
27 april , 2021. 
 
Het dossier OVP blijft een aaneenschakeling van blamages . En al worden u Statenleden en 
Gedeputeerden nog zo met de feiten geconfronteerd , er veranderd niets en u doet of u word  
ingehaald door de Natuur , of het word afgedaan als leermomentje . 
 
Wanneer gaat u Statenleden uw taak eens serieus nemen i.p.v. u door Gedeputeerde Rijsberman en 
Smelik te laten indoctrineren en manipuleren ,en samen met partner in Crime SBB te moeten 
zeggen , das haben wir nicht gewust ! 
 
Nu blijkt dat Gedeputeerde Smelik  u zelfs voor schut zet door u medeplichtig te maken aan een 
grove Wetsovertreding kan dit niet zonder gevolgen blijven toch ?? 
U heeft integriteit toch zo hoog in het vaandel staan ?? 
 
U  Staten / fracties waren  al lang en breed op de hoogte gesteld door St. STAMINA via een mail , 
maar ook hier weer geen enkele reactie op ! 
Toch te gek om los te lopen dat u vanuit de burgermaatschappij op wetsovertredingen moet  
worden gewezen , en  u nog te onbeschoft bent ook maar een ontvangst bevestiging te sturen !! 
Tevens niets onderneemt om ook maar iets te verifiëren.  
 
 
Weet u eigenlijk wel wat voor taak u als Statenleden heeft ??? 
Het lijkt er op van niet , op misschien een enkeling na . 
 
De hoogste tijd eens een einde te maken aan deze aan eenschakeling van grove blunders, leugens 
en wetsovertredingen  die steeds weer lacherig afgedaan worden met allerlei pispraat , die er bij u 
ingaat als zoete koek . 
 
Wanneer gaat u inzien dat dierenwelzijn ernstig word geschaad bij  dit stupide beleid wat ook zeker 
niet duurzaam te noemen is maar dat wel als prioriteit word genoemd in het convenant ! 
 
Er zal een nieuwe opdracht moeten komen voor “deportatie ,,en afschot van “ gezonde ,, paarden 
en runderen .  
Dit geeft u nogmaals de mogelijkheid anders te beslissen dan deze niet duurzame manier van 
reduceren van populaties ! 
Want ook de verontreiniging met zware metalen geeft zeer te denken of deze Grazers wel in een 
slachthuis horen te belanden ! 
 
Ik wil u nogmaals nadrukkelijk wijzen op de goede mogelijkheden van de anticonceptie methoden 
van Prof.Stout . 
Ook de toezegging van Gedeputeerde Hofstra in 2018 ; er zullen geen paarden naar de slacht gaan ! 
En de Blamage van transport naar Spanje ! 
De extreme hitte tijdens de quarantaine met een abnormaal hoge sterfte !! 
Vergeten zeker ?? 
 
U bent valselijk vooraf aan de besluitvormings vergadering v.w.b. Anticonceptie gemanipuleerd door  
Gedeputeerde Rijsberman !! 
Bravo voor deze “ Bestuurder ,, 
Een ieder naar de hand zetten  met geheel onware argumenten ,zonder een weerwoord. Dit is geen 
democratische besluitvorming ! 
Dit is dictatoriaal bestuur!! 
 
Ik hoop dat U zich niet langer meer mee  laat voeren in deze stroom van blamages en grove 
overtredingen van de wet , zowel van de wet Dieren , als de wet Natuurbescherming ! 
Sta op , en volg een keer uw eigen verstand  ( en hart) maak van de Doodsvaardersplassen weer iets 
moois i.p.v. dit voor ingenomen pad te blijven volgen onder het mom DIT WILLEN WIJ NIET MEER !! 
Maar intussen is alles wat niet normaal is de gewoonste zaak geworden ! 
 
Graag een ontvangstbevestiging van de Statenleden die wel ingekomen mails lezen . 
 



Indien u geen bevestiging geeft bent u al mijn respect kwijt , hetgeen u waarschijnlijk een worst zal 
wezen . 
 
Ik kijk uit naar de komst van de Floriade , waar bezoekers uitgebreid zullen worden geïnformeerd 
over de legale Criminaliteit van Politiek Flevoland , en Partner in Crime SBB , die wet en 
regelgeving aan de gepoetste laarzen lappen en dierenmishandeling de gewoonste zaak vinden ! 
 
Fijne vergadering ( toneel voorstelling ) a s Woensdag met naar ik hoop de geweldige onafhankelijke 
voorzitter l.. Verbeek ! 
Respect moet je verdienen , je salaris krijg je! 
  
Hartelijke Groet , 
 
Stop het leed dat DOODSVAARDERS plassen heet ! 
 


