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hetopsporenvanlandbouwgifblijftvoordeNVWAeengroteklucht.
Overenkelemaandenkuntudeoverigefoto'sbekijkenopwebsitewww.degifbende.nl

Onderstaande tekst is niet verzonden naar de NVWA, maar ik wil het toch even vermelden bij deze foto.
Het landbouwgif van klacht 1 kwam vanaf het perceel land dat grenst aan de Dollen/Marderhoek.
Dat perceel land was vroeg in het voorjaar klaargemaakt voor de akkerbouw.
De afstand tot onze locatie is circa 600-1000m. Als u nu eens naar Google Maps gaat kunt u zien 
dat het Dagrecreatieterrein De Hege Gerzen sinds twee jaar ook in het bereik ligt van het landbouwgif.
Het ligt zelfs nog dichterbij (600-800m). Ik zou me als college daar echt zorgen om maken, zeker met
zo’n zomer als we dit jaar hebben gehad. We hebben namelijk veel wind uit de noord-westelijke richting
gehad. Het gif kan op het land, maar ook in het zwemwater terechtkomen. Zeker geen veilige zwemplek
voor de inwoners en recreanten van Oudemirdum!

Vriendelijkegroet,TheodeZwart

Hoeuooklangsbentgeweest,telandterzeeofindelucht,



Aan het college van burgemeester en wethouders zaaknr. 1940101450
van de gemeente De Fryske Marren
postbus 10, 8500AC te Joure

Oudemirdum, 13 september 2018.

Geacht College,

betreft: milieuschade en gezondheidsrisico.

Nadat we jarenlang, onwetend van de gevolgen voor de samenleving op langere 
termijn, gebruik gemaakt hebben van chemische middelen om de landbouwproductie 
te vergroten en te verbeteren tot de ontdekking komen dat we onze omgeving voor 
ons nageslacht onleefbaar en gevaarlijk maken, doen we met man en macht moeite 
het tij te keren voor het echt te laat is. Tot mijn grote blijdschap zie ik dat hier 
behalve in natuur- en milieubewegingen ook in de politiek alle aandacht voor is. 

Met de problematiek die het gebruik van chemische middelen oplevert ben ik al vele 
jaren geconfronteerd. Door mijn werk als imker zie ik welke funeste uitwerking deze 
middelen op het insectenbestand en in mijn geval specifiek de zo voor ons 
voortbestaan belangrijke bij heeft. Mijn bijen heb ik noodgedwongen naar een locatie
moeten verhuizen die ver van mijn huis is zodat ik vele kilometers per jaar, hetgeen 
ook weer slecht voor het milieu is, moet rijden om ze te verzorgen. Dit alles omdat 
het belendende perceel van de oude locatie nu al jaren verhuurd wordt om er 
gewassen op te kweken die intensief bespoten worden. 

Ik heb begrip voor de economische motieven van de verhuurder, huurder en andere 
belanghebbenden maar vind dat de tijd nu rijp is voor maatregelen die voortkomen uit
hogere motieven. De gezondheid van mens en dier gaat immers vóór! 

Ik doe hiermee dan ook een beroep op uw inzicht en wijsheid. Kies voor de belangen 
van de grote meerderheid burgers uit uw gemeente en grijp in. De economische 
belangen van een enkeling mogen toch geen bezwaar zijn om wijzigingen aan te 
brengen in de bestaande situatie als dit ten goede komt aan óók uw gezonde 
omgeving?

In de afgelopen jaren heb ik soms op emotionele wijze, hetgeen verklaarbaar is voor 
iemand die werk doet dat zo belangrijk is voor ons voortbestaan bedreigd ziet 
worden, met de verschillende instanties contact gehad. Met de verhuurder van het 
perceel, de huurders, de spuiters, de NVWA en niet te vergeten met de gemeentes 
Gaasterland-Sleat en De Fryske Marren. De uitkomsten waren steeds teleurstellend 
en hebben tot nu geen verbetering in de situatie opgeleverd. 



