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Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen van de fractie
van de VVD inzake maatregelen t.b.v. mestfraude

Datum

17 november 2017
Ons kenmerk

C2217317/ 4277484
Uw kenmerk

Contactpersoon

Geachte heer Bollen,

M.L.P.J. (Marie Louise) van Bommel
Telefoon

Bij brief van 12 november 2017, ingekomen op 13 november 2017, heeft u
namens de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 681 20 21
Email

mvbommel@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Herkent u de problematiek zoals wij hier omschrijven?
Antwoord: Ja, voldoende mestverwerkingscapaciteit en het bewerken van mest
tot producten waar vraag naar is kan ertoe leiden dat de kosten op een
aanvaardbaar niveau komen te liggen. Hierdoor zou fraude teruggedrongen
kunnen worden. Op dit moment is de vergunde mestverwerkingscapaciteit in de
provincie voldoende. Er is verder nog geen concreet zicht op vormen van
mestbewerking die vrijwel gratis zijn voor de boer. Onze laatste inzichten in
nieuwe mestbewerkingsinitiatieven duiden op een kostprijs in de ordegrootte van
10-15 euro per ton.

2. We hebben afgesproken dat we de vergunde verwerkingscapaciteit omhoog
brengen tot de genoemde 100%. Wat is hier de status van? Dit lijkt namelijk een
van de grootste redenen te zijn.
Antwoord: De recent vastgestelde maatregelen in kader van de versnelling van
de transitie zijn er op gericht om mogelijkheden te bieden aan schone en veilige
mestbewerking op geschikte locaties. Uitgangspunt is dat mestbewerking op een
schaal die groter is dan de individuele veehouderijlocatie een industriële
activiteit is die thuishoort op een bedrijventerrein. De Verordening ruimte is
hierop aangepast. Het bedrijfsleven zelf is aan zet om de benodigde
mestverwerkingscapaciteit te realiseren. Wij zullen er op toezien dat

vergunningsprocedures zo adequaat mogelijk verlopen.

Datum

17 november 2017

3. Is u bekend dat er signalen zijn dat bemesting van het land volgens de
huidige wet en regelgeving niet bijdraagt aan een beter bodem beheer? En dat
daarom de hoeveelheden die afgevoerd moeten worden aan aanpassing
onderhevig zijn? Organisaties als ZLTO, BMF en Waterschappen hebben
weliswaar hier een verschillende visie op maar zijn het eens over de
tekortkoming op zichzelf. Graag een toelichting hoe u hier mee omgaat.
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Antwoord: Ja, deze signalen zijn ons bekend. Op de drogere zandgronden kan
stikstof uit dierlijke mest van nature gemakkelijk uitspoelen. Door intensieve
grondbewerking en giften aan drijfmest in de afgelopen 30 jaar is het bindend
vermogen verder afgenomen en kunnen ook giften binnen de wettelijke normen
leiden tot overschrijding van de nitraatnorm voor grondwater.
Daarnaast rijden boeren, als ze slechts een beperkte opslagcapaciteit voor mest
op hun bedrijf hebben, direct na aanvang van de wettelijk toegestane
uitrijperiode de mest al uit op het land terwijl de bodem nog te nat is en het
gewas nog geen meststoffen nodig heeft. Dit leidt tot bodemverdichting en een
verhoogde kans op afspoeling van meststoffen, waardoor in veel
oppervlaktewateren voor fosfaat de Europese norm voor de Kaderrichtlijn Water
wordt overschreden. Een hogere opslagcapaciteit en een gift die aansluit bij de
bodemkwaliteit en de gewasbehoefte in het voorjaar kan dit probleem
voorkomen.
De mestwetgeving zou nog meer dan nu rekening kunnen houden met een
gezond bodem- en watersysteem en de gevoeligheid van de bodem voor
verliezen naar het watersysteem. Differentiatie heeft wel een gevolg voor de
hoeveelheden dierlijke mest die bedrijven moeten afvoeren.

4. Kunt u ons meenemen in de actuele status van constateringen en
handhavingstrajecten m.b.t. tot mest?
Antwoord: De naleving van de Meststoffenwet is de verantwoordelijkheid van
het Rijk. Wij hebben daardoor geen zicht op handhavingstrajecten, die in dit
kader lopen. De provincie is op basis van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht wel in een aantal gevallen het bevoegd gezag voor de
vergunningverlening en het toezicht op mestverwerkingsinstallaties. De provincie
ziet daarbij m.n. toe op de milieurisico’s van de installatie en nemen daarvoor
voorschriften op in de vergunning. Via toezicht en handhaving zien we toe op
een naleving van de voorschriften en de juiste werking van de installatie.
Bij vergunningaanvragen voor afvalverwerkers, waaronder ook covergistingsinstallaties vallen, voeren wij een Bibob-onderzoek uit. Hier is tot op
heden niets uit voort gekomen.

5. Bent u voornemens om extra maatregelen te nemen om zodoende fraude een
halt toe te roepen?
Antwoord: De naleving van de Meststoffenwet gebeurt door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wij zullen op korte termijn in overleg
gaan met de NVWA om te bezien hoe we bij toezicht en handhaving kunnen
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samenwerken. Zie ook ons antwoord bij vraag 7.

Datum

17 november 2017

6. Heeft u inmiddels contact gehad met het ministerie over een eventuele
gezamenlijke aanpak?
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Antwoord: Ja, wij hebben ambtelijk contact gehad met het Ministerie van LNV.
Minister Schouten legt de schuld voor overtreding van de Meststoffenwet
nadrukkelijk bij de fraudeurs. In het gesprek dat zij maandag 13 november jl.
met veehouders, mesttransporteurs en andere betrokken partijen heeft gehad,
eist zij van deze partijen om uiterlijk half december met een plan te komen om
de misstanden in de mestsector aan te pakken. Wij houden contact met het
Ministerie over verdere maatregelen.
De Minister heeft de Tweede Kamer bij brief van 14 november 2017 en van
16 november 2017 een eerste reactie gegeven op de berichten.

7. Deelt u de mening van de VVD dat veroordeelde mestfraudeurs geen gebruik
zouden mogen maken van de provinciale ondersteuningsmaatregelen in het
kader van transitie veehouderij?
Antwoord: Ja, bij de verdere uitwerking van de maatregelen zullen wij dit
meenemen.

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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