
 

 

Schriftelijke vragen fractie GroenLinks d.d. 22 mei 2019 

 

Onderwerp: mestfabrieken 

 

Geacht college, 

Afgelopen 15 mei werden wij verrast door een bericht in de NRC dat er een 
vertrouwelijk rapport uit 2016 van het OM , de politie en enkele provincies is 
verschenen over mestfabrieken die de spil vormen en een omvangrijke fraude, die 
tot grote risico’s voor mens en milieu leidt. Zie: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/15/geen-maisafval-maar-verfslib-en-xtc-resten-
in-de-mest-a3960430?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp 

Als voorbeeld wordt een bedrijf genoemd in Chemelot, (Geleen, Limburg). Het doel is 
co-vergisting, productie van mestkorrels en biogas. Echter, vaak blijkt geen maisafval 
of gras bij de mest te worden vermengd, maar slachtafval, dioxine, zware metalen, 
afvalwater, verfslib en ander chemisch afval. Deze stoffen komen in de bodem, het 
grondwater en het voedsel; een gevaar voor de volksgezondheid. Daarnaast wordt er 
gerommeld met subsidies. De sector is kwetsbaar voor het plegen van meerdere 
vormen van fraude en risicovolle milieuovertredingen. Het verwijt  betreft niet allen 
de mestfabrieken, het gaat ook om het toezicht: inspecteurs die te weinig monsters 
nemen, en ambtenaren die te weinig kennis hebben van illegale stoffen. Volgens het 
rapport zijn er provincies die na faillissement van mestbedrijven niet goed 
controleren wat er met subsidies gebeurt. Het streven lijkt vooral te zijn om 
subsidiegelden uit te geven omdat de milieudoelstellingen gehaald moeten worden. 
Dit werkt misbruik in de hand. Hoewel het rapport al twee jaar oud is, ziet het OM de 
fraude nog steeds doorgaan. Het OM verwijst ook naar het oosten van Nederland 
waar een groot onderzoek loopt met afvalstromen naar co-vergisters.  

Naar aanleiding van dit bericht hebben wij de volgende vragen: 

1. Heeft de provincie Overijssel iets gemeld over het bestaan van dit rapport en 
zo ja, dit gedeeld met de Overijsselse gemeenten? 

2. Is het college van Dinkelland bekend met dit rapport? 
3. Ziet het college van Dinkelland reden om naar aanleiding van dit rapport 

navraag te doen bij de provincie en/of het OM over eventueel gerapporteerde 
gegevens die de gemeente Dinkelland aangaan? 

4. Welke stappen zal het college ondernemen, mocht blijken dat er inderdaad 
onderzoeksresultaten zijn die bedrijven in Dinkelland betreffen.  

5. Hoe worden in Dinkelland de in- en uitstromen van mestvergisters 
gecontroleerd? Ofwel: houdt de gemeente hierbij de vinger aan de pols? 
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