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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
l Achterom 9a, 5491 XD, Sint_Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (Betgiê)

Ons ke n m erk: EKC I 27 O 1 20 1 SIV ZZ_Rem o

Aan: Raad van State
Afdel in g bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37, I04O Brussel

Zonhoven: 27 januari 201 S

v a n h e t m i n i s t e r i e e | b . " ' . l , ] t n " n ' i t s p r a a k o v e r h e t b e r o e p
aangetekend tegen het besluit met kenmerknr.750.T1lN14.1ogvan de deputatie van de provincieLimburg van 17 juli 2ol4waarbrj net inóeáiende verzoek urn o" nu Remo MilieubeheerEkkelgaarden 16' 3500 Hasselt, om Je"exgoitati"uoo*""ráen1e wuzigen van de stortjtaats,gelegen te 3530 Houtharen-Herchteren, Koersersedijk zn, wordt ingewiiligd.

"bevats3ff i blz.), totaat: 383 blz

Geacht college

De volgende verzoekende partijen,
1' Van Rooii. aÉri?nuq Marius Lambe.tu:,_yan9f 1 januari 201 1 wonende op zijnhoofdverbrlfpraats HazendánsGg s6A, 3szo Zonhoven (Bergië);2. van Nunen.J.-ohenna Erigabeth-Mi!F, 

-""";f 1 j;;;i 2011 wonende op haarhoofdverbr ijfpraats Haze nG nGg-- so4 g szo zo n Ào;Ën ( Ber g ië) ;3' verbeek' Erik chrls Mathieu, woÀende in Kroatië, óLouacri put 43, 34sso pakrac;4'  No Cancer Foundat ionvwz, met ondernemingsnummer: 0g26.g7g.240, gevest igd in België,Paul Bel lefroidlaanl6, ssoo te Hasselt  met als penningmeester Verbeek Erik,  vanaf 31oktober 2006 wonende op zijn hoofdverblijfpt;"ï; $;;;cki put 43, 34s50 pàtrac (Kroatië);5' campino en. P.e4sionstal "bommejdê!" rut u"rtij i;g-.nurr"r: 000015269639 inNederland, met als .aat uoeroerlffiFuan R"",J, 
"";;;i 

1 januari zot i wonende op zijnhoofdverbtijfplaats Hazendansweg 364, 3S2O ZoÁhou"À le"tgie;;6 '  Het Ecoloqis-ch Kennjq c-en-truÀ 8.v. ,  met ondárn"r ing.nurmer: 160901 11, gevest igd ophet adres 't Achterom 9A, 5491 xD srnt-oedenrode irrreoerrano) met als directeur A.M.L. vanRooij, vanaf I januari 201'1 wonende op zijn À""iJ""iu[rptaats íi"r;"d;;;;àg 36A, 3520Zonhoven (België);
7 '  Van Rooi i  Holdino 8.v. ,  met ondernemingsnumm er:17102683, gevest igd op het adres , tAchterom 9A, 5491 XD Sint-oedenrode (Nederland), met als bestuurderÁ.M.L. van Roory,vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverbii.lfóÉ"t. Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven(België);
8' Politieke Grogp.eriqrq De groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-oedenrode (NLá;rtó, met atsgemacht igd bestuurder A.M.L. u"n l_oguryanaf l  ianuari  2011 wonLnáË * =,,"

, -. , , hoofdverbrijfpraats Hazendansweg 36A, 3520 zoírroven leergië);(met als gemachtigde het Ecologisch Keniis centrum a.v. voor oe ze haardirecteur ing. A.M.L. vanRooij) verzoeken hierbij de AfdeTing bestuursrechtspraak van de ÊL; ;; i lffi iniltigvert<taringvan het ministerieel besluit kenmerk AMV/00070 5lol1o27 Àouoeno" uitspraak over het beroepaangetekend tegen het beslui t  met kenmerk nr.750.711N14.10g van de deputat ie van de provincieLimburg van 17 iuli 201,4 waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo rrrtitieuoenàer, Ekkelgaarden16' 3500 Hasselt, om de exploitátievooïwaarden te wryzigen van cte stortplaats, gelegen te 3530

i"ï:fl:ï[ï,:hteren' 
Koerselsedijk zn, wordt insewiítis"o, 

"n 
*ui op grond van de iÀ dit verzoekschrift
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De Vlaamse minister vll omgeving, Natuur en Landbouw Joke ggltluyltEGE (verwerende partij)heeft op 19 decembei 2!'11 ?óveng"áno";d bestuit t"nr"*Ïtr,tvlooozoszo/102 vastgesterd, werke uvindt bijgevoegd (stuk g)' wij veràet<en u xennis te neÀen 
""n'0" 

inhoud en die inhàud hier alsherhaald en ingelast te bàschbuwen. In beireffend besluit À""tt vr""rse minister uan órgeuing,Natuur en Landbouw Joke scHAUVLTEóÊ tettertiltr Àát 
"àlg";àà 

besrist:

Reg*ring&",

Gelet op het beroep van de Lrmburgse Milieukoepel vzw, Geraetsstraat 25, 3500 Hasselt,aangetekend tegen het beslui t  met kenmerx nr.  iso. l l lNlq. l ig van de deputat ie van de provincieLimburg van 17 iuli20l4waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer,Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, om dóxploitati"uoo*""iáen1e wilzigen van een stortpraats,gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, op de kadastrale percelen: afdeling 1,sect ieA, perceernumm-ers-1066m,1067a, 
]068a, tóoans, ïoóáms, 1068y5, 1068b7, 1068c6,1068b6, 1067b, 106826, 106812,1068k2: 10oss, rooar {oeet i looe 

