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ONDERWERP Schriftelijke vervolgvragen ex art. 47 
RvO aan het College van GS, gesteld 
door H. Keller van de fractie Partij voor 
de Dieren betreffende mestfabrieken 
(d.d. 17-05-019) 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Op 15 mei 2019 verscheen in het NRC het artikel 'Mestfabrieken mixen stiekem chemisch afval door hun mest'1 
en op 16 mei 2019 verscheen een opvolgend artikel in het NRC 'Mest wordt gemixt met giftig afval'2 
De ondertitel van het artikel 'Mestfabrieken mixen stiekem chemisch afval door hun mest'  luidt, “Mestfraude Dat 
blijkt uit een vertrouwelijk rapport in handen van NRC. De mestfabrieken vormen de spil in een omvangrijke 
fraude, die tot grote risico’s voor mens en milieu leidt.” 
 
Naar aanleiding van de verschenen artikelen willen we u onderstaande vragen voorleggen: 
 

1. Kent u de berichten 'Mestfabrieken mixen stiekem chemisch afval door hun mest' en 'Mest wordt 
gemixt met giftig afval' die zijn verschenen? 

2. Worden er ook mestfabrieken en co-vergisters uit de provincie Utrecht vermeld in het vertrouwelijke 
rapport 'Co-vergisting: duurzame energie of afvallozing?'? 

3. In het geval er geen mestfabrieken en co-vergisters uit de provincie Utrecht in het rapport 'Co-
vergisting: duurzame energie of afvallozing?' worden vermeld, kunt u met zekerheid bevestigen dat er 
bij deze bedrijven geen frauduleuze zaken spelen en geen milieuovertredingen plaatsvinden? 

4. Kunt u aangeven hoeveel mestfabrieken en co-vergisters er in de provincie Utrecht aanwezig zijn? 
5. Kunt u aangeven op welke wijze en hoe vaak deze mestfabrieken en co-vergisters worden 

gecontroleerd op onder andere het soort afvalstromen die daar worden verwerkt? 
6. Zijn er tijdens controles onregelmatigheden geconstateerd, zoals milieuovertredingen en afvalstromen 

van niet plantaardige afkomst? En zo ja, op welke wijze is hier op gehandhaafd? 
7. Wordt de bodem waar meststoffen worden gebruikt afkomstig uit mestfabrieken en co-vergisters uit de 

Provincie Utrecht ook gecontroleerd op verontreiniging als gevolg van het gebruik van meststoffen 
afkomstig uit deze mestfabrieken en co-vergisters? 

8. Als er misstanden worden geconstateerd, welke gevolgen heeft dat voor deze bedrijven binnen de 
provincie Utrecht?  

9. Bent u bereidt om nog strenger te controleren en te handhaven bij bestaande mestfabrieken en co-
vergisters binnen de Provincie Utrecht daar deze in geval van fraude en overtredingen tot grote risico's 
voor mens en milieu kunnen leiden? Zo ja, op welke wijze precies bent u bereidt deze controle en 
handhaving nog strenger uit te voeren? 

10. Kunt u aangeven of er door de Provincie Utrecht subsidie wordt verstrekt aan mestfabrieken en co-
vergisters? En zo ja, om welke bedragen gaat het? 

11. Heeft u plannen om provinciale gelden aan te wenden voor het subsidiëren van bestaande of mogelijk 
toekomstige mestfabrieken en co-vergisters? 

12. Bent u het met ons eens dat energie uit mestfabrieken en co-vergisting niet duurzaam genoemd kan 
worden?  

13. Bent u het eens met Openbaar Ministerie3, dat de enige oplossing voor het mestoverschot en de 
fraude met mest een aanpak bij de bron is – dus minder vee? Zo ja, welke maatregelen koppelt u 
daaraan? Zo nee, waarom niet? 

                                                           
1https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/15/geen-maisafval-maar-verfslib-en-xtc-resten-in-de-mest-a3960430  
2https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/16/fraude-met-mest-afval-en-subsidies-a3960443  
3 https://nos.nl/artikel/2259038-om-mestfraude-alleen-op-te-lossen-als-er-minder-vee-is.html 
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Namens de fractie van de PvdD provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

 

H. Keller 


