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Klacht 1

Nederlandse V�edsel- en
Warenamontelt

Aliniscerie van Eoonomîsche Zaken

Vragen- en klachtenformulier
Klachten- / meldingenformulier
u uw klacht / melding anoniem registreren? Nee

Uw gegevens
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Huningspaed 9b

Postcode

8567LL

land

Nederland

de

Zwart

M

Plaatsnaam Oudemirdum

Selecteer hoofdgroep van de klacht / melding Overig
Omschrijving overige onderwerpen

Schade aan laurier

Uw klacht / melding

Op foto's is er schade te zien van vorig jaar (klacht 2, mei 2014) er is
toen met opzet geen monster genomen van de tradescantia. Uw
conclusie van de 4 onderzochte planten was toen vorstschade,
schimmels of droogte. Ik kan u verzekeren en bewijzen dat dit puur
landbouwgif is, alleen bij deze struiken (de laurier) gaan er maanden
overheen voordat je het resultaat ziet! Zie ook klacht 12 van 2013,
daarin zegt dhr. E. G. dat de omringende planten niet zijn aangetast,
zie hier het resultaat. U kunt ook de vier jonge tradescantia planten
zien staan, wilt u ze eens goed bekijken (nu nog geen last van
bovengenoemde 'ziekten').
Foto's:
1.) http ://gyazo.com/eeb23a80ffc1273d3e208375cb8dbe5a
2.) http://gyazo.com/655aaa092b006972fef78c6a3d lb74f7

Datum constatering

01-04-2015

Tijd constatering

09:00

•

Klacht 2

1

Nederlandse Voedsel- en
Warenautorireir
A\inisurit van Economische Zaken

Vragen- en klachtenformulier
Klachten- / meldingenformulier
, u uw klacht/ melding anoniem registreren? Nee

Uw gegevens

Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Huningspaed 9b

Postcode

8567LL

Land

Nederland

de

Zwart

Plaatsnaam Oudemirdum

Selecteer hoofdgroep van de klacht/ melding Overig
Omschrijving overige onderwerpen

Spuit 'schade' (klacht 2)

Uw klacht/ melding

Het lijkt erop dat de NVWA na vier jaar klachten van mij nog geen grip
op de boeren hier kan krijgen wat betreft het spuiten met landbouwgif.
De boer heeft het spuitseizoen alvast geopend door te spuiten met
windkracht 4 (terwijl maximaal 3 is toegestaan). In klacht 3 (die komt
nog) maken ze het nog bonter. Ze gaan rustig met de 'chemokar'
spuiten met windkracht 5 tot 6 met desastreuze gevolgen (zie verder
klacht 3).
Windrichting W.Z.W.4

Datum constatering

28-04-2015

Tijd constatering

21:00

1

Klacht 3

Nederlands� V�edsel-en
Warenauronte1r

Alinis1erîe van EC011omische Zaken

Vragen- en klachtenformulier
Klachten- / meldingenformulier

Wilt u uw klacht I melding anoniem registreren? Nee
Uw gegevens

Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Huningspaed 9b

Postcode

8567LL

Land

Nederland

Selecteer hoofdgroep van de klacht
Omschrijving overige onderwerpen
Uw klacht I melding