In de laatste brief d.d. 20 maart 2018 die ik namens de burgemeester en wethouders 
ontving schrijft men dat de gemeente welliswaar de zorgen omtrent de bollenteelt met
de burgers deelt, doch dat ze die niet kan weg nemen.
Ik concludeer dat het u aan wettelijke macht- en middelen ontbreekt om als gemeente
hieraan iets te kunnen wijzigen. Dat is mogelijk, dat kan ik niet beoordelen. U geeft 
echter nergens blijk van het feit dat u zich daar zorg om maakt en gaat proberen er 
iets aan te doen. In tegendeel, in het vervolg van de brief bent u bezig uw 
machteloosheid te motiveren en gebruikt zelfs de uitdrukking dat u mijn zorg 
“respecteert”. Deze uitdrukking geeft aan dat u een andere mening heeft doch 
welwillend aan de zijlijn blijft. Deze welwillendheid moet dan ook blijken uit de 
laatste zin waarin staat dat u bereid bent om met mij van gedachten te wisselen. 

Kunt u mij vertellen in hoeverre dit zou kunnen bijdragen aan het tot stand komen 
van een verbetering van de bovenbeschreven slechte situatie voor de burgers in uw 
gemeente en het milieu? Indien het slechts bedoeld is om u in te dekken tegen 
aantijgingen is het zowel voor u als voor ons als burger slechts tijdverspilling en 
draagt het niet bij aan een betere samenleving. De wijze waarop u in de brief verslag 
doet van het overleg met NVWA, en u zonder motivering neerlegt bij hun weigering 
te overleggen, geeft mij geen vertrouwen in een zinvol gesprek. 

Ik nodig u echter graag uit tot een gesprek indien u, na bestudering van alle 
beschikbare documentatie die voorkomt op de website  www.degifbende.nl  die ik, zo 
goed als ik als amateur maar kan, heb ingericht om een ieder die geïnteresseerd is van
de feiten te voorzien, nog nadere uitleg wilt hebben om tot actie te kunnen over gaan. 

Verder verneem ik graag van u dat u van dit schrijven hebt kennis genomen en welke 
stappen u denkt te nemen.

Hoogachtend,

T. de Zwart

8567 LL Oudemirdum

kopie aan: It Fryske Gea, Natuur&Milieu, Omrop Fryslân en Friesch Dagblad.
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Aan het college van burgemeester en wethouders                                                       zaaknr. 1940101450
van de gemeente De Fryske Marren
Postbus 10, 8500AC te Joure

Oudemirdum, 24 december 2018

Geacht College,

betreft: milieuschade en gezondheidsrisico

Onder inleiding van uw brief van 20 maart 2018 geeft u het volgende te kennen:

“Blijkens telefonisch contact op 15 maart jl. was dit niet de bedoeling waarmee u de brief stuurde, maar
wilt u een beoordeling van de op de website degifbende.nl weergegeven feiten en omstandigheden.
Wij zien geen aanleiding om daar in detail in te treden, omdat deze zich aan onze waarneming hebben 
onttrokken.”

Wij vragen u niet om in detail te treden, wij vragen u om enige empathie te tonen voor de ramp welke 
zich hier op ‘het Heech’ in Oudemirdum de afgelopen acht jaar heeft afgespeeld. Echter zelfs dat kunt u
niet opbrengen.
Ook kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat u tot nu toe alle beschikbare documentatie die 
voorkomt op de website heeft bestudeerd. Dat u zich niet verantwoordelijk voelt voor hetgeen hier 
plaatsvindt op ‘het Heech’ is mij nu ook wel duidelijk geworden. Misschien dat onderstaand schrijven u
toch op andere gedachten kan brengen.

