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Onderwerp

Vragen van de PvdA-fractie inzake mestfraude
Datum

18 april 2017
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Knoet-Michels,

C2206627/4172314
Uw kenmerk

Bij brief van 4 april 2017, ingekomen op 5 april 2017, heeft u namens de PvdA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.C. (Jan) Buys

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 22 79

1. Heeft u, de Omgevingsdienst en/of het Waterschap enig zicht op de wijze
waarop in Brabant de mest van veehouderijen wordt verwerkt? Zo ja, wat is dan
uw reactie op het evaluatierapport van het Planbureau voor de Leefomgeving?
In welke mate speelt de fraude in onze provincie en in welke deelgebieden?
Antwoord: Ja, voor zover het inrichtingen betreft waarvoor wij bevoegd gezag
zijn hebben we zicht op de wijze waarop in die inrichtingen mest wordt bewerkt.
Wij hebben geen bevoegdheden ten aanzien van wat er vervolgens met de mest
gebeurt en hebben daar dus ook geen zicht op. Fraude met mest is ook voor
ons een bron van zorg. Regelmatig hebben wij bij het Rijk aangedrongen op
maatregelen om deze terug te dringen. In het evaluatierapport geven de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) aan dat de exacte omvang van de fraude
niet bekend is. De circa 30-40% mest in het zwarte circuit hebben zij gebaseerd
op cijfers uit de sector zelf en dit sluit aan op de nalevingsgegevens van de
NVWA. Genoemde percentages gelden voor Zuid Nederland; in welke mate dit
in onze provincie verschilt ten opzichte van Limburg is niet bekend.

2. Zijn agrariërs verplicht een mestboekhouding bij te houden en een trackinglist
zoals we dat ook in de levensmiddelenindustrie kennen? Zo ja, wie beheert
deze lijsten en hoe wordt er op toegezien? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja. Een agrarisch ondernemer is verplicht een administratie bij te
houden over de productie, aan- en afvoer en het gebruik van meststoffen. Ook
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jbuys@brabant.nl
Bijlage(n)

-

de oppervlakte landbouwgrond die bij een bedrijf in gebruik is en de aantallen
dieren staan geregistreerd. Om het vervoer en opslag van dierlijke mest in beeld
te hebben, moet bij elk mesttransport een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen
(VDM) worden ingevuld en bij het transport aanwezig zijn. De mest moet
worden gewogen en bemonsterd. De gegevens worden geregistreerd om zo te
controleren waar de mest vandaan komt en naar toe gaat. Deze verplichting
geldt ook voor mestintermediairs. Alleen een intermediaire onderneming die bij
RVO.nl geregistreerd is mag dierlijke mest vervoeren. Het transportmiddel hoort
daarbij uitgerust te zijn met goedgekeurde apparatuur voor gegevensregistratie
(AGR) en een satellietvolgsysteem (gps). Voor drijfmest is ook apparatuur voor
automatische monstername verplicht.
RVO.nl beheert de gegevens en de NVWA is belast met toezicht en
handhaving. Ondernemers moeten de gegevens minimaal 5 jaar bewaren.
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3. Bent u het met ons eens dat het éérst helder moet zijn dat er geen
grootschalige fraude met mest plaatsvindt door de veehouderij- en mestsector of
dat deze fraude moet worden aangepakt, alvorens we kunnen spreken over een
mogelijke capaciteitsverhoging (bovenop de verwerking van de Brabantse
mestproductie)?
Antwoord: Nee. De fraude met mest is geen gevolg van mestbewerking.
Volgens NVWA en RVO.nl zouden veehouderijbedrijven vooral bewust nietnaleven (frauderen) door een fictieve afvoer te creëren. Een tekort aan
operationele mestverwerkingscapaciteit kan er aan bijdragen dat veehouders tot
dergelijk gedrag over gaan. Dit is één van de redenen waarom wij voorstellen
uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit in Noord-Brabant toe te staan.
Dit laat onverlet dat wij vinden dat fraude met mest stevig aangepakt dient te
worden. Het Rijk heeft om de fraudemogelijkheden verder in te perken inmiddels
enkele maatregelen doorgevoerd (zoals strengere regels ten aanzien van
gegevensregistratie en volgsystemen) en andere in het vooruitzicht gesteld
(bemonstering door onafhankelijke instantie).

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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