I melding

de

Zwart

M

Plaatsnaam Oudemirdum

Overig
Spuitschade aan bomen en misschien heesters
(deze melding is reeds telefonisch doorgegeven
op 8 mei door N.
Ik heb om ongeveer 11.45 uur de politie direct een heterdaadmelding
doorgegeven. Deze zijn 's middags langs geweest bij de desbetreffende
boer en hebben daarna contact opgenomen met de NVWA. Ze hebben
zich niet bij ons gemeld. We rekenen erop dat de NVWA op zeer korte
termijn langskomt om de situatie in ogenschouw te nemen en hiervan
ook de nodige monsters neemt. Dat dit bij de speelplaats van de
recreatiewoningen gebeurt is al helemaal te gek voor woorden. Ik
verzoek uw dienst om niet te zoeken naar welke werkzame stoffen er
niet in de genomen monsters zitten maar juist wat er wél in zit. Ik kan
nog wel honderd andere werkzame stoffen bedenken die er ook niet in
zitten, daar heb ik niets aan. De boer kan op papier alles wel voor
elkaar hebben maar in werkelijkheid een totaal ander spuitmiddel in de
'chemokar' doen. Met nadruk wil ik u op bijgaande foto's wijzen, kijk
eens goed naar de datums van deze foto's en de spuitbeurt. Dan heeft
u toch een makkie deze keer. Voorts zou het dhr. H. A. H. sieren om
eens langs te komen om te kijken wat hier op het erf zoal plaatsvindt.
Deze persoon doet al mijn klachten af alsof er niks aan de hand is. Het
zou de NVWA ook goed doen er ook eens te zijn voor de omwonenden
van de desbetreffende akkerbouwgebieden, dan specifiek rondom de
dorpen en steden.
Windrichting: Z.Z. W .5-6
Foto's:
http :IIgyazo.coml58dd500c88b6e0126b64509edb57540f
http: 11 gyazo.comleeb23a80ffc1273d3e20837 5cb8dbe5a
http: 11 gyazo.comlaOle2b01ba17469b6d8966662c2ee7fc
http: 11 gyazo. comlf92 7b2b5be2af84f4ae3Sf396d6700a6
http: II gyazo. coml10e56048122d6c242f37fe lbcd096b32
http: II gyazo. coml73 534Sc2fl 6a5f84fb8elfcc4bd3eb44
http: II gyazo.comlde8ced5e26323283la7ad926f43bf320
U kunt hier zien dat de bladeren eerst groen zijn en 2 dagen later zijn
verkleurd.
Krant:
http:IIgyazo.coml8499d13142d4f82e901882799Sd7ca15

Datum constatering

06-05-2015

Tijd constatering

11:45

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit

Ministerie van Economische Zaken
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht
Divisie Klantcontact en
Dienstverlening

Dhr. T. -de Zwart
Huningspaed 9
8567 LL OUDEMIRDUM

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
Contactpersoon
NVW A Klantcontactcentrum
info@nvwa.nl

Datum: 10 juli 2015
Betreft: gewasbeschermingsmiddelen

Geachte heer De Zwart,

Onze referentie
402560.00
402749.00
402751.00
402753.00
408881.00
408885.00
Uw referentie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een aantal meldingen
van u ontvangen en naar aanleiding hiervan een onderzoek ingesteld.
-Een inspecteur van de NVWA heëfCdecföor u genoe-mde focatîe geinspecteerct:
Tijdens deze inspectie zijn geen schades waargenomen door bespuitingen met
gewasbeschermingsmiddelen.
De inspecteur van de NVWA heeft contact gehad met de telers van de plantuien
en de pootaardappelen. Tijdens dit gesprek is de afspraak gemaakt dat de telers u
in kennis stellen van de uit te voeren werkzaamheden met
gewasbeschermingsmiddelen.
Ik dank u dat u de moeite heeft genomen om de NVWA op deze zaak te
attenderen. Ik vertrouw erop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Drs. C. A. K.
Hoofd afdeling Klantcontactcentrum
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Klacht 4

1

Nederlandse Voedsel- en
Warenaumriteit

Minisllrie van Economische Zaken

Vragen- en klachtenformulier
Klachten- / meldingenformulier
Wilt u uw klacht/ melding anoniem registreren? Nee
Uw gegevens

Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Huningspaead 9b

Postcode

8567LL

Land

Nederland

de

Zwart
Plaatsnaam Oudemirdum

Selecteer hoofdgroep van de klacht/
melding Omschrijving overige onderwerpen

Overig

Uw klacht/ melding

Spuiten met windkr. 5

Datum constatering

Op 19 mei is er op de "uien" gespoten met, bleek achteraf volgens
politie,
een biologisch middel voor betere hechting van de wortels te zijn.
-Graag zou ik de naam dit middel weten.
-En mag dit met windkracht 5 worden gespoten.

