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Afgegeven met ontvangstbewijs 
      
Aan: Voorzitter van de Raad van State  
Afdeling bestuursrechtspraak  
Postbus 20019, 
2500 EA Sint-Oedenrode. 
       

                 
                             Sint Oedenrode, 14 juni 2012 

 
Ons kenmerk: AvR/140612/VV 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal”  
             VOF(appellanten)/  

- Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het bij besluit d.d. 
2 mei 2012 ((nummer: 11/5614(12/317)) door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode’ waarbij de gemeenteraad 
van Sint-Oedenrode tevens wordt veroordeeld in de bij het agrarische bedrijf van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij bewust aangerichte miljoenen schade vanaf 1987 tot op 
heden. 

 
Geachte Voorzitter:  
 
Namens A.M.L. van Rooij, wonende op ’t Achterom 9, J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op  
het adres ’t Achterom 9a en camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen appellanten, verzoeken wij u hierbij 
tot het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het door de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode op 2 mei 2012 vastgestelde bestemmingsplan  ‘Buitengebied Sint-Oedenrode’. Het in 
geding zijnde besluit d.d. 2 mei 2012 ((nummer: 11/5614(12/317)) van de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode vindt u achter onderliggend beroepschrift bijgevoegd (zie ordner A0 tab 1).  
 
Dit verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing is gelijk aan ons 
bijbehorend beroepschrift d.d. 14 juni 2012 (kenmerk: AvR/140612/VV ), bestaande uit:   

- de ordners A0 en A1 die op 14 juni 2012 zijn ingeleverd bij de Raad van State met 
ontvangstbevestiging. Deze ordners bevatten ons beroepschrift (ordner A0) en onderliggende 
ingediende zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 op het vanaf 25 juli 2011 t/m 5 september 2011 
ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER (ordner A1).  

- de ordners A2, B1, B2, B3 maken onlosmakelijk onderdeel uit van onze ingediende 
zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 waar vanuit ordner A1 naar wordt verwezen. Wij verzoeken 
u een kopie van deze ordners A2, B1, B2, B3 op te vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode 
en die in dit beroepschrift als herhaald en ingelast te beschouwen.  

- ons onderliggende beroepschrift tegen het bestemmingsplan “Buitengebied 1997” die door de 
gewraakte staatsraden mr. R. Cleton en mr. A. Kosto (voormalig staatssecretaris en minister 
van Justitie) op 28 januari 2002 onder zaaknummer 199900791/1 in gewraakte toestand toch 
inhoudelijk is behandeld waaruit een voor A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen niet 
rechtsgeldig bestemmingsplan “Buitengebied 1997” is ontstaan, wat betekent dat alsnog op 
die beroepsgronden zal moeten worden beslist rekening houdend met het voorliggende oude 
bestemmingsplan buitengebied. Betreffend beroepschrift ligt bij de Raad van State in het 
archief onder zaaknummer 199900791/1. Wij verzoeken u betreffend oud beroepschrift in dit 
nieuwe beroepschrift als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van ons bijbehorend beroepschrift d.d. 16 juni 2012 
(kenmerk: AvR/140612/B) en die inhoud in dit verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening resp. 
schorsing als herhaald en ingelast te beschouwen.    
 
Ondanks het feit dat de voorzitter van de Raad van State (koningin Beatrix) aan deze al 25 jaar 
voortdurende misdaad op de familie Van Rooij met de hulp van de door haar benoemde opvolgende 
CDA burgemeesters Van Oerle, Schriek en Maas vele miljoenen euro’s heeft verdiend, richten wij aan 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het nadrukkelijke verzoek 
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om met hun al maar liefst 25 jaar verleende hulp aan deze mens-, dier- en milieuvernietigende 
misdaad aan de gemeente Sint-Oedenrode tegen de familie Van Rooij onmiddellijk een einde te 
maken en op grond van bijgevoegd 7-tal beroepsgronden de volgende beslissingen te nemen: 
 

1. Het in geding zijnde besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ’buitengebied Sint-
Oedenrode’ geheel te schorsen; 

 
2. Om niet nog meer medeplichtig te worden aan de hierboven feitelijk onderbouwde dier-, mens- 

en milieu vernietigde misdrijven op de familie Van Rooij onder dictatoriale aansturing van de 
opvolgende CDA-burgemeesters Van Oerle, Schriek en Maas van Sint-Oedenrode met 
misbruik van miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld, ter verrijking van koningin Beatrix, de 
buren van Van Rooij en ter afslachting van de familie Van Rooij, verzoeken wij u te beslissen 
dat hiernaar een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld in opdracht van huidig 
verantwoordelijk minister van justitie Ivo Opstelten en zijn opvolgers.  
 

