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Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket 

Den Bosch 

 

 
 

Ingrid van Engelshoven 
Partij voorzitter D66 

Wethouder Den Haag 

Verstuurd per fax 073-6202282 
 
Dossiernummer: 840000-12  
 

Betreft:   
Verzoek om een kopie van alle in het dossier zittende stukken.    
 
Aan:  
Maarten Groothuizen, behandelend officier van justitie, 
arrondissemenstparket Den Bosch (ap-denbosch@om.nl) 
(maartengroothuizen@d66nijmegen.nl)      
 
Kopie aan:  

- De Groenen Nederland (otto@degroenen.nl)   
- De Groenen afd. Sint-Oedenrode (a.vanrooij1@chello.nl)   
- De Groenen afd. Heusden 

(bianca.van.dijk.fitters@gmail.com)   
- Groenlinks Nederland (z.roeling@tweedekamer.nl)   
- De Grünen Duitsland (info@gruene.de) 
- Groen België (johan.malcorps@groen.be) 
- Groen België (vera.dua@groen.be)     
- De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA)( 

bart.staes@europarl.europa.eu) 
 
Kopie aan:  

- Ingrid van Engelshoven, partij voorzitter D66 
(ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl) 

 
Kopie aan:  
De D66-wethouders, fractievoorzitter en raadsleden van de gemeente 
Nijmegen:  

- Henk Beerten, wethouder (henkbeerten@d66nijmegen.nl)   
- Bert Jeene, wethouder (bertjeene@d66nijmegen.nl)  
- Rob Jetten, fractievoorzitter (robjetten@d66nijmegen.nl)  
- Maarten Groothuizen, vice-fractievoorzitter 

(maartengroothuizen@d66nijmegen.nl) 
- Tobias van Elferen, raadslid (tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl) 
- Rachel Brouwer, raadslid (rachelbrouwer@d66nijmegen.nl) 
- Anne-Margreet van Putten, raadslid 

(annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl)  

- Kristie Lamers, raadslid (kristielamers@d66nijmegen.nl) 
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Geachte behandelend officier van justitie mr. Maarten Groothuizen,  
 
De politieke groepering De Groenen, afd. Sint-Oedenrode, is gevestigd op het woonadres ’t 
Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode van gemachtigde  A.M.L. van Rooij. Als bewijs daarvoor vindt 
u bijgevoegd de brief d.d. 26 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode met als 
onderwerp “Campagne gemeenteraadsverkiezingen” aan De Groenen (zie bijlage 1)  
 
Als gevolg van de in de periode van januari t/m april 2010 door burgemeester H.P.Th.M.J. Willems 
(PvdA) van Heusden en burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode gedane aangifte van 
smaad tegen De Groenen afd. Sint-Oedenrode en afd. Heusden is door de officier van justitie Maarten 
Groothuizen (die ook D66 gemeenteraadslid in Nijmegen is) hiernaar een samengevoegd 
strafrechtelijk onderzoek gestart. Als bewijs daarvoor lees hieronder het artikel van 19 april 2010 
daarover van Omroep Brabant.        

Weer aangifte burgemeester tegen De Groenen 
Publicatie: maandag 19 april 2010 - 16:28 | Auteur: Mathijs Pennings  

SINT-OEDENRODE - Ook burgemeester Maas van Sint-Oedenrode doet aangifte van 

smaad tegen lijsttrekker Ad van Rooij van de partij De Groenen. Burgemeester Willems 

van Heusden ging zijn collega voor. Hij deed twee maanden geleden al aangifte. De 

aangiftes zijn samengevoegd en worden binnenkort bekeken.  

Beide burgemeesters zijn het zat dat De Groenen ambtenaren en bestuurders van 

onbetrouwbaarheid beschuldigt. 

 

Volgens de burgemeesters is het onacceptabel dat de inwoners van de gemeenten worden 

lastig gevallen met frustraties en onjuiste informatie. Zo suggereerden De Groenen in een 

advertentie in weekblad De Scherper dat een wethouder sneller een vergunning krijgt dan een 

burger.  

 
Dit samengevoegde strafrechtelijk onderzoek heeft de officier van justitie Maarten Groothuizen in 
behandeling genomen onder kenmerk: 840000-12.  
 
Lopende het strafrechtelijke onderzoek onder kenmerk: 840000-12 hebben De Groenen afd. Sint-
Oedenrode bij brief d.d. 15 januari 2012 nadere stukken ingediend bij de behandelend officier van 
justitie Maarten Groothuizen. Deze aanvullende nadere stukken vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2).  
 
