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l lelrel i :  Reactic op Urv bricf 'van 7 mci 1997, kenmcrk l tal:  01/5 199,/93

Aan.  Mr.  M. t1 E I { .  van I r rvc,  (s t r ik t  pcrsoonl i " jk )
Wnd. I {ooÍdoíl icicr van . lusti t ie,
Arrorrdisselnentsparkcl tc'  s-l  lcrtogcnbosoh,
f 'ostbus 90155,
5200 MG's- I  lc r togenbosch.

(ieachtc I Iecr van Drve,

LJrv brieÍ 'van 7 nrci 1997 heb ik in gocde orde ontr,.anscn

Naar aanle iding claarvan laat ik [J de volgende infornral ic toekonren

A. Vragen d.d.2 augustus 1996 van'l ' lveccle karnerl id I lendriks aan
VITOM cn VWS (-5 pagi r ra 's)

B. Motie nr. 25000X1, nr.25 cl.d. 5 novernbcr 199ó van hct ' l ' r ,r,eede
(,5 pagina's).

dc Mirr isters van . lusti t ie,

kanrer l id  M Vos

LJt t  c l ie  i r rhoud kunt  U optnaken dat  dc op l2  novernber  l99 l  en op 19 novcrnbcr  199(r  door
de l"uvcede Kamer aangenolnen trotie's, orn de toepassing van arseenhouclcncle
rvo lntanzot t te  n te  vcrb iedcn,  door  de ve rantwoordel i ike rn in is ter  van VITOM ( in  l99 l  I I
Alders, in 1996 M de Bocr) niet worden uitgevoerd.

C. Mijn brief d.d. 30 apri l  |997 aan.f .  Meuu,issen, dienst VROM, streekgervest I lrabarrt
Noordoo.st te Oss (18 pagina's).

D. Mijn voorbrieÍ 'cl.d. 30 apri l  1997 aan al le leden van de l laad voor de Accreditat ie.
(2 pagina's)

Uit die inlroud kunt LJ opnraken dat, ondanks bovengerroernde aangenornerr moïie 's van clc'I'weede 
l(amer, de ministcr van VITOM onder de dekmantEl van het KOMO-

produktcert i Í ' icaat grote bcdragen rni l ier-rsLrbsidie (- gemeenschapsgeld) uitgecÍt om daarrnee
cnorl-ne hoeveclhcdcn arsccnhoudcnd en chrooln Vl houdcnd kankervcrwckkcrrd gcvairr l i . jk
afval (zrvarte lijststoffen) van de nretaalindustrie diffuus in de cornpartinrenten water. bodcrn
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en lucltt  te dumpen, die vanwege Irun uiterst gevaarl i jke eigenschappen.juist rnet de best
bcstaande techniek uit ons rnilieu moeten worden geweerd.
In de crinrinologische l i teratuur wordt dit verschi. jnsel van "poisoning for profi t" col lusie
gettoemd. (zie bi jgevoegde brief d.d 2l1uni 1993 van criminoloog Prof. Dr. F. Bovenkerk).

L'. .  Mtln aangifte d.d. I  oktober 1995 aan dc hoofdofl lciervan Justit ic, Arron<lissernentsparkct
te's-l ' {ertogenbosch. (32 pagina's)

F .  Ve rs lagchern i sohondc rzoekvanSuperwo l rnanzou t -Cod .d .  l g rnaa r t  l 99 l  vande
keuringsdienst van waren te Groningen. (2 pagina's)

Uit die inhoud kunt U opmaken dat Superwolmanzout-Co in werkellkh eid 374 g/l arseenzuur
bevat en geen 304 gll arseenpentoxide, zoals I-lickson Garantor tc Nijrnegcn clat hecÍi
opgegevcn in zi jn vei l igheidsinlorrnatiefonnulier. Vanwege het feit  arseenzlrur vcle malcn
gevaarl i . iker is dan arseenpcntoxide cn ook via de huicl het l ichaarn kan binnendringen,
betekent dat deze door Hickson Garantor gepleegde valshei<l in geschriÍ1e <Je cloo<i op terrniin
van veel onjuist voorgelichte lnensen tot gevolg kan hebben.

