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Onderwerp

Vragen inzake verbod op opslag drijfmest
Datum

18 oktober 2016
Ons kenmerk

Geachte heer Boon, heer Van Hattem,

C2197073/4096023
Uw kenmerk

Bij brief van 8 oktober 2016, ingekomen op 10 oktober 2016, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.C. (Jan) Buys

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 22 79

1. Heeft dit college kennis genomen van het artikel: ” Geen geknoei meer met
mest¹” van het Eindhovens Dagblad?

Email

Antwoord: Ja.

Bijlage(n)

jbuys@brabant.nl
-

2. Het Statenvoorstel 50/16 A van 31 mei 2016 spreekt bij punt 2.a over “de
denklijn van alle mest bewerken”, is GS na de afgeronde mestdialogen nog
steeds voornemens om deze denklijn van het bewerken van alle mest nog
voordat het wordt opgeslagen daadwerkelijk om te gaan zetten in een voorstel
naar PS? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom?
Antwoord: Op dit moment wordt de tweede ronde van de dialoog afgerond en
de opbrengst daarvan wordt binnenkort aan uw Staten aangeboden. Op basis
daarvan nemen wij op 15 november een standpunt in en informeren wij uw
Staten daarover.

3. Kan GS aangeven of er tijdens de mestdialogen voldoende rekening is
gehouden met de belangen van de grondgebonden veehouderij? Zo ja, hoe
dan? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja. Onze waarneming is dat door de deelname van onder meer
melkveehouders aan de regionale dialogen dit aspect ruimschoots de aandacht
heeft gekregen.

4. Kan dit college aangeven wat gedeputeerde Spierings heeft gezegd tijdens
haar inleiding bij het symposium “bodem en mest”
Antwoord: De strekking van haar inleiding, voor zover relevant voor de gestelde

vragen, is als volgt:
• Stip op de horizon is dat er geen onbewerkte drijfmest meer wordt
opgeslagen of aangewend en dat het gebruik van kunstmest drastisch
vermindert. Voor een gezonde bodem en lage emissies en risico’s.
• Om meteen maar enkele misverstanden uit de weg te ruimen:
o Dat betekent niet dat bewerking, laat staan verwerking (= mest afzetten
buiten de Nederlandse landbouw) binnenkort voor alle Brabantse
veehouders verplicht wordt. In de dialoog wordt nu een actieplan
uitgewerkt om daar uiteindelijk op uit te komen en voor de quick wins op
de korte termijn.
o Bewerken is geen doel maar een middel. Doel is te komen tot een
veehouderijsysteem dat zo is ingericht dat er weinig emissies en risico’s
voor gezondheid en veiligheid zijn. Onbewerkte drijfmest is daarvan de
grootste bron en dat willen we aanpakken. Maar dat kan ook door
andere stalsystemen, die nu al aan het ontstaan zijn, ook in de
melkveehouderij.
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5. Deelt dit college de mening van de PVV-fractie dat het de gedeputeerde had
gesierd om de aanwezigen van het symposium aan te horen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord: Nee. Zij heeft gezorgd voor voldoende ambtelijke aanwezigheid,
onder andere vanuit het expertteam dat de dialoog ondersteunt op het
onderdeel mestbewerking. Op deze manier was geborgd dat de signalen en
discussie vanuit het symposium hun weg vinden naar de dialoog.

6. Deelt dit college de mening van de PVV Noord-Brabant dat de mogelijkheid
om onbewerkte drijfmest uit te rijden op eigen grond van agrariërs behouden
moet blijven? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 2.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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