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Statenfractie Noord-Brabant

Motie 'Weten waar de mest blijft! Onderzoek naar sluitend volgsysteem meststromen'
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017, behandelend ag endapunt 19/17
Statenvoorstel Perspectiefnota 2017,
overwegende dat:
»
«
»
«

de onzorgvuldige afvoer en verwerking van mest onze doelstelling om in 2020 een duurzame ag rarische
sector te hebben stevig ondermijnen;
de onzorgvuldige afvoer en verwerking van mest onderdeel zijn van de overlast die door intensieve
veehouderij in de omgeving ontstaat;
de geconstateerde fraude met mest afbreuk doet aan het vertrouwen in de sector;
fraude bij voorkeur voorkomen dient te worden, maar ing eval van toepassing altijd moet worden
aangepakt.

constaterende dat:
«

in het op 30 maart jl. gepubliceerde evaluatierapport van het Planbureau voor de Leefomg eving (PBL)
over het Nederlandse meststoffenbeleid wordt g esteld, dat er in Brabant naar schatting met 30-40?ź van
de mest wordt g efraudeerd;

«

het PBL ook constateert dat we mede door deze mestfraude de doelen van de Nitraatrichtlijn en Kader
richtlijn Water niet kunnen behalen;
daarmee juist ook goedwillende bedrijven worden benadeeld;
g
a rariërs weliswaar verplicht zijn een vorm van mestboekhouding bij te houden, maar dat deze niet
sluitend is d.w.z. voor alle mest die op het bedrijf wordt g eproduceerd en van daaruit (in delen) wordt
geloosd op water, uitg ereden over de grond en/of afg evoerd naar elders;
een systeem van tracking S tracing , zoals we dat ook in de levensmiddelenindustrie kennen, voor
meststromen niet bestaat waardoor fraude eenvoudig is.
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PS voor september 2017 de resultaten hiervan aan te bieden.
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Tracking en tracing: Sinds 1 januari 2005 is het in de hele EU verplicht om van elk voedingsmiddel te kunnen nagaan waar het vandaan komt: van
welke boerderij. Dat schrijft de Algemene Voedingsmiddelen Verordening voor, ook wel General Food Law genoemd. Deze wet vérplicht dat elke
boer, handelaar, fabrikant of transporteur moet kunnen aangeven waar hij grondstoffen of voedingsmiddelen vandaan haalde en aan wie hij
leverde. Ofwel: één stapje achterwaarts en één stapje voorwaarts. Die informatie moet in geval van nood (bijvoorbeeld: er zit een enge bacterie
ergens in) binnen vier uur te leveren zijn.
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