Tijd constatering

19-05-2015
10:00

M

RE: 408873.00 3 Betreft een me l ding/ k lacht met kenmerk 9209062 - ... pagin a 1 van 2

RE: 408873.00 3 Betreft een melding/ klacht met kenme

1

NVWA Klantcontactcentrum <info@nvwa.nl>
aan mij
Geachte heer De Zwart,
Uit onderzoek is gebleken dat op 19 mei 2015 het middel STIMUTER is
gebruikt, een wortelstimulerend middel van plantaardige afkomst. Het
middel STIMUTER Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet
van toepassing.
Met vriendelijke groet,
C. A. K.
Hoofd afdeling Klantcontactcentrum
Divisie Klantcontact & dienstverlening
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht
T 0900-0388 (lokaal tarief)
info@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl
De NVWA streeft ernaar continu haar dienstverlening te verbeteren. Daa
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Klacht 5

Vragen- en klachtenformulief"
Klachten- / meldîngenformuUer
ilt u uw klacht/ melding anoniem registreren? Nee
Uw gegevens

Voorletter(s}, tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Huningspaed 9b

Postcode

8567LL

Land

Nederland

de

Zwart
Plaatsnaam Oudemirdum

Selecteer hoofdgroep van de klacht/ melding Overig
Omschrijving overige onderwerpen

Klacht 5, spuitschade aan planten

Uw klacht/ melding

Aardappels (vermoedelijk) gespoten op 30 mei of 1 juni.
Er is schade ontstaan aan :wildewingerd, polygonium en druif
(waargenomen op 4 juni).
Windrichting onbekend, constatering door sporen van trekker in het
land.

Datum constatering

01-06-2015

Tijd constatering

17:00

M

Klacht 6

Wólremutorireit

iniswie van Erorromtst:ht Zaken

Vragen- en klachtenformulier
Klachten- / meldingenformulier
Wilt u uw klacht/ melding anoniem registreren? Nee

Uw gegevens

Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Huningspaed 9b

Postcode

8567LL

Land

Nederland

de

Zwart

M

Plaatsnaam Oudemirdum

Selecteer hoofdgroep van de klacht/ melding Overig
Omschrijving overige onderwerpen

Klacht 6,spuiten met windkracht 4 over
aardappels

Uw klacht/ melding

Deze klacht komt van de bewoners van Huningspaed 11,mijn
buurvrouw
(waarvan de echtgenoot arts is) heeft de hele dag zeer veel last van
ogen en keel gehad, het spuitmiddel had een scherpe plastic achtige
lucht.
Ook iemand van de J. Schotanusweg omschreef het als een zeer
scherpe lucht.
-Graag naam van middel waarmee gespoten is.
-En of dit met windkracht 4 wel is toegestaan.
windrichting Z.0.4 temp. 28 graden

Datum constatering

05-06-2015

Tijd constatering

10:00

••

Klacht 7
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteir

Ministtrie van Economische Zaken

Vragen- en klachtenformulier
Klachten- / meldingenformulier
Wilt u uw klacht/ melding anoniem registreren? Nee
Uw gegevens

Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

Huningspaed 9b

Postcode

8567LL

Land

Nederland

de

Zwart

M

Plaatsnaam Oudemirdum

Selecteer hoofdgroep van de klacht / melding Overig
Omschrijving overige onderwerpen

Klacht 7 Spuiten met windkracht 4

Uw klacht/ melding

Op 11 juni "uien" gespoten, volgens boer met biologisch middel ,
Graag hoor ik van U of dit juist is en met welk middel er ge spoten is.
Windrichting N.0.4

Datum constatering

11-06-2015

Tijd constatering

10:20

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht
Divisie Klantcontact en
Dienstverlening

Dhr. T. de Zwart
Huningspaed 9
8567 LL OUDEMIRDUM

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
Contactpersoon

NVWA Klantcontactcentrum

info@nvwa.nl
Onze referentie

Datum 21 juli 2015
Betreft Uw melding

Geachte heer De Zwart,
Naar aanleiding van de melding die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) op 11 juni 2015 van u ontvangen heeft, wil ik u laten weten dat onze
organisatie nog met het onderzoek bezig is. Door omstandigheden heeft dit
onderzoek v�.rtra_ging opg�lopen.
Zodra het onderzoek is afgerond, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Drs. C. A. K.
Hoofd afdeling Klantcontactcentrum

