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Gemeente laat burger in het gif zwemmen
Al jaren wordt schade voor de
omgeving door het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen rond
Oudemirdum aangetoond. De gemeente
De Fryske Marren steekt haar kop in
het zand.
Opinie
Theo de Zwart

M

eten is weten, zou je
zeggen. Daar wil de
gemeente De Fryske
Marren echter niets van weten.
Wanneer je vraagt om naar een
klacht te kijken word je doorverwezen naar de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit . De gemeente lijkt
niet geïnteresseerd in de situatie op

It Heech in Oudemirdum. Ze laat de
inwoners en recreanten hier eigenlijk een beetje in het landbouwgif
zwemmen.
Ik kan minimaal drie locaties
buiten de akkers aangeven waar
men de middelen kan aantreffen.
Bij mij thuis op Huningspaed 9, bij
de buren op nummer 7 en op dagrecreatieterrein De Hege Gerzen. Dit
dagrecreatieterrein aan het IJsselmeer is eigendom van de gemeente.
Water en landbouwgif is een
dodelijke combinatie. Als ik naar de

vijver in mijn tuin kijk, zie ik dat
maar weinig vissen de cocktail
overleven. Dit lijkt mij dan ook erg
ongezond voor andere levende
wezens.
In artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Wgb) staat letterlijk het volgende:
‘Een ieder is verplicht op zorgvuldige wijze om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen, biociden, de
daarbij behorende werkzame stoffen of daarbij gebruikte toevoegingsstoffen, alsmede restanten
daarvan of de aangebroken verpakkingen.’
Ik geloof dat de gemeente hiermee in overtreding is. De spuitafstand van het voorgaande bestemmingsplan was dertig meter vanaf
de erfgrens. Mijn erf grenst direct
aan een akker waar gespoten wordt.
In het huidige bestemmingsplan
mogen boeren spuiten tot op de
erfgrens. Wanneer je de beschermingsmiddelen precies op de erfgrens spuit blijft het daar natuurlijk
niet hangen. Het verplaatst zich

Als ik naar de vijver
in mijn tuin kijk, zie
ik dat maar weinig
vissen de cocktail
overleven

door wind en thermiek en kan zo
wel enkele kilometers verderop
terecht komen, met alle gevolgen
van dien.
Het is toch echt te gek dat de
gemeente de veiligheid van haar
burgers niet wil waarborgen. Waar
blijft onze overheid? Bij alle aangeschreven instanties zit niemand die
aan de bel durft te trekken, terwijl
er alarmerende uitkomsten van
onderzoeken naar voren komen van
onder andere het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu.
Het burgerinitiatief Meten=Weten is gevestigd in gemeente Westerveld te Drenthe. Ook die groep
burgers doet onderzoek naar de
effecten van bestrijdingsmiddelen
op mens en milieu. Zij hebben een
onderzoek gedaan waarin naar
voren komt dat er bestrijdingsmiddelen zijn teruggevonden in de
poepluiers van baby’s die op 250
meter van de bollenvelden wonen.
Dit was onlangs op televisie te zien
bij een aflevering van Zembla.
Een open vraag aan de overheid:
wanneer bent u van plan actie te
ondernemen? Medelijden met ons
hebben is erg leuk, maar dat lost
ons probleem niet op. Dit probleem
is toch niet te negeren?
Theo de Zwart uit Oudemirdum
is initiatiefnemer van de website
https://www.degifbende.nl, waarop onderzoeksresultaten en
correspondentie met overheden
en (inspectie)instanties staan
verzameld

Theo de Zwart op een archieffoto bij zijn bijenkasten in zijn tuin naast de akker waar regelmatig gif gespoten wordt. ‘s Zomers staan de bijenkasten elders. Foto: Simon Bleeker

