
Van: Ed Gubbels 

Verzonden: zondag 26 mei 2019 13:40 

Aan: Vaste commissie LNV 
CC: Wilhelm, Pim (voorzitter PVH); Secretariaat PVH 

Onderwerp: FW: Onze reactie op uw klachtafhandeling 

 
Geachte leden van de Vaste Commissie LNV, 
 
Wij vragen uw aandacht voor onderstaande mail en de bijlagen. Het is het inmiddels bij u bekende 
vaste patroon: Ambtenaren die zich boven de wet plaatsen en buiten het zicht van de politieke 
controle zelf wel uitmaken wat ze doen. Zo kunnen ze tien jaar en langer samen met geestverwanten 
hobbyen om te proberen de wet te omzeilen en de legitieme belangen van grote groepen burgers 
onder de voet te lopen. 
 
Wij vinden al tien jaar geen gehoor voor dit probleem, niet bij de politieke bestuurders en niet bij uw 
Kamer. En ja, toegegeven, het gaat om ‘klein leed’ in vergelijking met wat elders op vergelijkbare 
wijze werd aangericht. Maar toch, het moet een keer ophouden. Burgers zouden weer vertrouwen 
moeten krijgen in u als overheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. Ed.J.Gubbels 
Secretaris PVH 
www.huisdieren.nu 
 
 
Van: Ed Gubbels  

Verzonden: donderdag 25 april 2019 17:26 
Aan: Schouten, Carola (Min. LNV) 

CC: Sonnema, Marjolijn (DG LNV); Wilhelm, Pim (voorzitter PVH); Secretariaat PVH 

Onderwerp: Onze reactie op uw klachtafhandeling 

 
Geachte mevrouw Schouten, 
 
Bijgevoegde brief met bijlage is gisteren per aangetekende post naar u onderweg gegaan. De 
signalen die wij hier voor de zoveelste keer afgeven, lieten tot nu toe u en uw voorgangers volkomen 
koud. We moeten derhalve aannemen dat u ook van bijgevoegd schrijven niet opgewonden zult 
raken. We rekenen hooguit weer op een door u ondertekend briefje van een van uw ambtenaren 
met daarin een formele dooddoener. U had dat misschien al gehoord, die willen niet meer met ons 
praten als we hun anonimiteit niet garanderen. Kennelijk ervaren zij toch enige gêne bij hetgeen zij 
doen.  
 
Nu we u toch spreken, het is misschien een goed moment om nog eens te informeren naar onze 
Wob-verzoeken die door uw ambtenaren systematisch worden genegeerd. Voor ons is het onder 
andere van groot belang inzicht te krijgen in de kosten van uw ruim tien jaar lang vergeefs proberen 
om de wet (samengevat in het Andibel-arrest) te omzeilen. 
We beseffen dat het een wat pijnlijk thema is waar uw medewerkers het liever niet over hebben. 
Maar, zeg nou zelf, er is inmiddels een aanzienlijk vermogen aan gemeenschapsgeld besteed. Niet 
alleen met zinloze opdrachten aan de WUR, ook aan salarissen van ambtenaren die tien jaar lang niet 
bij machte bleken de aan hen opgedragen taken tot de door u gewenste uitkomst te brengen.  
 
Het lijkt ons, dat we inmiddels het punt bereiken dat uw politieke verantwoordelijkheid in dit proces 
ietsje meer invulling zou moeten krijgen. We zullen het echter aan u over moeten laten of we hier uit 

http://www.huisdieren.nu/


gaan komen. Als vanouds, we willen het gesprek over oplossingen graag met u aangaan. Mocht u 
daarin anders kiezen, met de ongein en het respectloze optreden van uw directie DAD hebben we 
het helemaal gehad. We zijn, mocht u een dergelijke route kiezen, graag bereid het brede 
maatschappelijke gesprek aan te gaan over de domheid en de slechtheid die ons mogelijkerwijs 
parten spelen in dit proces. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ed Gubbels. 
 
Ir. Ed.J.Gubbels 
Secretaris PVH 
www.huisdieren.nu 
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