408887.00

Uw referentie

9209102

1

Klacht 8
Nederlandse Voedsel- en
Warenautorireit
Ml11is1erie van Economische Zaken

Vragen- en klachtenformulier
Klachten- / meldingenformulier
Wilt u uw klacht/ melding anoniem registreren? Nee

Uw gegevens
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam

T

Straatnaam, huisnummer en toevoeging

H uningspaed 9b

Postcode

8567ll

Land

Nederland

de

Zwart

Plaatsnaam Oudemirdum

Selecteer hoofdgroep van de klacht/ melding Overig
Omschrijving overige onderwerpen

klacht 8 d.d. 25-06-2015

Uw klacht/ melding

Omstreeks 8 mei zijn er een drietal klachten ingediend bij U.
Tot heden nog geen antwoord gehad, zelfs nog geen inspecteur
gezien.
Toch wel een schandalige zaak dat je na twee maanden nog geen
reactie hebt gehad.!!!

Datum constatering

25-06-2015

Tijd constatering

09:47

M

Gmail - Reactie op uw schrijven van 10 juli 2015

Theo de Zwart

Reactie op uw schrijven van 10 juli 2015

1 bericht

Theo de Zwart Aan: "info@nvwa.nl"
<info@nvwa.nl>

17 juli 2015 13:11 ,...