3. Het ten uitvoer brengen van deze sluipmoordende genocide plegende misdrijven op miljarden 
wereldbewoners vanuit Nederland, met de hulp van de Nederlandse Raad van State, onder de 
dekmantels van innovatie, duurzaamheid, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene 
stroom, green bricks, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-keur, milieubeton, secundaire 
brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol, Kyoto-protocol en Locale Agenda 21 heeft 
Nederland met miljarden euro’s gesubsidieerd. Vijftig miljoen euro’s is daarbij niets. Wij 
verzoeken u dan ook te beslissen dat de gemeente Sint-Oedenrode, de Staat der Nederlanden 
en Hare Majesteit koningin Beatrix, die daaraan bulken geld hebben verdiend, daarvoor 
gezamenlijk een schadevergoeding van € 50.000.000 euro moeten betalen aan de al 25 jaar 
lang voortdurende slachtoffers de familie Van Rooij.  

 
4. Om de reeds aangerichte schade niet nog hoger te laten worden verzoeken wij u te beslissen 

dat alle reeds opgelegde dwangsommen, verzegelingen van ruimten, executoriale 
beslagleggingen e.d. op de roerende en onroerende goederen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. 
van Rooij van Nunen, J.M. van Rooij van der Heijden en camping en pensionstal ‘Dommeldal’ 
per direct moeten worden opgeheven.  
 

5. Om de door houtbedrijf Gebr. van Aarle reeds aangerichte miljarden schade niet nog groter te 
laten worden verzoeken wij u te beslissen dat betreffend bedrijf onmiddellijk moet worden 
gesloten en moet worden verzegeld en dat de intussen uitgelopen bodemverontreiniging tot op 
250 meter vanuit het bedrijventerrein met o.a. arseenzuur in het grondwater van boven de 
interventiewaarde op kosten van Van Aarle Houtbedrijf B.V. (de vervuiler) moet worden 
gesaneerd.  

 
6. Omdat de familie Van Rooij volgens de Belgische Grondwet (die wel over een Grondwettelijk 

Hof beschikt) recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, recht heeft 
om een menswaardig leven te leiden, recht heeft op arbeid en op de vrije keuze van 
beroepsarbeid, recht heeft op sociale zekerheid en bescherming van de gezondheid, recht 
heeft op een behoorlijke huisvesting samen met zijn vrouw, recht heeft op culturele en 
maatschappelijke ontplooiing en recht heeft op de bescherming van een gezond leefmilieu en 
de Raad van State ter verrijking van haar voorzitter koningin Beatrix en haar Bilderberg 
vrienden al deze rechten bij de familie Van Rooij heeft afgenomen, verzoeken wij u te 
beslissen dat al die rechten weer worden teruggegeven en dat A.M.L. van Rooij met een 
Belgisch paspoort (want Nederland bestaat Grondwettelijk niet) zodanig dat hij weer veilig kan 
gaan wonen samen met zijn vrouw en moeder op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, zonder het risico te lopen om door justitie te worden opgepakt of door de buren te 
worden vermoord.      
 

7. De gemeente Sint-Oedenrode te veroordelen in de proceskosten en terugbetaling van de 
betaalde griffiekosten.  
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De Gemeente Sint-Oedenrode en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met als 
vice-president mr. J.P.H. Donner en haar voorzitter koningin Beatrix zijn er de oorzaak van dat 
ondergetekende A.M.L. van Rooij de hoorzitting, waarin dit verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden behandeld, niet kan bijwonen. Wij verzoeken u de misdadigers die dat hebben veroorzaakt 
(de gemeente Sint-Oedenrode) daarin geen voordeel te geven en ook zonder hun aanwezigheid zo 
spoedig mogelijk een beslissing te nemen op dit verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening 
resp. schorsing.  
 