Uit die inhoud kunt U ook opmaken dat het bedri i f  Gebr. Van Aarlc I l .V taarl i iks zo'n -56-50
kg. Arseen ( 10.600 kg. Arseenzuur) en 7900 kg. Chroom VI ( 15.000 kg. Chroomtrioxicle)
dil'fuus in de cclnrpartimenten water, bodern en rucht brengl.

(Jit  die inhoud kunt U tevens opmaken dat door ons ministeric van VROM inrpregnecrtc<1ri j l -
Gebr. Van Aarle B.V. wordt rnisbruikt als dekrnantel om via clat bedriif enonne 6oeveelheden
arseen en chroom Vl-houdend gevaarlijk afval (zwarte liiststoffen) van de metaalirrdustric
diffuus in ons rni l ieu te dumpen.
Fliertegen wordt door onze minister van VROM niet opgetreden ondanks het feit zii dat
vanuit o.a. de Wet Mil ieubeheer en de Wet Mil ieugevaarl i ike stoffen wettel i jk u.rpl i"ht i ,  .u
vanuit de op l2 november 199 I en 19 november 1 996 door de Tweede Kanrór aangenomur
motie's ook poli t iek verpl icht is.

G. Mrln bricf d.d. 15 rnaart 1997 aan Mr. G. lJos, mil icuoff icicr van.lustrt ie,
Arrondissementsrechtbank te 's-l{ertogenbosch, 

waarop G. Bos weigert t. ,.og"r.n.
(  l8  pagina 's)

H' Mtjn brief d.d. 4 mei 1997 aan Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode
( I 5 pagina's)

I' MUn brief d d. l0 mei 1997 aan het dagelryks bestuur van het Waterschap De Donrme l.
( I  7 pagina's)

Uit die inhoud kunt U optnaken dat inzake Cetrr. Van Aarle B.V. de mil ieuoff icier van
Justitie Mr. G. Bos op 18 augustus 1992 op het parket te 's-Hertogenbosch 

samenspannende
afspraken heeft gemaakt met.
r Mr. G' Broeren, parketsecretaris bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.
r Dr. I-I.A.M.A. de vries, Regionaal lnspecteur van vRoM van Noord Brabant.
I Mr. H. Artz,juridisch medewerker van de provincie Noord Brabant.
I Mr. v. Ditters, hoofd algemene zaken van het waterschap De Dommel.
r P. Schriek, burgemeester van de gemeente Sint Oedenrode.
r H. van Dijk-Eerhart, milieuwethouder van de gemeente sint oedenrode.
r c. Kerstholt, hoofd van de afdeling B&M van de gemeente Sint oedenrode.
I G. van Aarle, milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.
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I  I .  Valk, wachtmeester bi i  de Riykspoli t ie te Stnt Oedenrode.
r M. Saris, wachtmeester br1 de Rrlkspolitie te Sint Oedenrode.
Dit al les met als doel rrr i j . juridisch en rnaatschappelrlk uit te schakelen.

In dat overleg werd ten onrechte gesteld dat de gevaars-aspecten van de bi1 de Ciebr. Van
Aarle I3.V. vnjkomen<le stoom zi jn onderzocht cn dat voor de inrpregneerinstal lat ic gectr
bouwvergunning is vereist.
Juist otn die rcden heeft dc Gebr. Van Aarle 13.V. zi jn inrpregneerinstal lat ie (chernische
procesinstallatie) kunnen oprichten zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en tot op
heden in werking kunnen houden in strtid met de bestemming houtverwerkende bcdrijven en
in strijd met de voorschriften van de bouwverordening.
Juist orn die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. een "Post Seveso" bedri j f  kunnen oprichten
temidden van burgerwoningen (14 woningen tussen 0 en 100 meteÍ van het bedrtlll pal langs
het ecologi.sch kerngebied van het Dommeldal, zonder te beschikken over een wettclijk

vereist extern veiligheidsrapport die de verre omgeving van het bedrijf moet beschennen
tegen een chernische rarnp van een ornvang als die in Seveso.
Juist om die reden heeÍt de Gebr. Van Aarle Il.V. vanaf augustus 1992tot op heden onze
orngevingslucht, onze grondeigendornmen en ons oppervlaktewater kunnen verontrcittigen
rnet arseen en chroorn VI besrnette stoorn cn als zodanig rnet de zwaarste klasse aan
kankerverwekkende stoffen.

