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Aan de Provinciale Staten van Friesland
Oudemirdum, 7 september 2020

Geacht College,

Enige maanden geleden heb ik telefonisch contact gehad, met het klantcontactcentrum van de provincie
Fryslân. In oktober 2017 (dus straks 3 jaar geleden) had ik een brief verzonden naar de Provinciale
Staten. Tot mijn verbazing is die brief ter kennisgeving aangenomen, blijkt uit het antwoord van het
klantcontactcentrum. Ik wil u daar hartelijk voor bedanken, want er zijn nu verschillende onderzoeken
afgerond die u mogelijk op andere gedachten kunnen brengen. Elk nadeel heeft zo zijn voordeel.
Vorig jaar heeft het RIVM namelijk het OBO-onderzoek (Onderzoek Blootstelling Omwonenden)
afgerond. Ook heeft Meten = Weten (Drenthe) in 2018 een onderzoek afgerond tot hoever het
landbouwgif wel niet kan komen. Dit tezamen met mijn ervaring over het landbouwgif is gepubliceerd op
de website https://www.degifbende.nl. Ik heb daar ook een kaartje van gemaakt om het inzichtelijker te
maken. Deze is hier te zien: http://degifbende.nl/images/Site/Scans/Gefilterd2/2020.pdf (op pagina 19).
Op dit kaartje is (in het rood) de akkerbouw van 2020 rondom Oudemirdum aangegeven.
Uit het hart van Oudemirdum ziet u respectievelijk een cirkel van 500m', 1000m' en eentje van 4000m'
aangegeven. Wat nu in één oogopslag opvalt is dat het dorp totaal is ingeklemd tussen akkerbouw, bos
en water. Hiervan gaat het om bijna 100ha akkerbouw. Men zit opgesloten als een spin in het web vluchten kan niet meer.
Daarbij komt ook nog dat het in een kom ligt, ± 6 meter lager dan 'it Heech' (11m + waterpeil IJsselmeer
= N.A.P.). Aan de ene en aan de andere zijde bevinden zich eeuwenoude bossen en houtwallen met
bomen hoger dan 20 meter.
Wij zijn dus geen omwonenden, zoals het RIVM aangeeft in het OBO-onderzoek, maar inwonenden van
de akkerbouwgebieden. Waar de wind (met thermiek) ook vandaan komt, bij iedere spuitbeurt krijgt
men het gif over zich heen. Als het even tegenzit, wordt er iedere werkdag gespoten, want er zijn
tenminste vijf verschillende eigenaren van deze grond. Zit het mee, één keer in de twee of drie dagen,
dan maakt dat uiteindelijk niet zoveel verschil want dan krijgt men in kortere tijd een dubbele of
driedubbele dosis toegediend.
Op 96 ha wordt ± 135 uur gespoten in ± 195 dagen, dat is vanaf half april tot en met half oktober.
Natuurlijk afhankelijk van het type weer. Misschien ook wel interessant voor u is het artikel van een
anonieme schrijver, te lezen op 21 december 2017 (op de website).
Volgens het RIVM ademt het bespoten land 4-5 dagen lang giftige stoffen uit, dit is voor de inwoners van

