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Grootschalige mestfraude

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Kent u het bericht ‘Openbaar Ministerie ziet tien tot twintig bendes in de 

mestsector’1  

Antwoord

Ja

2.   Zijn er ook bedrijven uit Zuid-Holland bij betrokken en zo ja hoe groot is de 

omvang in Zuid-Holland? 

Antwoord

Het genoemde krantenartikel gaat niet op de vraag of en in welke mate mestfraude 

zich voordoet in de provincie Zuid-Holland. Ook het Planbureau voor de 

Leefomgeving2 en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)3 gaan hier 

niet op in in recente rapportages over de mestsituatie in Nederland. 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit merkte op 21 november 2017 

in de Eerste Kamer op dat de sterkste prikkels om te frauderen zijn verbonden aan 

varkensmest, vooral in veedichte gebieden, zoals Noord-Brabant en Limburg.

Zo sprake is van mestfraude in Zuid-Holland, zal deze gelet op het extensievere 

karakter van de veehouderij in onze provincie naar wij verwachten geringer van 

omvang zijn dan in zuidelijk Nederland.

3. Zo ja, welke gevolgen heeft dit volgens u voor de verduurzaming van de 

veehouderij in Zuid-Holland? 

Antwoord

Mestfraude staat in onze ogen verduurzaming van de landbouw in de weg. We 

kunnen dit voor Zuid-Holland echter niet verder analyseren en detailleren. Indien 

                                        
1

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/12/om-ziet-tien-tot-twintig-bendes-in-de-mestsector-13980932-

a1580871
2

Evaluatie Meststoffenwet (2016): http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-

evaluatie-meststoffenwet-2016-2258_0.pdf
3
Evaluatieverslag nalevingmeting intermediairen (2015):  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D32154&did=2017D32154
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Pagina 2/3 sprake zou zijn van mestfraude in Zuid-Holland, dan dient deze uiteraard te worden 

uitgebannen. We gaan er van uit dat de partijen (publiek en privaat) die zich 

gecommiteerd hebben aan verduurzaming van de veehouderij, hun inzet onverdroten 

continueren.

De minister van LNV heeft op 13 november 2017 aan de sectororganisaties in het 

mestdossier aangegeven dat zij uiterlijk half december een plan van aanpak verwacht 

voor het bestrijden van mestfraude.

4. Zo ja, wat is de invloed hiervan op het milieu en de volksgezondheid in Zuid-Holland 

volgens uw inschatting? 

Antwoord

Wij kunnen dit bij het ontbreken van informatie over de Zuid-Hollandse situatie niet 

beoordelen.

5. Bent u bereid, om net als het provinciebestuur in Limburg, hierover in gesprek te 

gaan met landbouworganisaties en de Ministeries? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, 

waarom niet? 

Antwoord

Wij zien hier op dit moment geen aanleiding voor.

In de eerste plaats vanwege het ontbreken van informatie over de Zuid-Hollandse 

situatie. In de tweede plaats gezien het feit dat de provincie geen rol heeft in het 

toezicht op de naleving van de meststoffenwetgeving. Zie hiervoor het antwoord op 

vraag 7.

6. Bent u bereid om dit ook in IPO-verband te bespreken? Zo ja, op welke termijn? Zo 

nee, waarom niet? 

Antwoord

In IPO-verband bestaat op dit moment de verwachting dat de situatie per provincie 

sterk zal verschillen. Daarom is er nu geen aanleiding voor specifieke actie van de 

zijde van de gezamenlijke provincies op dit terrein. Dit laat uiteraard onverlet dat wij 

ons ook in interprovinciaal verband inzetten voor de verduurzaming van de landbouw.

7. Hoe is het toezicht en de handhaving in Zuid-Holland m.b.t. mestfraude 

georganiseerd en doen de Omgevingsdiensten in Zuid-Holland hier ook onderzoek 

naar? 

Antwoord

Het wettelijk kader voor het toevoegen van meststoffen aan landbouwgrond ligt vast in 

de Meststoffenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast

met het toezicht van het bepaalde bij of krachtens de wet.

In het regeerakkoord is bepaald dat structureel 20 mln euro beschikbaar komt voor 

versterking van de organisatie.
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Pagina 3/3 8. Bent u bereid om zo nodig het milieuhandhavingsbeleid hiervoor te intensiveren? 

Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 7.

Den Haag, 19 december 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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