Over mijn brief van 3 april 2018 het volgende: een schriftelijke reactie van deze brief heb ik nog niet 
ontvangen. Wel werd ik op 4 april 2018 gebeld over bovengenoemde brief door wethouder Durk          
, hij kon mij vertellen dat de brief van 25 oktober 2017 wel in het college van burgemeester en 
wethouders was behandeld. Blijkbaar was die brief niet belangrijk genoeg, want als ik vijf maanden 
later niet had gebeld had ik nog steeds niets gehoord.

Er staat in de brief vermeld waar de twee vragen staan, namelijk in het document. Tot nu toe heb ik nog
geen antwoord gekregen op deze twee vragen. Op de uitnodiging om eens naar de eerste schade van 
2018 te komen kijken werd negatief geantwoord. Ik kreeg duidelijk van de wethouder              te horen 
dat men niet naar de schade kwam kijken. Ik moest me maar vervoegen bij de instantie die daarover 
ging, de NVWA. Deze wethouder dacht zeker dat ik daar nog nooit van gehoord had, het woord NVWA
is wel vier tot vijf maal genoemd door desbetreffende persoon. Hij had waarschijnlijk de website nog 
niet gelezen. Dat bleek ook wel, want later wist hij te vertellen dat men niet alle websites las.
U kunt nu ook op de website https://www.degifbende.nl onder het jaar 2018 een uitgebreide 
fotoreportage zien van klacht 1 en het antwoord van de NVWA hierop.

Op woensdag 7 november om 15:30 uur jl. is er een bijeenkomst gehouden op het Huningspaed 9b te 
Oudemirdum. Dit naar aanleiding van mijn brief van 13 september 2018. De gemeente werd 
vertegenwoordigd door de heer            , als wethouder, en de heer               als begeleidend ambtenaar.
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De dag ervoor, dinsdag 6 oktober, werd ik om ± 10:30 uur gebeld door de heer           met de vraag waar
hij de vragen kon vinden die de gemeente nog moest beantwoorden. Een half uurtje later heb ik hem 
teruggebeld op het nummer                  , en gezegd waar de vragen stonden. Het bleek dat zijn computer
erg traag was en ook op het gemeentehuis had men steeds last van storingen. Zelfs op 7 november, de 
dag van de bijeenkomst, moest ik begrijpen uit de verhalen van de twee vertegenwoordigers van de 
gemeente dat men nog steeds last van storingen had.

Ik kreeg niet bepaald de indruk dat men de website goed had bekeken. Op de bijeenkomst van 7 
oktober bij mij thuis heb ik de twee heren van de gemeente met de andere gasten eerst een rondleiding 
over het erf gegeven. Ik heb uitgelegd waar het gif vandaan kwam, waar het terecht kwam én wat de 
gevolgen daarvan zijn voor de natuur. Ook is dit duidelijk op de website te zien. Vervolgens zijn we 
naar binnen gegaan en hebben we nog ruim een half uur gepraat over de rol van de gemeente en wat die
voor ons kan betekenen.
Dat bleek bitter weinig te zijn. De wethouder gaf aan niets te willen ondernemen, alles zou voorlopig 
bij het oude blijven. Wel werd er gezegd dat de problemen zouden worden meegenomen als het 
bestemmingsplan zou worden herzien, wat inhoudt dat je al gauw vijf tot tien jaar verder bent.

Toch wil ik bij u het volgende onder de aandacht brengen.
U zegt geen rol te spelen in de toezichthoudende taak met betrekking tot het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat is duidelijk, de NVWA is hiervoor verantwoordelijk maar die komt 
pas in actie als het harder waait dan windkracht 3 Bft (18 km/h). Daaronder mag de akkerbouwer vrij 
spuiten. Als men toestemming van de gemeente heeft om tot de erfgrens te spuiten, zoals hier op ‘het 
Heech’ het geval is, denkt u dan werkelijk dat de spuitnevel die (altijd) vrijkomt met windkracht 3 Bft 
bij het spuiten achter een paaltje met prikkeldraad blijft hangen? Een kleuter kan bedenken dat dit niet 
het geval is, zelfs niet met windkracht 1 Bft.
Er blijft dus maar één instantie over die hier schuldig aan is, en dat is in dit geval de gemeente De 
Fryske Marren (en dus niet de akkerbouwer!). De gemeente faciliteert de akkerbouwer om tot aan de 
erfgrens te spuiten, nota bene op ‘het Heech’ met de rampzalige gevolgen (zie website).

