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Zijne Excellentie,
Daar vandaag zijn weer veel Agrarische ondernemers voor de zoveelste keer aan het protesteren.
Dit is een logisch gevolg omdat uw Ministerie niet eerlijk en transparant is.
Onderbouwingen van uw wetgevingen zijn niet verkrijgbaar.
Telkens wqr,den er weer een nieuwe aantijging over de landbouw uitgestort.
Is het niet het Ozon gat dan wel de Zure regen, bijensterfte of de CO2. Dan is het wel de Fosfaat.
En nu weer de Stikstofproblematiek wat er bij de boeren op het bord komt.
Volgen we dit rijtje nog verder. Dan hebben we nog Kali, Natrium, Magnesium Enzovoort.
Het is geen wonder dat uw Ministerie de hele Agrarische beroepsbevolking op de stoep krijgt in
Den Haag en overal elders in de lande. Ik verzeker u de woede zit diep.
Een samenleving doe je samen,_maar uw Ministerie begrijpt dat niet.
U wilt niet weten wat ik toen als bedrijf van terreur heb ervaren, door uw mensen van de toenmalige
A.I.D. als vergund bedrijf.
Omdat ik als bedrijf al vanaf begin jaren negentig bezig was met onderzoek te doen naar stankvrij
bemesten, bemesten op maat en kringloop landbouw. Wat nu uw woorden zijn.
Meegemaakt:
Valse processen verbaal waar geen hout van klopte, met als hoofddoel destructie van ons bedrijf.
Evenals Rechterlijke uitspraken gebaseerd op de door uw Ministerie gemaakte wetgevingen die
voor geen meter deugden. En die niks te maken hadden roet duurzaam produceren, waar ik u in
eerdere brieven al over heb bericht.
Met als slotsom de stillegging van ons vergund bedrijf in februari 2004 zonder opgaaf van reden.
En wederom onder dreiging van grootte boete,s. Ook dit weer door uw mensen.
Dat nu ook voor mijn collega,s de maat vol is verrast mij niet.

Wat u ons allen als Ministerie jarenlang heeft aangedaan, krijgt u nu als een boemerang terug.

Zoals ik u in eerder schrijven al heb bericht, het zijn niet alleen de natuurgebieden die worden
bedreigt met vervuiling van welke orde dan ook.
Maar ook onze landbouwgronden hebben met diezelfde problematiek te maken om veilig voedsel te
kunnen blijven produceren.

Maar kom dan wel met eerlijke dingen en wees als overheid transparant. Daarmee creëer je
draagkracht voor een bepaald beleid.
Hoogachtend,

