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                                                                                                             Zwolle 20-11-2006 
Onderwerp. Min.v. L.N.V.  
Min Veerman Persoonlijk. 
Het niet inhoudelijk wilt beantwoorden 
Van  vragen brief 19-11-2005. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In aansluiting van de brief aan U gericht van 26-06-2006  het volgende, op 28juni 2006 mocht 
ik inderdaad een brief ontvangen van het Min.v.Landbouw. 
Wat mij telefonisch al was meegedeeld op 10Mei om 10 uur door de medewerker van het 
regionale kantoor in Deventer, blijkt te kloppen. Ik kan er niks mee. 
 
Daar het Min.v.Landbouw op geen enkele manier wil meewerken, om openheid van zaken te 
geven, en voor de totstandkoming van de nieuwe milieuvergunning heeft geleid tot ernstige 
vertraging. 
Er is geen enkel zicht op  dat dit alsnog gebeurt, dit heeft  er noodgedwongen er toe geleid dat 
wij nu volop met de nieuwe milieuaanvraag bezig zijn. 
Wetende dat, als de milieuvergunning word verleend wij alsnog met onze 3 bedrijven niet 
kunnen draaien. 
Gezien de ellende die ik heb beleefd met het Min.v.Landbouw zoals vermeld in de brief van 
19-11-2005 en alle andere brieven die ik heb verstuurd en waarop ik nooit antwoord heb 
gehad.  
 
Vervolgens heb ik een greep kunnen doen op diverse artikelen uit diverse vakbladen waaruit 
overduidelijk blijkt dat ik met de onderkenning van mijn bedrijfsproblemen eind jaren 80 de 
juiste waren en dat ik daar goed met ben omgegaan, door  maatregelen te nemen om te komen 
tot een juiste bedrijfsvoering.  Zoals ook is vergund in de milieuvergunning van de Provincie 
Overijssel. 
 
Dat alle onderzoeken die ik heb laten uitvoeren door diverse externe kantoren en bedrijven 
Om achter de waarheid te komen wat er mis was op ons bedrijf, en hoe het beter kon  
Incl de aanvraag van de vorige milieuvergunning heeft mij dat enkele tonnen aan euro, s 
gekost, 
Los van alle andere investeringen die ik heb gedaan om naar de toekomst toe een super goed 
bedrijf op poten te zetten, maar dit blijkt een teleurstelling te zijn gezien de houding van het 
Min.v. Landbouw. 
 
Realiteit is dat ons bedrijf stilligt met onze omvang en dat wij elke morgen vroeg onze 
broodtrommel  inpakken om als zzp.er op diverse plekken in Nederland onze werkzaamheden 
te verrichten.  
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Daar komt bij dat ik op basis van leugens en verdraaiing van feiten door de A.I.D. en het niet 
willen luisteren naar geluiden vanuit de praktijk, mij ook met een economisch delict heeft 
opgezadeld van groot € 66455.- voor voorraden, die nog steeds op mijn bedrijf zijn en mede 
bedoeld waren om te verwerken tot een verkoopproduct waarvoor de toenmalige 
milieuvergunning mij de ruimte bood  
Voor dezelfde voorraden aan mineralen die nog op het bedrijf aanwezig zijn, door het 
stilleggen van de ligboxenstal door de Provincie , kreeg ik allen al over het boekjaar 1998voor 
stikstof en fosfaat heffing nog een boete van ruim € 50.000.- er over heen. 
Zelfs het in voorraad hebben van mineralen is zelfs al niet meer toegestaan door het 
Ministerie van Landbouw, terwijl dit in mijn milieuvergunning wel mocht, en Landbouw op 
mijn terrein geen bevoegd gezag is, maar de provincie zoals het mij heeft uitgelegd.      
 
De A.I.D. heeft dit totaal anders is uitgelegd met het uiteindelijke resultaat dat al onze 3 
bedrijven stil liggen en gezien het niet willen beantwoorden van de vragen die wij hebben 
gesteld dit wel even kan duren 
 
Het is voor mij niet te verteren dat je als ondernemer kennis van zaken hebt, problemen op 
tijd onderkent, en daar in de volle breedte overlegt met diverse instanties, om te komen tot een 
verantwoorde bedrijfsopzet, wat vervolgens dan ook nog goed heeft gewerkt. 
 
Om vervolgens door dhr van de A.I.D. als Milieucrimineel aan de schandpaal te worden 
genageld en door Rechters in Nederland te worden veroordeeld op regels en wetten waar men 
tot de dag van vandaag de onderbouwing niet kan geven, en ook niet voldoen aan de 
Brusselse richtlijnen  
Met dergelijk beleid is iedere Agrarische ondernemer  vogelvrij verklaard en kan worden 
afgeschoten op het moment dat het de heren uit komt.  
 
Dat veel goede ondernemers Nederland verlaten verbaasd mij niet meer met alle negatieve 
ervaringen die ik heb opgedaan met de Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid die 
glasharde feiten ontkent. 
De Prov Overijssel heeft dat gedeelte van ons bedrijf vervolgens stilgelegd. Op dezelfde 
argumenten  als die wij hebben aangedragen in de 4 rechtszaken tegen de aannemer. 
 
Hetzelfde geld voor de rechtszaken die ik heb gevoerd met het Min.v.Landbouw, de 
argumenten die ik heb aangedragen worden onder de mat geveegd, vervolgens word je met 
grove leugens en onwaarheden, veroordeeld omdat je niet in hun straatje van denken past,  
 
Je doet els ondernemer je best om een goed product voort te brengen, mogelijkheden genoeg 
om dat doel te bereiken, vervolgens word je gewoon kapot gemaakt dit terwijl je weet, dat je 
goed bezig bent, terwijl je de verantwoordelijk neemt voor een goed product. ( grond 
/water/dieren/voedsel/ met behoud van natuurlijk evenwicht) 
In plaats van te helpen werd ik enorm tegengewerkt, ik heb dan ook geen enkele 
ondersteuning gehad van het Ministerie van landbouw zij zagen mij nog liever vandaag kapot 
gaan dan morgen, daar hebben zij hun best wel voor gedaan 
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Toch vreemd als je als  Min.v.Landbouw jezelf het adres noemt  voor voedselveiligheid. 
Gelukkig worden mijn problemen van toen nu  ook door meerdere collega, s erkent, Zie 
bijlage, s 
 
Het is erg te moeten constateren, dat ik met de beste bedoelingen hier in Nederland geen 
landbouw meer kan bedrijven, en dat het opzetten van een goed bedrijf onder het 
Min.v.Landbouw zoals het nu lijkt niet meer mogelijk blijkt te zijn. 
 
Voor het oplossen van deze problemen doe ik een beroep op uw instantie daar ik verder niet 
meer weet wat ik in Nederland nog moet beginnen. 
 
Het is voor mij ten ene male onmogelijk om het bedrijf op te starten als niet eerst alle 
problemen zijn opgelost, en alle daarbij  bijbehorende schade is betaald. 
 
 
 
                                                                                                          Hoogachtend, 
Bijlage : 
Reactie 3 brieven L.N.V.   28-6- 2006  
Brief                     L.N.V.   20-11-2006                                                                                                                 
Vee/Gewas                           9-9- 2006  
Boerderij                            10-10-2006  
Vee/Gewas                         29-10-2006                               
Brief Prov Overijssel          20-11-2006  
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