Van: Timmer, drs. A.P. (André)
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 13:33
Aan: 'ed.j.gubbels@home.nl'; 'info@huisdieren.nu'
CC: Regeer, mr. B. (Bernadette); Devis-Wiet, J.M. (Joyce)
Onderwerp: Fw.: datum overleg positieflijst
Geachte heer Gubbels,
Dank voor onderstaande reactie.
U vraagt waarover het ministerie overleg wil voeren en ik zal daar kort op ingaan.
In de eerdere gespreksronde gaf o.a. de PVH aan dat veel specialistische houders zeer goed in staat
zijn diersoorten te houden die meer vragen dan van “een ieder” kan worden verwacht.
Vorige week is met de minister gesproken over hoe om te gaan met deze diersoorten, die immers niet
op de positieflijst terecht gaan komen.
Daarbij is gesproken over de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing die geboden zouden kunnen
worden.
We willen naar aanleiding daarvan graag allereerst met uw organisatie in gesprek.
En juist vanwege de gezamenlijke geschiedenis vind ik het belangrijk om elkaar te spreken.
Het is voor LNV belangrijk om te verkennen of er naast de gang naar de rechter wellicht iets anders
mogelijk is.
En ik kan me voorstellen dat voor uw organisatie iets soortgelijks speelt.
Maar bovendien is in een gesprek veel gemakkelijker om te toetsen of we elkaar goed begrijpen.
Overigens is het advies over de beoordelingssystematiek nog niet afgerond en dat is dan ook wat LNV
betreft geen onderdeel van dit gesprek.
Uw organisatie kan daar inderdaad op reageren in de fase van consultatie.
Wat ons betreft kan het gesprek in Barneveld plaatsvinden, maar als u liever naar Den Haag komt kan
dat ook.
Ik hoor de 11de graag van u.
Hartelijke groet,

...........................................................................
André Timmer
Projectleider positieflijst huisdieren
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | 's-Gravenhage

Van: Ed.J.Gubbels
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 13:19
Aan: Timmer, drs. A.P. (André)
CC: Regeer, mr. B. (Bernadette); Devis-Wiet, J.M. (Joyce); Secretariaat PVH
Onderwerp: Fw.: datum overleg positieflijst

Beste André,
Wij werden benaderd met onderstaand verzoek voor een overleg. Uiteraard willen wij graag op de
uitnodiging in gaan, maar we willen onze tijd zo nuttig mogelijk besteden. Alleen maar ‘bijpraten’ komt
ons wat vreemd voor in het licht van onze gezamenlijke geschiedenis. Al helemaal nadat jullie eerder
aangaven dat wij pas weer bemoeienis zouden mogen hebben vanaf de internetconsultatie.
Vandaar de vraag aan jou, wat gaan we doen? Is er zoiets als een agenda? Of hebben jullie je nieuwste
versie van de Positieflijst klaar en wil je graag even aftasten? In dat laatste geval zou je wellicht alvast
jullie werkstuk kunnen toesturen, dan krijg je naar eer en geweten onze beste primaire reactie.
Ik kan overigens niet eerder dan op vrijdag 11 mei een datum voor ons overleg afspreken, dit vanwege
vakantieperikelen. Bij het nog steeds vacant zijn van de functie van voorzitter willen we het overleg
samen met een van de andere bestuurders voeren. Ik probeer dit samen met Jan Boonstra te doen, hij
nam ook deel aan het eerdere kennismakingsoverleg met jullie.
Ik neem op vrijdag 11 mei contact op. Mochten er voor de bespreking stukken beschikbaar zijn, stuur ze
dan vast aan het secretariaat en aan mij toe, dan kunnen degenen die wel in het land zijn het gesprek
vast voorbereiden. Dank daarvoor.
Groet, Ed.

Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH
www.huisdieren.nu

Van: "Devis-Wiet, J.M. (Joyce)"
Onderwerp: datum overleg positieflijst
Datum: 2 mei 2018 om 10:00:11 CEST
Aan: "'info@huisdieren.nu'"
Beste mevrouw Cathrienke,
Zoals telefonisch afgesproken stuur ik hierbij de data-opties voor de vergadering.
15 Mei 9:30 uur -11:00 uur
22 Mei 10:00-11:30 uur of 14:00-15:30 uur.
Het onderwerp van het overleg is Bijpraten over positieflijst huisdieren.
Aanwezigen:
Bernadette Regeer (beleidsmedewerker)
Andre Timmer (projectleider).
Ed Gubbels
Voorzitter PVH?
Locatie:Barneveld?
Met vriendelijke groet,
Joyce Devis
Directie Dierenwelzijn
------------------------------------------------------------Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC ’s-GRAVENHAGE
B Noord 4
Postbus 20401 | 2500 EK ’s-GRAVENHAGE

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

