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Aan de commissaris van de Koning, 
en  GS van de Provincie Fryslan, 
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 
 

Aangetekend 

Datum : 8 maart 2021  
Ons kenmerk: B4425 

Betreft:  Zienswijze op uw  ontwerp omgevingsverordening,  door u vastgesteld 16 februari 2021 

Geachte commissaris, geacht college van GS, 

Met verbazing en toenemende boosheid hebben wij de plannen  in de door u vastgestelde  ontwerp 
omgeving verordening gelezen,  zoals die via de Leeuwarder Courant inhoudelijk bekend zijn 
geworden.  “Zorgplicht”  betreft een algemene zorgvuldigheidseis voor elke Nederlander, ongeacht 
zijn of haar beroep, activiteit of tijdstip van actief zijn in de natuur. Het ontgaat ons waarom de  
verantwoordelijk gedeputeerde Natuur meent dat dit hem vrijheid geeft een hele sector in een 
gebied  bij voorbaat in de verdachtenbank te plaatsen via opleggen van allerlei regels en verboden ,  
en nog meer, dat uw college onder toezicht van de commissaris deze misstap niet heeft voorkomen. 

Wij kunnen niet begrijpen, dat u ter behoud van weidevogels  binnen aangewezen, gangbaar 
gebruikt agrarisch landschap bij voorbaat een bepaalde groep mensen, in een bepaald gebied, voor  
een bepaalde activiteit  op dergelijke manier onder curatele wilt gaan stellen, waarbij kwade trouw 
naar het doen en laten van de sector ten aanzien van weidevogels blijkbaar  voorop staat.  

U weet heel goed, dat er een veel breder palet aan oorzaken is voor de huidige treurige 
achteruitgang van weidevogels. Wij merken op, dat “intensieve landbouw” met lage grond 
waterstanden  ook in “goede” tijden, voor 1998, geen enkel beletsel was voor het overvloedig 
voorkomen van deze vogels op gronden van regulier beheerde agrarische  bedrijven.  Tegenover 
kritiek vanuit kleine kring op “eenvormig, grootschalig en soortenarm  ” agrarisch weidegebied als 
oorzaak voor de huidige teruggang,  staat  het  sedert oprichten van Natura 2000 niet beheren van 
vossen en overige predatoren  in deze gebieden, (waar die vroeger niet voorkwamen), en gegeven 
dat wij sedert 1998 , twijfelachtig onderbouwd, verplicht worden mest te injecteren. Dit zijn majeure, 
ingrijpende,  nieuwe , en negatieve factoren naar onze weidevogel biotopen waartegen wij al jaren 
ageren omdat die onze voortdurende pogingen om  in bedrijfsvoering zorgvuldig te zijn naar 
broedende weidevogels frustreren en aantoonbaar grotendeels teniet doen. 

Alle in deze verordening  opgenomen rustzones, verboden, voorschriften en overige belemmeringen  
op  uitoefenen van bestaand agrarisch gebruik , inclusief beheer en schadebestrijding, zijn strijdig 
met wetgeving wegens het ontbreken van opzetbewijs, niet aantoonbare negatieve invloed van  
bestaand  gebruik op de stand van weidevogels, en het ontbreken van welke valide rechtsgrond dan 
ook.  

Wij stellen vast  dat het Rijk via wetgeving, waaronder de zorgplicht , gaat over biodiversiteit op alle 
gebied van het koninkrijk,  buiten aan u gedelegeerde verantwoordelijkheid voor dat zelfde binnen  
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Natura 2000 gebieden, vogelrichtlijn gebieden en ecologische verbindingszones. U bent dus niet 
bevoegd om via de omgevingswet in verordening regelgeving te stellen en al helemaal niet die los te 
laten op een bepaalde groep burgers, een soort activiteiten  of in een deel van het landelijk gebied. 

Met beroep op wetgeving over onrechtmatigheid van voorschriften en regels in verordeningen  
zonder rechtsgronden doen wij hierbij formeel verzoek aan uw college, om binnen 14 dagen na deze 
zienswijze en onze constatering van overtreden van de wet via een formeel besluit te handhaven, en 
alle strijdige  teksten  wegens niet voldoen aan inhoudskwaliteit, en daaruit volgende 
contraproductiviteit  en  juridische zowel als maatschappelijke acceptatie, onmiddellijk uit het eerder 
besloten concept te verwijderen.  Graag lezen we in dit uitdrukkelijk aan u verzocht Besluit,  dat uw 
college ons door het  nemen van dit besluit  vrijwaart van opnemen van voorschriften en regels  in 
verordening waarvoor  rechtsgrond ontbreekt, zodat wij op basis daarvan bij overtreding van de 
regels de weg van beroep en bezwaar en toetsing door het bestuursrecht op uw teksten kunnen 
volgen.    

Met dit besluit  legt uw college de basis voor hernieuwd overleg met de sector en alle partijen in 
natuurbehoud en weidevogelbeheer, zodanig, dat die samenwerking niet in spontaniteit gedoofd 
wordt door nu geschapen argwaan, dat jegens de sector op basis van onderbuikgevoelens vanuit  
een bepaalde belangengroep, op voorspraak van een van uw gedeputeerden, onrechtmatig 
beperkingen en regelgeving  in verordening  gesteld zijn die lijken gericht te zijn op besluitvorming en 
politieke goedkeuring zonder dat er voor ons, als belanghebbenden, de mogelijkheid van bezwaar en 
beroep, en toetsing van rechtmatigheid van die regelgeving door een bestuursrechter openstaat. 

Zonder een door uw college genomen besluit, met daarin duidelijk het voornemen tot het volgen van 
wettelijke voorschriften  zoals wij u formeel vragen,  heeft het  geen zin om  in gesprek te gaan over 
eventuele redactie van  nu  deels onrechtmatige  regelgeving  in uw voorliggende verordening.  Niet 
binnen de gestelde termijn voldoen aan ons verzoek om voor bezwaar vatbaar besluit op handhaving 
van wettelijke regels in verordeningen,  en daarmee aan ons aanreiken van mogelijkheden voor 
bezwaar en beroep op eventueel toch niet navolgen van die wetsregels, zien wij , rechtstreeks 
belanghebbenden bij dit uitdrukkelijk verzoek om een voor  beroep vatbaar besluit in dezen,  die  
weigering eveneens als een ons belang rakend besluit,  in de zin van de AWB. 

Uw ontvangstbevestiging van deze zienswijze, en formeel verzoek vanuit NMV om handhaving  op 
rechtmatige  inhoud van het concept middels dat verzocht  besluit zien we graag tegemoet,   

 
Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

 
 
Harm Wiegersma (voorzitter) 

 

NB: Overige belanghebbende partijen uit de sector staat het vrij deze, reeds door NMV getekende 
zienswijze  en formele positionering te ondersteunen: per individu, onder opgave van hun status dan 
wel hun belang,  op  persoonlijke titel, uitsluitend en in rechten als steunverklaring aan het verzoek 
aan GS tot besluit van terugname van alle verordening teksten  met onrechtmatige, en dus  verboden 
beperkingen en regelgeving uit  deze nu ter visie liggende verordening teksten. 

 


