
 

 

Rondvraag raadscommissievergadering 1 juli 2019  

De fractie GroenLinks wil in deze rondvraag graag aandacht vragen voor onze schriftelijke 
vragen van 22 en 27 mei, en die van 19 juni jl. met betrekking tot mestfraude.  

Onze vragen van 22 mei betroffen een artikel in de NRC over een vertrouwelijk rapport uit 
2016 van het OM, de politie en enkele provincies over mestfabrieken die de spil vormen in 
een omvangrijke fraude, die tot grot risico’s leid voor mens en milieu. We hebben dit op 27 
mei aangevuld met artikelen uit de Volkskrant en de Gelderlander. De links naar de 
genoemde artikelen zijn terug te vinden in de mails met de schriftelijke vragen.  

Dank voor de raadsbrief d.d. 19 juni jl. met beantwoording van onze vragen van 22 mei 
jl.  Hierin geeft u aan dat in Dinkelland geen co-mestvergisters te vinden zijn.  Op die zelfde 
dag werden wij echter opnieuw verrast; nu met een bericht in de Tubantia over 
grootschalige mestfraude in Twente.  

Wij hebben opnieuw vragen gesteld: 

1. Is het College bekend met de bevindingen van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) op basis van een grootschalig onderzoek naar mestfraude 
dat sinds vorig jaar loopt, waardoor gisterochtend drie aanhoudingen zijn verricht 
wegens fraude met mest in Twente? 

2. Kan het College ons informeren of er al dan niet aanhoudingen in Dinkelland zijn 
verricht? 

3. In het krantenartikel wordt ook gesproken over tientallen boeren in Oost Nederland 
die met deze bedrijven zaken hebben gedaan, waardoor de mestfraude grootschalig 
is.  Kan het College ons informeren of er Dinkellandse ondernemers zijn die zaken 
hebben gedaan met bedrijven elders om hun mestmonsters te laten manipuleren? 

4. Mocht het zo zijn dat Dinkellandse boeren op welke manier dan ook betrokken zijn bij 
deze mestfraude, kan het College ons dan informeren over de voortgang van de 
aanhoudingen en de maatregelen die getroffen worden in Dinkelland op basis van dit 
onderzoek? 

Hoewel de termijn waarop het college tijd heeft om onze laatste vragen te beantwoorden 
nog niet is verstreken, zijn wij toch benieuwd of er al iets over gezegd kan worden. Temeer 
omdat wij ons grote zorgen maken, en de zomervakantie voor de deur staat waardoor alles 
langer zou blijven liggen.  

Zeker nu u ons hebt duidelijk gemaakt dat Dinkelland alleen mestvergisters heeft voor dunne 
mest van varkens of runderen, zonder toevoeging van andere organische stoffen, hopen wij 
te horen of de wethouder al iets meer weet over de fraudezaak in Twente. Onze zorgen zijn 
zo groot, omdat door mestfraude mens en milieu in gevaar zijn. Wat bijvoorbeeld te denken 
van ons drinkwater waarover ook al een verontrustend rapport is verschenen? De fractie 
GroenLinks ziet dit als een ernstige zaak, en behalve opheldering over de stand van zaken, 
zijn we ook benieuwd naar het actieplan dat hier door de gemeente zelf, maar waarschijnlijk 
vanuit de gehele regio op wordt gezet.  

 


