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Statenfractie Noord-Brabant

Motie ' W e t e n w a a r de m e s t blijft! On derzoek n aar sluiten d volgsysteem meststromen '

rïiŵ

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bije e n op 21 april 2017, behandelend age ndapunt 19/17
Statenvoorstel Perspectiefnota 2017,
overwegende dat:
»
*
«
»

e
d onzorgvuldige afvoe r e n verwerking van me st onze doe lste lling om in 2020 een duurzame agrarische
sector te he bbe n stevig ondermijnen;
e
d onzorgvuldige afvoe r e n verwerking van me st onde rde e l zijn van de overlast die door inte nsie ve
veehouderij in de omgeving ontstaat;
e
d geconstateerde fraude me t me st afbreuk doe t aan het vertrouwen in de se ctor;
fraud
e bij voorkeur voorkome n die nt te worden, maar inge val van toepassing altijd moe t worde n
aangepakt.

constaterende dat:
«

in het op 30 maart jl. ge publice e rde e valuatie rapport van het Planbure au voor de Leefomgeving (PBL)
over het Ne de rlandse me ststoffe nbe le id wordt ge ste ld, dat er in Brabant naar schatting met SO-40% van
de mest wordt ge fraude e rd;

«

e
h t PBL ook constateert dat we me de door de ze mestfraude de doelen van de Nitraatrichtlijn e n Kader
richtlijn Water nie t kunne n behalen;
daarm
ee juist ook goedwillende be drijve n worden be nade e ld;

»
»

agrariërs weliswaar verplicht zijn een vorm van me stboe khouding bij te houde n, maar dat de ze nie t
sluitend is d.w.z. voor alle mest die op he t be drijf wordt ge produce e rd en van daaruit (in delen) wordt
geloosd op water, uitge re de n ove r de grond e n/of afge voe rd naar elders;
» ee n systeem van tracking 8t tracing , zoals we dat ook in de levensmiddelenindustrie ke nne n, voor
meststromen niet be staat waardoor fraude e e nvoudig is.
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« ' om pe r direct oon onçļerzqok to late n storten naar een werkwijze om de fraude in de toekomst te
voorkomen, waaseij onderzoek naar de mogelijkheid van een volgsysteem om do totaio mostproductte
en-vei weikiug pe i be drijf te volgen e n te traceren be trokke n wordt, ę Br^ VXLM o mo LeA-z-o ^í^4«PS voor september 2017 de resultaten hie rvan aan te bie de n.
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en gaan over tot de orde van de dag.
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packing en tracing^Sinds 1 januari 2005 is ifet in de hele EU verplicht om vi
Ik voedingsmiddel te kunnpń nagaan waar heţ\ÿñįaarrk'őmt: van
welke boerderij. Dat schrijft de Algemene Voedin gsmiddelen Verorden in g voor, k wel General Food loŵgenoemd. Dezeŵįtvëŕplicht dat elke
boer, handelaar, fabrikant of transporteur nļoet kunnen aangeven waar hij groiļdf,
en ofvoe
smiddelen vandaan haalde aan wie hij
leverde. Ofwel: één stapje achterwaarts en en stapje vo rwaarts. Die informatie mo et in geval van nood (bijvoorbeeld: er zit een eñĝ
ergens in) binnen vier uur te leveren zijn.
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