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Aan: Timmer, André (min. LNV); Regeer Bernadette (min EZ)  
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Onderwerp: Over de aankondiging van een klachtenbrief van het PVH...... 
 
Beste André en Bernadette, 
 
Ik had jullie een terugmelding beloofd over je verzoek tot voor-inzage van de brief aan de minister. We 
hebben overlegd en besloten jullie geen voor-inzage te geven. ik neem aan dat je begrip hebt voor de 
overwegingen bij die keuze: 
 

- Wij, de houders van bijzondere diersoorten, zitten al sinds medio 2011 in het proces gericht op 
het ruimen van onze sector. Daarin werden we door de directie DAD vooral genegeerd en 
geschoffeerd. Op argumenten en overwegingen die wij inbrachten, kregen we vrijwel nooit enige 
reactie. Jullie koesterden je relatie met de anti-lobby, wij werden meestal straal genegeerd. Je 
zou een en ander kunnen naslaan in de klacht die wij op 15 februari 2017 indienden. 
 

- In onze gesprekken gaven jullie aan loyale ambtenaren te zijn die slechts uitvoering geven aan 
een politiek besluit, het staat in het regeeraccoord, dus gaan we het doen. De directie DAD 
claimt enig soort van verantwoordelijkheid te hebben voor de gang van zaken in onze sector 
maar weigert principieel en structureel om kennis te nemen van de feitelijkheden in onze 
houderijen. De ambitie van directie DAD in deze zaak (ook die van jullie) reikt niet verder dan, 
zonder enige morele afweging, de politieke bazen ter wille te zijn. 
 

In dit licht bezien lijkt het niet verstandig om jullie in de gelegenheid te stellen allerlei kleine reparaties 
uit te voeren om daarmee te vermijden dat de minister lastige vragen krijgt. We zouden dan immers 
meewerken aan het streven naar een soepel en geruisloos ruimingsproces. Uiteraard, jullie zien dat als je 
taak, maar het is absoluut strijdig met onze belangen. 

 
Groet, Ed. 
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