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DATUM 1-6-2018 

AAN RGW 

VAN Gedeputeerde Maasdam en gedeputeerde Pennarts 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Omvang mestfraude in Utrecht 

 

De PvdA heeft in november 2017 vragen gesteld over mestfraude. Eén van de vragen was of bij GS bekend is of 

en in welke mate mestfraude in de provincie Utrecht voorkomt. Zoals in de beantwoording aangegeven weten wij 

door berichten in de pers en via onze contacten met de NVWA en de RvO dat ook Utrechtse veehouders 

veroordeeld zijn voor mestfraude. Concreter inzicht in de mate waarin, konden wij niet geven. Naar aanleiding 

van vragen over deze beantwoording in de Commissie RGW d.d. 5 maart hebben wij u toegezegd om na te gaan 

of op een andere manier inzicht kan worden verkregen in de mate waarin mestfraude voorkomt in de provincie 

Utrecht. Ook gaven wij aan dat hoewel de NVWA en de RVO verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de 

mestregelgeving dat wanneer PS dit wensen, de provincie een rol zou kunnen krijgen bij de signalering en dit 

opgenomen zou kunnen worden in het uitvoeringsprogramma van de RUD. Uiteraard zonder dat wij in de 

bevoegdheden zullen treden van de Rijksoverheid.  NVWA en de RVO zijn en blijven namelijk verantwoordelijk 

voor de handhaving van de mestregelgeving. 

 

Wij hebben laten onderzoeken of de provincie andere mogelijkheden heeft om de mogelijke omvang van 

mestfraude in de provincie in te schatten: 

 

- Het CBS stelt jaarlijks per landbouwgebied een balans op van de berekende mestproductie versus de 

mestafzetmogelijkheden en de geregistreerde mesttransporten vanuit dat gebied. Zie bijlage. Als dit in 

een gebied boven de 100% ligt is er volgens de berekening sprake van illegale overbemesting. Deze 

methode heeft echter een grote foutenmarge o.a. door verschillen tussen werkelijk aantal dieren en 

geregistreerde dieren en afwijkingen van fosfaatgehalten in mest en voer ten opzichte van de 

standaardgehalten. De berekende benutting kan daardoor wel 20 procentpunt afwijken van de werkelijke 

benutting. Dus bij een berekende overbemesting van 30% kan de werkelijke overbemesting ook 10% of 

50% zijn. Wij achten deze methode daarom onvoldoende betrouwbaar om een goed beeld te geven van 

de mestfraude in Utrecht. 

 

- Een andere methode is het gebruik van metingen van nitraatgehalten in grondwater onder 

landbouwpercelen. Hiervoor geldt dat alleen bij een groot aantal meetpunten en meerjarige proeven 

enigszins betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over de omvang van mogelijke mestfraude. 

Een complicerende factor daarbij is ook dat het nitraatgehalte in grondwater niet alleen bepaald wordt 

door de hoeveelheid mest, maar ook door bodemeigenschappen en neerslagpatroon. Toepassing van 

deze methoden voor de provincie is behoorlijk bewerkelijk en levert slechts een zeer globale indicatie 

van de omvang van de mogelijke mestfraude. Wij achten deze methode onvoldoende betrouwbaar en 

praktisch moeilijk uitvoerbaar. 

 

Gezien  het bovenstaande hebben wij nogmaals met klem navraag laten doen bij de NVWA en RvO naar de 

omvang van mestfraude in Utrecht. Ook de RUD Utrecht heeft contact gezocht met de NVWA om meer 

informatie. Echter wederom is aangegeven dat vanwege privacy en om onderzoekstechnische redenen de  

NVWA en de RvO noch aan de provincie noch aan de RUD nadere details over aard, omvang en locaties van de 

mestfraudezaken in Utrecht kunnen geven. Overigens is het  goed om vast te stellen dat slechts een deel van de 

mestfraudezaken wordt opgespoord door NVWA en RVO, maar (lang) niet alle, omdat de pakkans klein is. 
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Informatie over aantallen mestboetes zou  dus ook nog geen volledig beeld geven van de omvang van de 

mestfraude. 

 

De RUD Utrecht heeft ook aan de NVWA voorgesteld om een samenwerkingsproject te starten op het gebied van 

bestrijding mestfraude, waarbij de RUD een  signaleringsfunctie op zou kunnen pakken. Dit verzoek heeft nog 

niet tot concrete afspraken geleid. De NVWA heeft tot nu toe prioriteit gegeven aan een samenwerkingsproject 

met rijksdiensten, waterschappen en omgevingsdiensten in het mestoverschotgebied Brabant/Limburg. De 

overheidsdiensten wisselen onderling gegevens over de veehouderij uit. Hierbij gaat het om gegevens over onder 

andere mestproductie, aantallen dieren, levering en transporten.  

Minister Schouten van LNV heeft in haar beantwoording van Kamervragen over mestfraude (25 mei 2018) de 

wens uitgesproken om samenwerking tussen de NVWA en regionale toezichthoudende instanties ook in andere 

regio’s te willen versterken. 

Het verzoek van de RUD aan de NVWA  de samenwerking te versterken sluit hier op aan. Bij deze samenwerking 

zullen de betrokken instanties niet in elkaars bevoegdheden treden.       

 

 

Op dit moment  kunnen wij dus geen concreet inzicht geven in de omvang van de mestfraude in de provincie 

Utrecht, maar wij proberen  om zo goed mogelijk inzicht te krijgen en zullen u op de hoogte houden van de 

resultaten.  

 


