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Onderwerp

Schriftelijke vragen over de mogelijkheden van een Benelux-beschikking over
stikstof en veehouderij

Datum

17 december 2019
Ons kenmerk

C2256108/4624367

Geachte heer Van Hattem,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 5 december 2019, ingekomen op 5 december 2019, heeft u
namens de PVV-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

F.H.M. (Saskia) van Dinther
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 81 52
Email

1. Bij een presentatie voor de Nederlandse delegatie van het Beneluxparlement
over de juridische instrumenten van de Benelux Unie op 3 december jl. meldde
de heer Blom, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de Benelux Unie, een
gesprek te hebben gehad met de Brabantse Commissaris van de Koning over de
mogelijkheden van de inzet van een Benelux-beschikking voor de problematiek
rond stikstof en veehouderij. Een Benelux-beschikking is een juridisch instrument
op basis van het Benelux Verdrag en heeft een directe werking voor de Beneluxlanden. Al sinds 1978 is sprake van samenwerking in Beneluxverband ten
aanzien van het monitoren van onder andere stikstofdioxide. Gelet op het
grensoverschrijdende karakter van de stikstofproblematiek is een verkenning van
deze mogelijkheden voor onze Brabantse veehouderijsector relevant. Voor
Brabantse veehouders gelden nu immers andere en strengere regels dan voor
boeren aan de andere kant van de grens. Kan de CdK bevestigen dat er een
gesprek heeft plaatsgevonden met de plaatsvervangend SG van de Benelux
Unie over deze mogelijkheden van een Benelux-beschikking?
Antwoord: In de rondvraag van het grensoverleg heeft de CdK gevraagd of een
volgende keer de grensoverschrijdende effecten van de stikstofproblematiek
besproken zouden kunnen worden. Deze suggestie is door de plaatsvervangend
Secretaris-Generaal opgepakt.
2. Kan de CdK aangeven wat de uitkomsten waren van dit gesprek?
Antwoord: Nee, er zijn geen afspraken gemaakt.

svdinther@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Datum

3. Momenteel bestaat er reeds een Benelux-beschikking over grensbeweiding

17 december 2019

van runderen aan intra-Benelux-grenzen. Deze beschikking bevat bepalingen
over veterinaire ziektes, maar niets over bijvoorbeeld stikstofuitstoot. Kan het
college aangeven of zij het wenselijk acht om ten behoeve van het belang van
een gelijk speelveld voor onze Brabantse boeren ten opzichte van boeren aan
de andere kant van de Belgische grens in te zetten op een dergelijke Beneluxbeschikking inzake stikstof en veehouderij? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Nee, voor zowel Nederland als België gelden de Europese Habitaten Vogelrichtlijn. Iedere lidstaat heeft deze regelgeving geïmplementeerd in
nationale wetgeving en nationale aanpakken. Een Benelux-beschikking geeft
hierbij geen toegevoegde waarde. Onderlinge afstemming in de uitvoering is
wenselijk en gebeurt al.
Begin 2020 willen Gedeputeerde Staten met Vlaanderen spreken over het
stikstofvraagstuk. Wij zullen daarin onder meer inzetten op vernieuwde
afspraken voor ten minste de grensregio’s. Dit bereiden wij momenteel voor.
Op dit moment werken de provincie Noord-Brabant en de Vlaamse provincies
Antwerpen en Limburg op basis van eerder overeengekomen werkafspraken
over het onderling uitwisselen van aanvragen van omgevingsvergunningen met
mogelijk grensoverschrijdende effecten. De Omgevingsdienst Midden-West
Brabant onderhoudt hierover de ambtelijke contacten met Vlaanderen en
beoordeelt de betreffende aanvragen. Dit hebben wij op 29 oktober jl. laten
weten aan de Statenfractie van GroenLinks in antwoord op de door hen
gestelde schriftelijke vragen.
4. Is het college bereid om de mogelijkheden voor een Benelux-beschikking voor

de veehouderij verder te verkennen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie beantwoording van vraag 3.
5. Kan het college deze vragen, gelet op het geplande stikstofdebat in PS, vóór
12 december a.s. beantwoorden?
Antwoord: Nee.

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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