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Onderwerp: Decennia,s falend beleid 
word nu duidelijk zichtbaar. 

Zijne Excellentie, Geachte Mevrouw C.J. Schouten, 

In de eerste plaats wil ik voorop stellen dat ik u als Minister namens deze Stichting nimmer 
aansprakelijk kan stellen voor de beleidsfouten die er in het verleden door uw Ministerie zijn 

r gemaakt. Maar een ombuiging in beleid in uw periode als Minister valt ook niet te bespeuren. 
Het vaststaande feit is dat elke Nationale lidstaat onder bepaalde voorwaarden mag afwijken van de 
Europese wet en regelgeving. Uw Ministerie maakte daar veelvuldig' gebruik van. 

Met als gevolg: Dat de bescherming van bodem water en lucht ondergeschikt zijn gemaakt aan 
andere belangen. 

Dit heeft er toe geleid dat het Europese hof van Justitie de Minas wetgeving op basis de hierboven 
genoemde gronden in 2003 heeft bestempeld als onrechtmatige wetgeving. 

Deze Minas wetgeving die uw Ministerie samen met LTO Nederland hebt doen vormgeven, heeft 
er voor gezorgd, dat deze wetgeving gewoon een niet onderbouwde belasting maatregel was. 
Wat niks te maken had met de bescherming van bodem water en lucht. 

Onder deze Onrechtmatige Wetgeving zo oordeelde het Europese Hof van Justitie heeft uw 
Ministerie met medewerking van LTO voor miljoenen aan gelden binnengehaald en diverse mensen 
en bedrijven van een strafblad heeft voorzien. Waarvoor uw Ministerie zelf in beleid, daarvoor in 
overtreding was zoals nu blijkt. 

Ook de uitspraak van de Raad van State inzake de stikstofproblematiek bevestigd ook het 
jarenlange wanbeleid van uw Ministerie. 

Ook uw wanhoopsdaad om te komen tot een stikstofbeperking maatregel in de veevoer wet van het 
verleden jaar, geeft aan dat u nog steeds aan symptoombestrijding doet. Maar een duurzame 
vertaling en omslag in beleid naar de bescherming van bodem water en lucht, wilt u nog steeds niet 
maken. 

Het laatste onbehoorlijke bestuur en het ultieme zwaktebod wat u nu laat zien is: 
Om de stikstofproblematiek waar u als Ministerie en als Nationale Overheid decennia,s jarenlang in 
heeft gefaald en wat uw taak is. Om dit probleem met een zak vol met geld over de schutting van de 
Provincies te gooien. 
VAN LOS ONS PROBLEEM MAAR OP. Hoezo dan uniform beleid ??? 
De chaos zal alleen maar groter worden. 

PAGl 



Wat heeft dit jarenlange wanbeleid door uw Ministerie allemaal teweeg gebracht ? 
Dat mensen en bedrijven onterecht zijn vervolgt en beboet door uw mensen AID / 'NVWA 
op een Onrechtmatige Wetgeving. 
Daarbij onterecht een strafblad hebben opgelopen, want een onderbouwing van uw wetgeving geeft 
u niet. Dus is iedereen in land en tuinbouw vogelvrij verklaard en overgeleverd aan de grillen van 
de desbetreffende opsporingsambtenaar van uw Ministerie. 

Dit samenspel tussen uw valse wetgevingen en uw opsporingsambtenaren heeft als gevolg 
gehad, dat heel veel bedrijven hebben moeten stoppen, omdat uw verhaal niet klopt. 
Dat uw ambtenaren toen (AID) veel mensen voor de rechter hebben gesleept gebaseerd met 
processen verbalen op basis van halve waarheden en hele leugens om uw onrechtmatige 
wetgevingen te ondersteunen en te staven. 
Dit is nu na zoveel jaren meer dan duidelijk. 

Dit decennia,s lange wanbeleid van uw Ministerie heeft er voor gezorgd. Dat veel mensen in de 
land en tuinbouw de wanhoop nabij zijn. Hoe kan ik als bedrijf nog veilig voedsel blijven 
produceren als mij de mogelijkheden daartoe 1 voor 1 ontnomen worden. 
En telkens weer door dit Ministerie word beschuldigd van fraude, tirwijl het Raamwerk waarin wij 
moeten werken telkens weer veranderd en niet duidelijk is. 
En de bescherming van bodem water en lucht in het beleid nergens terug te vinden is, wat cruciaal 
voor een duurzaam beleid op de lange termijn. 

Dit onbehoorlijk bestuur van de afgelopen jaren heeft zich vertaald in veel woede in land en 
tuinbouw en aangrenzende activiteiten. Hardwerkende mensen die een goed product willen 
voorbrengen voelen zich op allerlei gronden geschoffeerd door uw mensen van uw Ministerie. 

Dit kunt u ook lezen in het rapport: Instituut voor Psychotrauma ( IvP ) 
Door : J .R.J. de Leeuw Juni 2005 

Invallen bij loonbedrijven: Psychosociale gevolgen voor medewerkers. 

Dit rapport is synoniem voor de hele agrarische sector en nog steeds actueel. Wat betreft stressvolle 
gebeurtenissen en de jarenlange trauma,s die worden veroorzaakt door het jarenlange wanbeleid van 
uw Ministerie waarvan elke consistente ontbreekt. 

Een duidelijke stip op de horizon is er niet te vinden bij uw Ministerie, hoe het wel moet op lange 
termijn. 
Want dan zal u eerst de Europese Wetgeving moeten hanteren en daar beleid op moeten maken. 

Deze onherstelbare schade die uw jarenlange wanbeleid decennia,s lang heeft aangericht raakt ons 
als totale samenleving enorm. Zie alle vorige brieven in deze Stichting. 

Hopend na jarenlang onderzoek en u te volgen, hiermee een bijdrage te hebben kunnen leveren, 
t.b.v. het algemeen belang en de totale samenleving. 

Hoogachtend, 

H.A. Pelleboer 

Bijlage: Instituut voort Psychotrauma ( LvP) 
J.R.J. de Leeuw Juni 2005 
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J. R.J. de Leeuw 
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