H.A.Pelleboer.
Steenwetering 14
8035 RA Zwolle.
Zwolle 1-08-2006
Min.v. L.V.N.
Min. Veerman persoonlijk.
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC s-Gravenhage.
Zijne Excellentie.
Vanaf 19-11-2005 tot op heden mocht ik nog van U, nog van uw totale organisatie, op al mijn
brieven geen enkele reactie ontvangen. Ben bij deze dan ook zeer teleurgesteld in uw houding
en werkwijze van uw Min. v.Landbouw met alles wat ik heb meegemaakt.
Het is dan voor mij en mijn broer dan ook een zeer traumatische ervaring aan het worden
Dat wij op een bedrijf met de wereld aan mogelijkheden hier niet verder kunnen.
Het wordt nog erger dat ik onlangs weer werd benaderd door uw werknemer van de A.I.D dhr
J Nijeboer.
Hoe kan ik in vredesnaam nog om tafel zitten met mensen die in mijn zaak alles bij elkaar
hebben gelogen, en mij tot milieu crimineel hebben gemaakt en bij de vergadering in het
Provinciehuis in februari 2004 doodleuk zitten te vertellen dat er milieutechnisch er bij ons
niks aan de hand is.
Mijn broer en ik zijn dan ook van mening dat ons vertrouwen in uw mensen en uw beleid tot
ver onder het nulpunt is gedaald, en ondanks alle brieven die ik U heb geschreven niet bereid
bent tot het geven van enig antwoord, voor vragen die direct van invloed zijn op het
verantwoord produceren van voedsel.
Met het uiteindelijke doel om via een goede milieuvergunning te komen tot certificering van
ons product. Dit is bij deze mislukt.
Mijn conclusie is nu dan ook, dat U daar niet aan mee wil werken.
Het is voor mij nu meer dan overduidelijk dat het voor ons niet meer mogelijk is om hier in
Nederland onder uw beleid. Te komen tot het verantwoordt produceren van voedsel met
behoud van natuurlijke waarden, zoals ik U in al mijn brieven naar U heb geschreven.
Verder dwingt u mij met uw houding om deze zaak in de volle breedte voor te leggen aan
andere Min.V.landbouw in de EU met het verzoek of ik daar wel met mijn uitgangspunten
die rechtstreeks zijn gekoppeld via Min van Vrom en de Brusselse wetgeving en zijn
vastgelegd in mijn milieu vergunning om daar wel een bedrijf op te zetten, zoals als wij dat
hier in Nederland voor ogen hebben,
Daar wij als bedrijf inmiddels lang genoeg hebben stil gelegen, en u elk antwoord op welke
vraag dan ook schuldig blijft, laat u mij geen andere mogelijkheid. Verder ben ik het
getiranniseer van uw A.I.D medewerkers meer dan zat. Ook het rapport van Cumela spreekt
hier boekdelen over.
Wijze verzenden:
Aangetekend met bericht van ontvangst.
Kopie brief G.S.v. Overijssel
Hoogachtend.

