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Theo de Zwart

Van: 
Datum: 
Aan: 

Klacht 1

Cc: 
Onderwerp: 

"R. J."
vrijdag 18 april 2014 10:44 
Theo de Zwart
"T. V. S., ing. T.T.N.M. " 
 Mest uitrijden 

Geachte heer de Zwart, 

Uw  melding ontvangen en getracht telefonisch contact met  u te leggen. Dat is tot op heden niet gelukt. 
Met betrekking tot het bovengronds uitrijden van dierlijke (drijf)mest kan ik u melden dat dit slechts ender 
bepaalde voorwaarden is  toegestaan,  ender andere als anti-verstuiving in bepaalde delen in Nooord 
Nederland. 

Omdat ik tot op henden niet is geulkt contact met u te leggen,  stel ik voor komende dinsdag wven telefonisch 
contact te hebben. Beschikt u ook over een mobiel nummer? Zo ja graag even per omgaande doorgeven en 
anders even laten weten wanneer ik u wel via de vaste lijn kan bereiken 

Hoogachtend 
J. R.
lnspecteur  NVWA 

Dit  bericht  kan informatie  bevatten  die niet voor u  is  bestemd.  Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit  bericht abusievelijk aan u  is gezonden, 
wordt u verzocht  dat aan  de afzender  te melden  en  het bericht  te 
verwijderen. 
De  Staat  aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor  schade,  van welke aard 
ook,  die verband houdt  met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden  van berichten. 

This message  may contain  information that  is  not  intended for you.  If you 
are not the addressee or  if this message was  sent to you  by mistake,  you 
are  requested to inform  the sender and  delete  the message. 
The  State accepts  no liability for damage  of  any  kind resulting from  the 
risks  inherent  in  the  electronic transmission  of messages. 

21-4-2014

Telefonische klacht



>  Retouradres  Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

Dhr.  T.  de  Zwart 
Huningspaed  9 
8567  LL OUDEMIRDUM 

Datum:  9  mei  2014 
Betreft:  mest uit rijden op akkerland te Oudemirdum 

Geachte heer  De  Zwart, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Op  17  april  2014 heeft de  Nederlandse Voedsel- en  Warenautoriteit  (NVWA)  een 
melding van u ontvangen en naar aanleiding hiervan een onderzoek ingesteld. 

Uw-m€ Id i -A§  is  El 0or---eeA-i-As pe cte1:1-r--va-A-Ele  N V-WA-0 nd erzoc ht. 
Het betrof de toepassing van cellulose tegen het verstuiven van grond. 
Het bovenstaande is  door de inspecteur met u besproken.  Van  strafbare feiten 
was geen sprake. 

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 ge"tnformeerd. 

Hoogachtend, 
Nederlandse Voedsel- en  Warenautoriteit 

Drs. C. A. K.
Hoofd  afdeling Klantcontactcentrum 

De NVWA streeft  ernaar continu haar  dienstverlening  te verbeteren. Daarom zijn 
we heel  benieuwd  naar  uw  ervaringen. Wilt  u ons helpen door  mee  te  doen met 
een kort  online onderzoek? Door  onderstaande  link in uw  browser  in te  typen, 
komt u in een online vragenlijst  met vijf  vragen. Alvast  bedankt. 

www.km.nu/nvwaLN 

Divisie  Klantcontact  en 
Dienstverlening 

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

Contactpersoon 
NVWA Klantcontactcentrum 

info@nvwa.nl 

Onze referentie 
326415.00 

Uw  referentie 
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