
 
 

Groningen, 29 november 2017 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 

RvO  over mestfraude.  

Geacht college, 

Het NRC onthulde onlangs de grootschalige mestfraude. Eerder dit jaar bleek dat ook Friese en Groninger 
boeren worden verdacht van mestfraude. De bescherming van het milieu is een kerntaak van de provincie. De 
verwachting is dat na komst van de fosfaatrechten er meer koeien naar het noorden zullen komen uit Zuid- en 
Oost Nederland, en er dus hier meer mest geproduceerd zal worden. Binnen de landbouwsector heersen 
sentimenten dat de toegenomen rundveemest ‘het glas heeft doen overlopen’, en de melkveehouderij 
verantwoordelijk zou zijn voor de overbelasting van de mestmarkt. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Zijn er ook bedrijven uit Groningen betrokken bij de mestfraude, en zo ja, wat is de omvang? Ging het 
om melkveebedrijven of varkensbedrijven? 

2. Heeft het college contact gehad met de NVWA en/of het OM, over eventuele mestfraude in 
Groningen? Zo niet, is het college bereid dit alsnog te doen? Zo ja, welke informatie heeft dit 
opgeleverd? 

3. Welke stappen heeft het college ondernomen na de verdenkingen van mestfraude eerder dit jaar? 
4. Welke invloed heeft de fraude volgens u gehad op de water- en bodemkwaliteit? 
5. Hoe is het toezicht en de handhaving in Groningen m.b.t. mestfraude georganiseerd en is de 

Omgevingsdienst hier ook bij betrokken? 
6. Is er momenteel overleg gaande met de gemeenten en/of de NVWA  en/of het OM over 

(geintensiveerde) handhaving en controle? Zo ja, kunt u ons daarover rapporteren? Zo nee, waarom 
niet? 

7. Oefent de provincie op andere manieren invloed uit ter voorkoming van (verdere) mestfraude in de 
breedste zin (boeren, mestverwerkers, mestvergisters, fouragehandelaren)? Zo ja, op welke wijze? Zo 
nee, waarom niet? 

8. Bent u bereid om de mestfraude ook in IPO-verband te bespreken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, 
waarom niet? 

9. Verwacht u dat de fosfaathandel nieuwe mestfraude in de hand gaat werken?  
Zo ja, op welke wijze? 

10. Wat is uw verwachting m.b.t. de verplaatsing van rundvee naar het Noorden, zal dat volgens u nieuwe 
mestfraude in de hand werken?  

11. Acht u het, in het licht van het mestoverschot, nog wenselijk om de melkveehouderij in Groningen 
verder te laten groeien, en kunt u dit toelichten? Of bent u van mening dat er in Groningen juist een 
tekort aan mest is en kunt u dat toelichten? 

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.  

Met vriendelijke groet, 

Ankie Voerman en Kirsten de Wrede Partij voor de Dieren  


