
Oudemirdum, 20 december 2017

Geachte lezer,

Voor de zoveelste keer heb ik een nietszeggende brief van de NVWA ontvangen. Dit is het antwoord op
de brief van 25 oktober 2017, met daarin genoemde website. Een antwoord op mijn gestelde vragen 
heb ik nog niet gehad. Er wordt gemeld dat men de afgelopen jaren talloze keren ter plaatse is geweest. 
Van de 17 jaar akkerbouw rondom ons perceel is men slechts vijf maal bij ons op het erf geweest! De 
overtredingen zijn wel vastgesteld maar vervolgens doet men er helemaal niets mee.

Tot nu toe geen klachten ingediend in 2017, dat is juist. Waarom? Omdat ik sinds het bezoek van klacht
2 uit 2014 geen enkele inspecteur meer op het erf heb gezien. Het indienen van klachten heeft dan dus 
weinig zin. U krijgt nu vanaf 2017 de klachten aangeboden via de website, bij de extra’s. Het 
grondontsmettingsmiddel metam-natrium (blauwzuurgas), dat gore gifgas, mag nog steeds gebruikt 
worden. 
Ook hier kan het met een zware zuidwesterstorm nog steeds gruwelijk uit de hand lopen, dat heeft u 
enkele jaren terug aan de noordoostzijde van het dorp Oudemirdum kunnen zien. 
Het middel is hier op aangrenzend perceel voor het jaar 2010 zeker eenmaal gebruikt. Het is schandalig
dat men dit middel in Nederland nog steeds in de grond mag stoppen. Wat denkt u wat er met het 
bodemleven van het land gebeurt? Dan nog maar te zwijgen over het spuiten met 
gewasbeschermingsmiddelen, deze komen door wind op andermans grond terecht.

Vindt u het niet vreemd dat de daling van insecten sinds 1972 met tientallen procenten afneemt? Ik 
ondervind het hier aan den lijve, op mijn bijenstand en beplanting op het erf. Na de brief van de NVWA
gelezen te hebben, er van uitgaande dat men kennis heeft genomen van de website, moet ik helaas de 
volgende conclusie trekken: de NVWA beschermt niet de omwonenden/burgers tegen de bedrijven, 
maar de bedrijven tegen de burgers. Het is nu tijd geworden voor de Provinciale Staten en de 
gemeentelijke overheid om gezamenlijk tot een adequate oplossing te komen.
Om ook maar iets met de NVWA proberen te ondernemen is volkomen zinloos.

Schokkend, hoe je door je eigen overheid wordt behandeld.
Men heeft na zeven (!) jaar aan klachten nog niets geleerd.

Theo de Zwart


