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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 9 juli 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Schriftelijke vragen GroenLinks: Mestfraude in Twente 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
Wij hebben besloten de vragen van Groen Links te beantwoorden conform de inhoud van deze brief.  
 
Toelichting 
Op 20 juni 2019 heeft de Fractie van Groen Links schriftelijk vragen bij uw college ingediend. Groen Links 
geeft aan in de Tubantia het verontrustende bericht te hebben gelezen over grootschalige mestfraude in 
Twente. 
 
Ingediende vragen en beantwoording 
Naar aanleiding van dit bericht heeft de fractie van Groen Links de volgende vragen: 
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? 

Onze antwoorden: 
1. Nee, het college is door de NVWA niet op de hoogte gebracht en is dus ook niet bekend met de 

bevindingen van het onderzoek. 

2. Nu het college niet op de hoogte is gebracht van de bevindingen kan het college GL niet verder 

informeren. Het is niet bekend of er al dan niet aanhoudingen zijn verricht. 

3. Deze informatie is niet bekend bij het college. Het is niet bekend of er Dinkellandse ondernemers zijn 

 



 

 

die zaken hebben gedaan met bedrijven elders om hun mestmonsters te laten manipuleren. 

4. Indien blijkt dat Dinkellandse boeren betrokken zijn bij mestfraude, kan het college GL niet informeren. 

Dit betreft dan namelijk een strafrechtelijke aangelegenheid en deze informatie wordt door het 

Openbaar Ministerie niet gedeeld. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de door Groen Links Dinkelland gestelde vragen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