Betreffende klacht 1, datum constatering: 01-04-2015
Betreffende klacht 2, datum constatering: 06�05-2015
Geachte mevrouw C. A. K.,
Met verbazing heb ik kennis genomen van uw brief.
Pas na negen weken krijg ik een reactie op mijn klachten en die inspecteur waarover u hier schrijft
hebben wij hier nooit gezien. Dat is zeker fa. list en bedrog geweest (de heer E.G., de heer T.V.S.)van
afdeling Noord. Ook past dhr. O. hier wel in dit rijtje. Deze wist mij vier jaar geleden meerdere malen te
vertellen dat je tot en met windkracht 5 rustig mocht spuiten met gewasbeschermingsmiddelen, er
stonden toen lelies op het land (er is toen zelfs met windkracht 6 gespoten). Bij navraag op
Huningspaed 9, 9a en 9b blijkt dat hier dit jaar nog geen inspecteur is geweest voor een inspectie.
Ook bevreemdt het ons zeer dat zonder aankondiging en toestemming van de eigenaren hier
iemand het erf komt inspecteren. Des te meer omdat er ook recreanten verblijven. De woningen 9a en
9b zijn namelijk recreatiewoningen. Wij willen graag ook bij deze inspectie zijn om aan te geven waar
schade is. Ik weet zeker dat de inspecteur niet eens alle schade heeft gezien, want alle foto's zijn niet
bijgevoegd.
Op de volgende vragen zou ik graag een bevredigend antwoord willen (dus nou eens niet kletskoek
verkopen):
Klacht 1: schade aan laurier, constatering 01-04-2015 09:00 met als bijlage de twee foto's.
We gaan even terug in de tijd:
Melding klacht 12 verzonden op 12 september 2013 16:56 aan dhr. E. G., ik kreeg toen de volgende
antwoorden:
"Uw foto's heb ik door verschillende mensen laten bekijken, met de vraag of er ook sprake zou kunnen
zijn van spuitschade. Het antwoord is dat dit niet aannemelijk is, aangezien de schade heel plaatselijk is
(alleen dit plantje) en de omringende planten niet zijn aangetast. Het toepassen van een gewas dodend
middel zou ook schade moeten laten zien op de omringende planten/gewassen. Ik heb de foto's ook
laten bekijken door mensen met kennis van plantenziekten en kreeg te horen dat de symptomen veel
lijken op de aantasting door een schimmel. Van de tradescantia is bekend dat die hiervoor gevoelig is."
Wilt u eens goed de foto's bekijken die bij klacht 1 horen, u ziet precies op de achtergrond de
aangetaste laurierbladeren, zowel links als rechts zie je bijna geen schade. Dus heer E.G, uw conclusie
is juist. Puur landbouwgif! Een klein kind kan namelijk wel zien dat dit geen vorstschade, schimmels of
droogte is!
Hoe is dit mogelijk? Omdat het richting IJsselmeerkust (± 1000 meter) 11 meter lager is wordt de nevel
die vrijkomt met spuiten door de wind de heuvel opgeblazen, en als het nog eens 20 graden C° of hoger
is komt door de warmte/thermiek de nevel omhoog en kaatst tegen de gevel van de woning. Een deel
kaatst haaks op de woning terug richting planten, de rest van de wind wordt door de overstekken naar
beneden geduwd en wordt zowel links als rechts over de grond en vijver atgevoerd. Vandaar dat ik ook
vaak last heb van aangetaste vijverplanten. Ook daar heeft u in het ver1eden klachten over ontvangen.
Wij hebben op het terras een windscherm van 2 meter hoogte onder een hoek van 45 graden op de
woning staan, en daar kaatst de nevel tegenaan waardoor het over de vijver trekt. Overigens heb ik van
de deskundigen gehoord dat de tradescantia niet uit te roeien is. Met landbouwgif dus ook niet, want
toch komen de planten ieder jaar weer terug.
Melding klacht 3 verzonden op 6 mei 2015 11 :45, met als bijlage 7 foto's.
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De door u genoemde inspecteur die 'de locatie heeft geïnspecteerd', als ik tenminste de juiste persoon
voor ogen heb, kan nog geeneens tot vijf tellen. Vorig jaar hebben ze vier soorten planten onderzocht,
de vijfde hadden ze gemakshalve maar vergeten Ua, de tradescantia). Als deze persoon geen schade
door bespuitingen heeft waargenomen dan is deze persoon óók nog eens stekeblind! Ik vraag me af of
de bijgaande 7 foto's wél zijn bekeken, of zouden ze weer eens zijn 'zoekgeraakt'? Net als bij klacht 9,
16 juni 2013.
Welke inspecteur is er langs geweest? (datum en tijdstip graag, dan kunnen we die verifiêren) Wij
willen graag een nieuwe afspraak maken en dan willen we de schade aangeven.
Ook willen we graag weten met wat voor middel de boer die dag heeft gespoten.
Wat doet de NVWA met de spuitlicentie van een boer die de regels met voeten treedt? Niets dus, want
hij spuit vrolijk verder. Desbetreffende boer heeft een bewijs van vakbekwaamheid. Notabene met het
logo van het Ministerie van Economische Zaken erop! Hij komt doodleuk met windkracht 5-6 het land
op om te spuiten. Voor het resultaat, zie de zeven foto's behorende bij klacht drie. Er heeft die week
maar één iemand gespoten en dat is bovengenoemde boer. Weet u nog, vorig jaar zijn vier stuks
planten onderzocht. Met als antwoord welke drie stoffen er niet in zaten. De conclusie was toen bij de
beuk en wilde wingerd; "Het beeld komt overeen met beelden die we kennen van vorstschade." Ik heb
u toen uitgenodigd om te komen kijken, omdat ik kon bewijzen dat het geen vorstschade was. U vond
dat niet nodig. Daarom stuur ik deze foto's mee als bewijs dat er toen geen vorst is geweest. Op dit
gedroogde blad ziet u allemaal kleine ronde gaatjes die ontstaan zijn door de nevel van het spuiten,
deze bladeren zaten gelijktijdig aan de wilde wingerd als de bladeren van de bemonstering toen.
Ook kunt u het KNMI raadplegen over waar nachtvorst is geweest. Hier aan de kust van het
IJsselmeer komt omstreeks die tijd (20-5-2014) bijna nooit nachtvorst voor, zeker niet op 10 meter
hoogte boven de grond.
Resumé: geen vorstschade bij tradescantia, laurier en dus ook niet bij de beuk. Als klap op de vuurpijl
doe ik er ook nog even een foto bij die is genomen midden in de zomer, zeker ook vorstschade!
We mogen hopen dat de NVWA deze klachten serieus neemt, en ons niet weer bijna tweeênhalve
maand laat wachten op een antwoord.
Met vriendelijke groet,
Theo de Zwart
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