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Geachte Lieke Hendrix, beste Lieke, 
 
Mede namens Jan Boonstra, dank voor het kennismakingsgesprek. Het maakt de communicatie 
gemakkelijker als je het beeld van een persoon bij de naam hebt en tegenover elkaar kunt uitspreken 
hoe je in het lopende en komende proces staat. 
We zijn met wat gemengde gevoelens uit het gesprek gekomen. Niet over jullie voorgenomen route, die 
lijkt helder. Ik neem aan dat waar wij staan ook voor jullie helder is. 
 
In het gesprek gaf André aan dat hij het teleurstellend vond dat we in de vorige ronde tot aan het einde 
deelnamen in de PEC en, ondanks dat, toch naar de rechter stapten. Ik zag dat verhaal al eerder voorbij 
komen maar heb weinig behoefte daarover met David in gesprek te gaan, hij weet beter.  
Naar jullie toe ligt dat anders, je komt nieuw in dit speelveld. Het moet je niet gebeuren dat je op basis 
van dit soort ‘preken voor eigen parochie’ het gevoel krijgt dat je niet weet wat je aan ons hebt. We zijn 
altijd heel helder geweest over waar we staan en wat we zullen gaan doen. Ons probleem was vooral dat 
daarna niemand het de moeite waard vond daar enige aandacht aan te besteden en dat de 
overheidstrein telkens weer gewoon doordenderde. 
 
Voordat op 20 juni 2014 besloten werd tot de aanpak die nu wordt bijgesteld, heeft PVH op 9 juni 2014 
haar zienswijze ingebracht in het Bestuurlijk Overleg en ook de voorgenomen toetsing door de 
bestuursrechter aangemeld. Niemand vond het nodig daar op in te gaan, het plan van aanpak voor de 
Positieflijst 2.0 ging ongewijzigd van start. De PEC verzamelde informatie over gehouden 
zoogdiersoorten, daar is niets op tegen, dat is zelfs nuttig en belangrijk. Maar het voldeed niet aan de 
criteria die Andibel stelt om daarop verbodsbepalingen te baseren. Pas nadat de verboden van kracht 
werden, konden we bij de bestuursrechter de inhoudelijke argumenten van onze kant toelichten. 
 
Samenvattend, we stellen het op prijs dat jullie weten dat we, zeker op punten waar we van inzicht 
verschillen, dit proces positief-kritisch en met open vizier zullen volgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ed. 
 
 
Ir. Ed.J.Gubbels 
Secretaris PVH 
www.huisdieren.nu 
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