In dat overleg is tevens afgesproken dat wanneer cr door mi.i een kort geding tegen de Cebr.
Van Aarle enlof de gemeente Sint Oedenrode wordt aangespannen de mil ieuolJicier van
Justitie Mr. G. Bos daarvan onverwijld in kennis gesteld moet rvorden.
l lct zal U duidclryk zi jn waarorn.

In dat overleg is op voorstel van Dr l-l A.M.A, de Vries (regionaal inspecteur van VIf.OM)
tevens besloten dat burgemeester P. Schrick, G.G.D. arts fï. Jans (een goede kennis van hcrn)
als vertrouwensarts op mii af moest sturen. Dit alles met als doel orn hem een medisch
rapport te laten opstellen waaruit moet blijken dat ik voor minder rede vatbaar ben, zodat de
rechter mij in de diverse nog lopendc.juridischc proccdurcs niet mecr serieus behocft tc
nemen.
Dank zi j  de hulp van de landelr jke rni l ieuorganisaties is deze in samenspanning algesprokcn
aktie van Burgemeester P. Schriek mislukt.
Vanaf dat moment is de lleer van den Biggelaar begonnen om iedereen uit onze woon- en
leefomgeving tegen ons op te zetten met als doel het sociaal leven van mij, mijn vrouw, mijn
kinderen en rnijn ouders in onze buurt kapot te maken.
Dit alles met de bedoeling ons uit onze woonomgeving weg te pesten om daarmee de zware
georganiseerde misdaad rondom de Gebr. Van Aarle B.V. behulpzaam te zijn.
De Heer van de Biggelaar is familie van de Gebr. Van Aarle.
Als beloning voor deze misdadige praktijken mag ook de Heer van de Biggelaar van
Burgemeester en Wethouders bouwen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in stri-id
met de bestemming en een houtverwerkend bedrijf oprichten en in werking houden in stnjd
met de bestemming zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.
Ook hiertegen wordt door de milieuofïïcier van Justitie Mr. G. Bos niet strafrechtelijk
opgetreden.

Uit vorenstaande is vast komen te staan dat het Ministerie van VROM tezamen met het
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Ministerie van Justitie aan het hoofd staan van de hierboven omschreven zeer omvangrijke
rniscladi ge organi satie.
Zij worden daarbr.l geholpen door de gemeente Sint Oedenrode, de Rrlkspolitie van Sint
oedenrode, de Provincie Noord Brabant en het waterschap De Dommel.
Zij worden daarbii geholpen door de uitspraak van de tloge Raacl, die op 23 april 199ó in het
Piktneer-arrest heeft uitgesproken dat gerneentcn, ambtenaren en andere publiekc
rechtspersonen die een bestuurstaak uitvoeren onbeperkt milieuwetten mogen overtreden
zonder dat ze daarvoor strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.
Juist om die reden worden de Gebr, van Aarle B.V. en de lleer v/d Biggelaar door hen
beschennd.

Onder de clekr"nantel van het KOMO-produktcertificaat en cle dekrnantel van het bcclriif Gcbr.
Van Aarle B.V. worden met grote bedragen aan lnilieusubsidie van VITOM (25 tot75 Vo) via
niet juist vclorgelichte part icul iercn enorme hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide
(chroom VI) difluus in de cornpartitnenten water, bodern en lucht gedurnpt op een zoclanige
tnanier dat het maximale rni l ieu- en gezondheidsschade tot gevolg heeÍ1.
Iletreffende chemische stoffen bezitten de volgende eigenschappen.

Arseenzuur
. is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
o is gevaarlijk afval bij een concentratie van > 50 mg/kg arseen aan droge stofgchaltc.

(KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat + 1700 rng/kg).
. is kankerverwekkend (klasse I : zwaarste klasse).
. is verdacht reprotoxisch.
. kan gemakkehlk via de huid het lichaam binnendrinqen.

Chroomtrioxide
. is een zwarte lijststof voor lucht
' is gevaarlijk afval bi.i een concentratie van > 50 rng/kg chroom VI aan droge stofgehaltc.

(KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat -r 2600 rnglkg)
. is kankerverwekkend (Klasse I : zwaarste klasse)
r is genotoxisch carcinogeen, hetgeen inhoudt dat het éénmalig binnen krijgen van één

molecuul op termijn (5 tot 30 jaar later)al kanker kan veroorzaken.

De hierboven omsclrreven misdadige organisatigonder leiding van de mil ieuoff icier van
Justitie Mr. G. Bos, heeft er veel belang bij dat via dekmantelbedrijf Gebr. Van Aarle Il.V de
niet juist voorgelichte particulieren met hun eigen opgebrachte belastinggeld (milieusubsiclie)
lnet grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen worden vergiftigd om daarnree de
metaalindustrie (Billiton) rnet grote winst van haar uiterst gevaarlijk afval af te helpcn.

- . Iuist otn die rcden wcigert de Mirr ister van VROM al ruirn 5 jaar lang mijn brieven
inhoudeli jk te beantwoorden.

- Juist om die reden weigert U mryn verdere brieven inhoudehjk te beantwoorden.

- Juist orn die reden weigert U op te treden tegen de door Hickson Garantor gepleegde
straÍbare feiten.

-.luist om die reden weigert U op te treden tegen door Gebr. Van Aarle B.V. en door lt. v/d
Biggelaar gepleegde straíbare feiten.
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- Juist om die reden weigert U mrln aangifte van I oktober 1995 van het plegen van een
ernstiq strafbaar feit (misdrrlf door de Gebr. Van Aarle B.V. in behandeling te nemen cn
word ik daardoor door u in mrln verclere rechtsgang gebrokkeerd.

Het z'al U duidelryk zijn dat tegen bovengenoemde zeer omvangnlke rnisdadige organisatie
(ondcr leiding van Mr. G. Bos) onmiddell i jk strafrechtelr lk dient tc worden opgetre<len.

Om die reden richt ik aan U het nadrukkelrlke verzoek mii binncn l0 dagen na heden (vóór
23 mei 1997) schriftelrlk te bevestigen dat i-I de impregneeraktiviteiten bii de Gebr. Van
Aarle Il.V. en de houtverwerkende aktivitciten bif F. v/d Biggelaar heeft stilgclegd en <iat tJ
naar de hierboven omschreven zeer omvangrijke misdadige organisatie (on6er leiding van Mr.
G. I3os) een strafrechtelrlke onderzoek heeft gestart waarbij hoor en we<lerhoor wordt
toegepast.

Bclroudens Uw scltr i f tel i jke bevestiging binnen l0 dagen na heden (vóór 23 nrei 1gg7) karr ik
slcchts aannemen dat u persoonli jk in deze aangelegenheid betrokken bent.
Dit alles met als doel de hierboven omschrevenzware georganiseercle misdaad daarmee
behr-rlpzaarn te zijn.
In dat geval zal ik deze zaak in een "open brie['' voorleggen aan <le procureur generaal van clc
I loge Raad, de Ministers van VROM, VWS, BZ en Justitie, Flare Majesteit dckoninÍrin en de
Commissaris van de Koningin.
Daarbij zal ik deze brief overleggen.
Deze "gesloten brief is daarbij dan tevens een "open brief'geworden.

Vanwege groot gevaar voor mijn eigen leven, mijn gezin en mijn ouders heb ik onder trldelijk
embargo een afschrift van deze brief op diverse plaatsen eldersneergelegd. Mocht een van 

'

ons iets overkomen dan zal door hen een afschrift van deze brief aan de iandeliike rneclia en
TV worden gegeven.

Deze brief bevat een 8-tal bijlagen (A vm I) lrestaande uit I 14 pagina's.

Veiligheidskundige

Pagina ,5-5


