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Onderwerp

beantwoording vragen over “Boer vindt mestbeleid niet nuttig voor eigen bedrijf”.
Datum

18 april 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Boon,

C2206833/4174433
Uw kenmerk

Bij brief van 9 april 2017, ingekomen op 9 april 2017, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.C. (Jan) Buys

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 22 79

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel: ”Boer vindt mestbeleid niet
nuttig voor eigen bedrijf” van website de boerderij1?

Email

jbuys@brabant.nl
Bijlage(n)

Antwoord: Ja.

2. Deelt dit college de kritiek van met name akkerbouwers dat door het huidige
mestbeleid, deels provinciaal beleid, de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat en
deelt dit college de vrees van lagere gewasopbrengsten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Wel maken wij ons zorgen over de kwaliteit van de Brabantse
bodem. Wij zien een afgenomen vermogen om water te bergen, een te hoge
belasting van het grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat en negatieve
effecten op biodiversiteit. Dit komt door onzorgvuldig en intensief gebruik van de
bodem (zoals inzet van zwaar materieel), wat leidt tot verdichting van de
bodemstructuur, minder bodemleven en minder organische stof. De
bodemvruchtbaarheid lijdt hier ook onder. Daarom willen wij via het Actieplan
vitale bodem en ons mestbeleid een voor de bodem gezonde bemesting en
duurzaam bodemgebruik stimuleren.

http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2017/4/Boer-vindt-mestbeleidniet-nuttig-voor-eigen-bedrijf-116305E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|201704-05|'Mestbeleid_niet_nuttig_voor_eigen_bedrijf'
1

-

3. Deelt dit college de kritiek van met name veehouders dat er een gebrek aan
handhaving is (dus ook vanuit de provincie), waardoor mestfraude voor komt?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat dit college nemen?

Datum

18 april 2017
Ons kenmerk

C2206833/4174433

Antwoord: Nee, de oorzaak van mestfraude ligt volgens het rapport van het PBL
veel meer bij de afzetkosten van mest.
De verantwoordelijkheid voor het toezicht en de handhaving op transport en
aanwending van mest ligt voor het overgrote deel bij de rijksoverheid. De
omgevingsdiensten houden in naam van de provincie toezicht op de
aanwending van mest in grondwaterbeschermingsgebieden en op de
mestverwerking binnen inrichtingen. Dit gebeurt in afstemming met de
rijksoverheid. Wij zijn in diverse gremia actief om handhaving en toezicht van
alle overheden over de hele linie, dus ook op dit aspect, effectiever te maken.
De veehouderijsector, de individuele veehouders en de mestintermediairen
hebben de plicht binnen de wet te opereren. Gebrek aan handhaving en
toezicht of het ontbreken van draagvlak voor het mestbeleid geven geenszins
een vrijbrief voor mestfraude.

4. Boeren geven aan dat er meer draagvlak zou zijn voor het mestbeleid, als de
mestregels eenvoudiger zouden zijn, als mestregels flexibeler zouden zijn, als
compensatie en verrekening mogelijk zou zijn, als er meer oog zou zijn voor
bodemvruchtbaarheid en soepelere vergunningverlening. Kan het college zich
hierin vinden of hier begrip voor opbrengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe
kan het provinciale mestbeleid inspelen op deze punten om zo meer draagvlak
bij de boeren te creëren?
Antwoord: Ja, wij begrijpen de wens van de boeren. In ons mestbeleid streven
wij naar het herstel van een circulaire landbouw, waarbij de behoeften van
bodem en gewas centraal staan bij het aanwenden van mest en eisen stellen
aan de samenstelling daarvan. Daarin past een snelle en goede mestbewerking
waarbij waardevolle producten worden geproduceerd (meststoffen en andere
grondstoffen). Wij merken dat dit beleid draagvlak heeft bij boeren.
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