Met de inhoud van die stukken hebben De Groenen afd. Sint-Oedenrode feitelijk bewezen dat niet De 
Groenen maar de gemeenteraad van Sint-Oedenrode onder voorzitterschap van de burgemeesters 
P. Schriek (CDA) en P.M. Maas (CDA) maar liefst al 17,5 jaar lang zware milieu- en 
mensvernietigende grensoverschrijdende misdrijven plegen door maar liefst 17,5 jaar lang geen 
besluit te nemen op het door A.M.L. van Rooij bij brief d.d. 16 november 1994 aan de gemeenteraad 
van Sint-Oedenrode gedane verzoek tot het nemen van een besluit (zie bijlage 3).  
 
Met die inhoud is tevens feitelijk komen vast te staan dat lopende deze al maar liefst 17,5 jaar lange 
weigering van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode om een besluit te nemen op het verzoekschrift 
d.d. 16 november 1994  van A.M.L. van Rooij de officier van justitie mr. G.C.M. Bos van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch bij brief d.d. 13 januari 1995 (kenmerk: 1/0010/95), onder 
verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66), heeft beslist dat tegen de 
hieronder vanaf 1987 door houtimprefgneerbedrijf Gebr. van Aarle gepleegde misdrijven op grond 
van “oppertuniteitsgronden” niet strafrechtelijk zal worden opgetreden. Daarmee is Winnie 
Sorgdrager en haar politieke partij D66 onmiskenbaar verantwoordelijk voor de vergiftiging van de 
wereldbevolking met tientallen miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, en de vele miljoenen mensen die daardoor eerder zullen 
sterven aan kanker of andere vergiftigingsverschijnselen. Bekijk daarvoor de volgende 13 video’s: 
(video-1)(video-2)(video-3)(video-4)(video-5)(video-6)(video-7)(video-8)(video-
9)(video 10)(video 11) (video 12)(video 13)) 
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Met deze voorkennis heeft voormalig staatssecretaris Dick Tommel (D66) van VROM via alle 
Nederlandse gemeenten de folders laten uitgaan met als titel “Milieuvriendelijk verbouwen? 
Subsidie duurzaam bouwen” en aan consumenten die vanaf 1 maart 1996 – 31 december 1998  
KOMO-gekeurd (is maximum aan gif) met arseenzuur en chroom VI geïmpregneerd hout (is 100% 
gevaarlijk afval) hebben gekocht daarvoor 25 tot 75% subsidie verstrekt (zie bijlage 4). Er zijn door 
voormalig staatssecretaris Dick Tommel (D66) dus honderden miljoenen euro’s aan subsidie uitgeven 
om daarmee vele miljoenen mensen te vergiftigen met tientallen miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), 
zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell. Daarmee is Dick Tommel en 
zijn politieke partij D66 onmiskenbaar verantwoordelijk voor de vergiftiging van vele miljoenen mensen 
die daardoor eerder zullen sterven aan kanker of andere vergiftigingsverschijnselen. Voor meer 
informatie daarover lees het artikel “D66 Tommel en de milieumaffia” dat Ad van Rooij daarover op 
29 maart 2002 in Kleinje Muurkrant heeft geschreven (zie bijlage 5).    
 
Gezien bovengenoemde feiten is het voor De Groenen, afd. Sint-Oedenrode, van cruciaal belang om 
een kopie te verkrijgen van het volledige dossier kenmerk: 840000-12 dat in het bezit is van de 
behandelend D66 officier van justitie mr. Maarten Groothuizen, zodat De Groenen hierop feitelijk 
inhoudelijk kunnen reageren   
 
In afwachting op een zo spoedig mogelijke toezending van een kopie van het gehele dossier 
kenmerk: 840000-12 verblijven wij;    
 
 

 
 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :     
E-mail: de.groenen.belgie@gmail.com  Tel: +32 484749360    
 
 
 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 23 februari 2012 18:55 
Onderwerp: D66 officier van justitie Maarten Groothuizen onderzoekt een door CDA burgemeester Peter Maas 
van Sint-Oedenrode gedane strafaangifte van smaad tegen De Groenen lijsttrekker Ad van Rooij? 
Aan: ap-denbosch@om.nl, maartengroothuizen@d66nijmegen.nl 
Cc: Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, bianca 
<bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, z.roeling@tweedekamer.nl, info@gruene.de, johan.malcorps@groen.be, 
vera.dua@groen.be, STAES Bart <bart.staes@europarl.europa.eu>, ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl, 
henkbeerten@d66nijmegen.nl, bertjeene@d66nijmegen.nl, robjetten@d66nijmegen.nl, 
tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl, annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl, kristielamers@d66nijmegen.nl, 
rachelbrouwer@d66nijmegen.nl 
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