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Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van het CDA
inzake onderzoek naar vermeende mestfraude in Zuid-Nederland

Datum

17 november 2017
Ons kenmerk

C2217298/ 4277482
Uw kenmerk

Contactpersoon

Geachte heren Kuijken en van Vugt,

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

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

(073) 681 20 21
Email

mvbommel@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Bent u bekend met bericht in NRC d.d. 11 november jl. over grootschalige
mestfraude in Zuid-Nederland?
Antwoord: Ja

2. Bent u bekend met de oproep van de provincie Limburg, bij monde van
milieugedeputeerde Prevoo, dat er zo snel mogelijk diep onderzoek moet
worden gedaan naar mestfraude in Noord-Limburg?
Antwoord: Ja

3. Bent u bereid zich bij deze oproep aan te sluiten en in samenspraak met het
ministerie van LNV én de agrarische sector een diepgaand onderzoek naar
mestfraude in zowel (Noord-)Limburg als Noord-Brabant te laten uitvoeren?
Antwoord: Wij hebben hierover contact gehad met de provincie Limburg. De
naleving van de Meststoffenwet is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Minister
Schouten (Landbouw) heeft naar aanleiding van de huidige berichten inmiddels
geëist van de veehouders, mesttransporteurs en andere betrokken partijen om
uiterlijk half december een plan te maken om de misstanden in de mestsector
aan te pakken. Wij willen graag gezamenlijk met de provincie Limburg met het
Rijk in overleg over verdere maatregelen.
De Minister heeft de Tweede Kamer bij brief van 14 november jl. en van

16 november 2017 een eerste reactie gegeven op de berichten.
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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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