Zie bijgevoegde bijlage G waarin de wet Activiteitenbesluit milieubeheer is omschreven, en dan 
met name artikel 2a.

U gedraagt zich in dit geval niet als wethouder, maar als een wetsovertreder. Waarom? Omdat u 
verzuimd had om dit serieus te laten onderzoeken. Natte vingerwerk zoals kreten “We hebben het tegen
het licht gehouden”, daar kunnen we niets mee. Meten is weten, met een goed onderzoek en een goed 
rapport kunt u zowel de boer als burger overtuigen dat het anders moet dan het tot nu toe is gegaan. De 
burger betaalt graag de prijs voor een goed leefmilieu. Dit verdient zich uiteindelijk terug via de 
gezondheidszorg.

Als u nu naar Google Maps gaat kunt u zien dat het Dagrecreatieterrein De Hege Gerzen sinds twee 
jaar ook in het bereik ligt van het landbouwgif. Het ligt zelfs nog dichterbij (600-800m). Ik zou me als 
college daar echt zorgen om maken, zeker met zo’n zomer als we dit jaar hebben gehad. We hebben 
namelijk veel wind uit de noordwestelijke richting gehad. Het gif kan op het land, maar ook in het 
zwemwater terechtkomen. Zeker geen veilige zwemplek voor de inwoners en recreanten van 
Oudemirdum!
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Wij hebben in Nederland, en ook in de gemeente De Fryske Marren, het recht om gifvrij te wonen. 
Zie hier enkele voorbeelden van wat er de afgelopen jaren in de directe omgeving is gebeurd:

– Hier komt tijdens het spuiten zoveel landbouwgif (nevel met gif) vrij dat via de woning en het 
windscherm (2.00m hoog) de vissen en waterplanten in de vijver regelmatig doodgaan.

– De eekhoorns in de volière konden letterlijk geen poot meer bewegen. Ze moesten zich over de grond
voortslepen. Ze werden vergiftigd door het water uit de regenwater ton, waar de nevel in is beland via 
het dak van de woning.

– De planten gaan dood, door het directe contact met de spuitnevel en het vergiftigde water in de 
regenwaterton (opnieuw via het dak van de woning).

– We kunnen hier geen bijen meer houden in de zomer, vanwege het giftige water dat via de dakgoten 
van de caravanstalling naar beneden komt (in de badkuip, zie website). Ze drinken uit die goten en de 
badkuip omdat er geen sloten in de nabije omgeving zijn.

In de zomer kun je wel drie spuitbeurten per week over je heen krijgen. De tanks waarmee ze spuiten 
bevatten soms drie verschillende soorten gif per tank. Het zou dus mogelijk zijn dat je met negen 
verschillende landbouwbestrijdingsmiddelen in één week wordt besproeid. Dan is het heerlijk genieten,
op het terras. Dit alles gebeurt niet alleen met hoge windsnelheden maar ook met windkracht 1 tot 3 
Bft.

Voor de vierde maal vraag ik van u een schriftelijk antwoord op de volgende vragen:

1. Vindt u deze situatie in Oudemirdum acceptabel?
2. Als u de vorige vraag met nee beantwoordde, wat denkt u hier dan aan te doen?

Graag ontvang ik antwoord binnen een termijn van twee maanden. Dan heeft u precies vijftien 
maanden nodig gehad om deze vragen te beantwoorden, dat lijkt me voldoende tijd.

Als u meer wilt weten over de ellende die hier plaatsvindt kunt u de website bekijken, 
https://www.degifbende.nl.

Graag zou ik ook een leesbevestiging ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Theo de Zwart
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