussenput op riolering en voor calamiteiten is nog een extra voorziening gemaakt. Voor 
meer informatie verwijzen wij u onder andere naar bijgaande link 
https ://www.brabantsedelta.nl/n ieuws/2017 /02/waterschap-springt-in-de-bres-voor-% E2%80%98t
merkske. htm l?n u mber=O 

Vraag 2. 
Welke acties gaat u nemen in bovenstaande specifieke casus om ervoor te zorgen dat Bredase 
water- en natuurgebieden worden beschermd? 

Antwoord 2. 
Een actieve rol ligt in 1° instantie op het terrein van het Waterschap. 
De kippenstallen komen op een plaats waar het oude bestemmingsplan van de gemeente 
Hoogstraten ruimte bood voor een dergelijk plan . Hierdoor was er geen bestemmingsplanprocedure 
nodig. Waterschap Brabantse Delta is sinds januari bij dit plan betrokken. Brabantse Delta heeft op 
basis van dat signaal een zienswijze tegen de vergunning van de gemeente Hoogstraten 
ingediend. Op basis van die zienswijze zijn extra maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te 
beschermen. De vergunning voor de kippenstal is inmiddels onherroepelijk. Het is zodoende niet 
meer mogelijk om nog bezwaar te maken. 
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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? 

Antwoord 3. 
Ja. In dat kader wordt er onder andere in de samenwerking in de afvalwaterketen, op het gebied 
van de ruimtelijke adaptatie en in de watertoets nauw samengewerkt met het waterschap en 
omliggende gemeenten. 

Vraag 4. 
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? 

Antwoord 4. 
In het kader van Europese Kaderrichtlijn Water is er reeds een grensoverschrijdend overleg tussen 
waterschap Brabantse Delta en Belgische collega's voor het stroomgebied van de Mark. Gemeente 
Breda is agendalid van dit overleg. 

Vraag 5. 
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? 

Antwoord 5. 
Ondanks het feit dat de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit van de Mark primair bij het 
waterschap ligt is er nauw contact tussen waterschap en gemeente over onder andere de 
waterkwaliteit. Zo werkt de gemeente samen met het waterschap aan diverse Ecologische 
Verbindingszones en innovaties op het gebied van riolering. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Breda, 

...... 