Om veiligheidsredenen van A.M.L. van Rooij en zijn gezinsleden zal dit verzoekschrift om het treffen 
van voorlopige voorziening resp. schorsing met onderliggend beroepschrift openbaar worden 
gemaakt, zodat iedereen die de Nederlandse taal beheerst hiervan kennis kan nemen.  
 
Een kopie van dit verzoekschrift laten wij toekomen aan: 
 

1. Huidig vice-president mr. J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State omdat hij dit alles vanuit 
zijn vorige functies als staatsraad bij de Raad van State, Minister van Justitie, minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
heeft veroorzaakt en heeft bevorderd met het verzoek daarmee te stoppen en samen met ons 
te strijden voor een nieuwe politiek, een nieuwe economie met gebruik van de door deze 
misdaad tegengewerkte technologieën en producten op een zodanige wijze dat onze kinderen 
en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven kunnen hebben. 
  

2. Belgisch minister van Justitie Annemie Turtelboom met het verzoek om hierover op een zo’n 
kort mogelijke termijn een gesprek te beleggen met vice-president mr. J.P.H. Donner (CDA) 
van de Raad van State en haar collega minister Ivo Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie in 
Nederland om die maatregelen te treffen die nodig zijn om deze al ruim twee jaar lang 
afgenomen Belgische grondrechten aan A.M.L. van Rooij, zijn vrouw en zijn gezin zo spoedig 
terug te geven, waarbij de veiligheid wordt gegarandeerd.  

 
3. De SNS Bank, namens deze R.J.P.J. van Veen, met het verzoek om op grond van de inhoud 

van bovengenoemd verzoekschrift een overbruggingslening te geven aan camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’ om als gevolg van deze al maar liefst 25 jaar lang geld stelende 
overheidsmisdaad op de familie Van Rooij daarmee te kunnen overbruggen om niet voor een 
appel en een ei executoriaal te worden uitverkocht ten diensten van deze mens-, dier- en 
milieuvernietigende grensoverschrijdende misdaad van wereldomvang vanuit Nederland.  

 
Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om ondergetekende A.M.L. van Rooij van de voortgang 
van dit verzoekschrift rechtstreeks persoonlijk op de hoogte te houden en de brieven ook te versturen 
aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36/A, 3520 Zonhoven te België, omdat dit adres al 1,5 jaar 
lang noodgedwongen (om in Nederland niet te worden vermoord) de hoofdverblijfplaats is van A.M.L. 
van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

  
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze, 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
Directeur 
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Machtiging 
 
De volgende (rechts)personen hebben het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze directeur  
ing. A.M.L. van Rooij, gevestigd op ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode gemachtigd: 
 
A.M.L. van Rooij,                                                            J.E.M. van Rooij van Nunen 
wonende op het adres ’t Achterom 9,                             wonende op het adres ’t Achterom 9a 
5491 XD te Sint-Oedenrode                                           5491 XD te Sint-Oedenrode   
(handtekening)                                                                (handtekening) 
   
 
 
 
 
 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9a,  
5491 XD te Sint-Oedenrode.   
 
(Vennoot: A.M.L. van Rooij)                           (handtekening vennoot: J.E.M. van Rooij van Nunen) 
 
 
 
 
 
 
Dit verzoekschrift bevat bijbehorend beroepschrift wat bevat: 
  
Ordner A0 

- (vóór tab 1) Dit beroepschrift d.d. 21 juli 2011 (kenmerk: : AvR/140612/B )(191 blz.)     
- (na tab 1) In geding zijnde besluit d.d. 2 mei 2012 van gemeenteraad Sint-Oedenrode (4 blz.)  
- (na tab 2) Uitspraak AWB 11/1905 d.d. 20 januari 2012 van de rechtbank Den Bosch (6 blz.)  

 
Ordner A1 

- Zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op het vanaf 25 juli 2011 
t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en 
PlanMER (399 blz.); 

 

 
 