Oudemirdum een ramp vanwege de hierboven omschreven situatie. In de komvorm blijft het gif veel
langer hangen.
Overdag en 's avonds als je gaat slapen (met de ramen open) kun je dag en nacht, de hele zomer lang,
genieten van dat gezonde goedje. Dan heb ik het nog niet gehad over het zeer giftige fijnstof dat de
woningen binnendringt. Daarnaast heeft het RIVM het gif ook aangetroffen in de urine van
omwonenden van bollenvelden, zowel bij baby's als bij volwassenen op meer dan 500m' afstand van
agrarische velden.
Voor meer informatie hierover kunt u zelf het OBO-onderzoek bekijken op
https://www.rivm.nl/nieuws/beter-beeld-van-blootstelling-omwonenden-aan-bestrijdingsmiddelen
Nogmaals wil ik benadrukken dat deze situatie in Oudemirdum en omgeving sterk verschilt met de
situatie op het platteland. Denkt u nu werkelijk dat dit alles nog binnen de toegestane norm valt?
In de huidige Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (vóór oktober 2007 was dat de
Bestrijdingsmiddelenwet 1964) is een zogenaamd Zorgplichtartikel ingebouwd. Dat is het volgende
artikel:
Artikel 2a => dit artikel verplicht een ieder zorgvuldig om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen.
Deze zorgvuldigheid houdt in ieder geval in, dat een ieder, die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of na- laten gevaar ontstaat of kan ontstaan voor een mens, dier of voor planten
waarvan de instandhouding gewenst is (bijvoorbeeld: bijenkorven, maar ook de vis in de sloot, maar ook
het gazon in het park waar kinderen spelen), voor planten die aan anderen toebehoren, voor de bodem
of voor het water, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten enzovoorts. (zie ook de klachten op
de website, 2013 artikel 2a op blz 21).
Dus ook voor 'De Hege Gerzen' en het IJsselmeer waar het PWN van Noord-Holland haar leidingwater
aan onttrekt. Hier in Friesland het landbouwgif in het IJsselmeer dumpen, en in Noord-Holland moet het
er weer uitgefilterd worden. Overheid, waar bent u mee bezig?
De totale situatie in ogenschouw nemend, denk ik dat de wetgever het niet zo bedoeld heeft. Het lijkt
wel alsof de overheid willens en wetens de inwoners van Oudemirdum genetisch wil manipuleren.
Het is aan de 'Mienskip' niet uit te leggen waar u mee bezig bent. Onze eigen overheid is een bedreiging
voor de volksgezondheid geworden. Alleen al door niet te handelen op wat hier ter plekke plaatsvindt
bent u al strafbaar.
De gemeente schijnt nu in de bestemmingsplannen een spuitvrije zone van 50 m' te willen aanhouden,
zo heb ik vernomen. Dit heeft helaas weinig zin, als ik afga op de onderzochte afstand van het RIVM. Dan
is er ook nog het onderzoek van Meten = Weten. Als men het onderzoek van Meten = Weten
(https://www.metenweten.com/) niet serieus neemt, dan moet men zelf maar eens aan de slag gaan.
Kunt u, als Provinciaal bestuur de gemeente Fryske Marren niet op andere gedachten brengen? Uw
handtekening staat ook op het geldende bestemmingsplan, en wordt het niet eens tijd om deze te

herzien? Met een grens van 50 meter blijft men strafbaar en een gevaar voor de volksgezondheid, dat
kan toch niet de bedoeling zijn. De wetgever heeft toch niet voor niets artikel 2a toegevoegd aan de
wet?
Deze brief zal worden verzonden naar de Provinciale overheid, en naar de gemeente De Fryske Marren.
Kortgeleden heb ik hier een paar statenleden mogen ontvangen. Zeer positief ingestelde mensen, zij
hebben samen als vier partijen (GroenLinks, PvdD, SP en PvdA) vragen gesteld aan het College van
Gedeputeerde Staten. Ook heb ik zelf nog enkele vragen aan zowel Provincie als aan de gemeente. Ik heb
de gemeente een keer of vier gevraagd om de eerste twee te beantwoorden, maar helaas heb ik nog
geen antwoord mogen ontvangen. Daarom stel ik ze hieronder opnieuw:
1. Vindt u deze situatie in Oudemirdum acceptabel?
2. Als u nee heeft geantwoord op de vorige vraag, wat denkt u hier dan aan te doen?
3. Hoe moeten wij onze woningen ventileren als we 's zomers (vanaf half april tot half oktober) dag en
nacht in het landbouwgif moeten leven?
4. Waarom moeten de burgers zich wel aan de wet houden, terwijl de overheidsinstanties zich nergens
iets van aantrekken, en de wet met voeten treden?
Tot slot, de gemeente heeft tot nu toe haar handen in onschuld gewassen en zoals het er nu voorstaat is
zij ook geenzins van plan om daar vanaf te wijken. Wij zouden het toejuichen dat de provinciale overheid
zich eens flink met deze zaak gaat bemoeien, en vinden dat de gemeente hier te makkelijk mee
wegkomt. In feite heeft de gemeente de sleutel in de hand om dit fatsoenlijk op te lossen. Nu is men
weer bezig om een veel te korte spuitafstand in de bestemmingsplannen op te nemen. Het verandert
totaal niets, dat kunt u wel op het kaartje zien. Het is de bedoeling dat de overheid erop toeziet dat haar
burgers veilig kunnen wonen, zwemmen en recreëren. Daar is nu geen sprake van.
Met vriendelijke groet,
Theo de Zwart
P.S.
Tijdens het schrijven (typen?) van deze brief kreeg ik telefonisch te horen dat ik binnen afzienbare tijd
uitslag zou ontvangen van de twee grondmonsters die hier op ons erf zijn genomen. Men kon mij al
vertellen dat hier ook onder andere het (verboden) middel DDT is gevonden. Ik moedig u aan om eens
op internet te zoeken naar desbetreffend middel. U zult wel zien dat dit geen huis-, tuin- en
keukenmiddeltje is. Valt u alstublieft niet in herhaling met vergelijkbare middelen, of combinaties
daarvan.