"g 
(deet),  1068 h5 (deet),  wordtingewil l igd:

" ln aanvul l ing en/of afwi jk ing van art ikel  5.2.4.1.8, s7.5'b van t i te l  l l  van het VLAREM mag hetvoortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor ToC- (gehalte totale organische koolstof, uitgezond dekoolstof vervat in vaste polymeien of asfalt, op het oóge oesàÀooeet van de afvatstof) voor de 4aangevraagde afvarstromen, meer bepaard niet- reinigË"r" gÀno"n, residu,s vangrondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet herbruikbáre bagger- en ruimingsspecie niet groterzijn dan 15 % (150'0oorng/kg DS), waarbij de grenswaarde dooi uiloging voor Doc kteiner is ofgelijk aan 800 mg/kg DS voor stromen *uáruoo," de Toc groter is dan 6 %,,;

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, s3, van titel I van het VLAREM waaruit blrykt dat hetbestreden besluit door aanplakking werdiekendgemaakt vanaf 4 augustus 2014:

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 1 septembe r 2í114 enontvankelijk werd verklaardop 3 september N14:

Vlaarnse

AMV/00070s76t1027

Ministerieel besluit 
l9-"9:lu" uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit metkenmerk nr' 750'71tN.14.109 van de deputatie van de piouincie Limburg van 17 juti 2014waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milie;beteer, Ekkelgaarden i6, 3500 Hasselt,om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van een stortplaats, gelegen te 3500 Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, wordt iniewilligd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldetijk gewijzigd;
Gelet op het besluit u1n q9 vlaamse Regering van 6 februari 1gg1 houdende vaststelling van hetVlaams Reglement betreffende de Mirieóergunning, zoars herhaarderijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1g95 houdende algemene en sectoratebepalingen inzake milieuhygiëne, zoals ËernaatOetrlt< gewuzilá; 
-

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 iuli 2014tot bepaling van de bevoegdheden

nij:r!$Ïï.van 
de Vlaamse Reserins, sewrjzisd bij het oesruiivan de Vtáamse Relerins van 1T

(t'/ o
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Gelet op de volgende beroepsargumenten van de milieuvereniging:- men stort afval dat niet recycleerbaa.r i-s i1.9eq stortórááis die specifiek wordt ingericht omnadien' als het. p.roject 'cloiing 
the circle' (ctc) ;óJ;tiáneer zat zijn, te hergebruiken:alhoewel het niet rechtstreekJgevat zit in vooriigien;á u"rgrnn,ng van 1 T juri z;1fis het tochonlogisch en onaanvaardbaar àat op de locatie,"v"erluno ooor de deputatie op g november2011' afvalstoffen worden gestort die_grotendeets nieÏingezet kunnen worcen'in het projectctc; tenzij de firma RemJzou afzien van de uitvoering van net project ctc; dit zou ommeerdere redenen logisch en verantwoord zijn; r.n""r. árn moet dit duidelijk gesteld worden;- in het besluit van de deputatie wordt een *Éginó ;;Je exptoitatievooróaàroen opgeregdinzake het voortschrrydend gemiddelde op;áaóaËis uooi roc voor welbepaaldeafvalstromen; dit gemiddeldl mag niet gioíer ziin dan-1s%, waarbij de grenswaarde dooruitloging voor Doc kleiner is or gétrlk aá.n aoo 'irglr.g'orág" stof voor de stromen waardoor deTOC groter is dan 6%; dit is tech]nisch niet contro]à".'rO"ár,- we moeten opmerken dat zowel in de aanvraag als in de verleende vergunning oe percelenworden vermelddie werden-vergund.in het bes]uit uun B 1"nu" ri 2012en niet in devergunning van 23 februari 2006; in de vergunning uàn 2br 2 is het o" ouJo"ring om, Integenstelling tot de klassieke manier van storten, áfvalstoffen in afzonderlryke cellen op testaan in functie van hun ratere varorisatie ars n.';i";i";i;;/of energie;

ffLïf,ffHï:fJ::,*^" "1":.,11ï:,,y:11"^li?_"l"cie 
Limburs van 23februari 2006 waarbij

I 
verounnino wordt verleend voor het uitbreiden van een bestaa-noe stortplaats 

""t"gori5i'o'JI
I Gelet op het ministerieel besluit van í 1 september,2007 waarbij het besluit van de deputatie van deprovincie Limburg van 23 februari 2006 houdende het verlenón'van een milieuvergunning voor hetuitbreiden van een bestaande stortplaats categorie l, wordt gá*ijrigo door beperking tot destortvakken 1 tot 30, voor een termijn verstrijkènd op r r sepie Àiier zoll:

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van g novem ber 2ol2waarbijvergunning wordt verleend voor het veranderen van een bestáande stortplaats categorie I doortoevoeging van bijkomende oppervlakte, voor een termijn verstiilkend op 11 septe mber 2017;
Gelet op het ministerieel besluit. v an 17 april 2013 waarbij het bestuit van de deputatie van deprovincie Limburg van 8 november 2}12houdende net vóneneÀ van een milieuvergunning voor hetveranderen van een bestaande stortplaats categorie I door toevoeging van brykomende oppervlakte,wordt bevestigd, voor een termrjn veistrijkend op 1í septe mber 2017:

pgtej 9o--net gunstige advies van 1T september 2014 vande openbare vraamseAfvalstoffe n m aatscha pp ij ;

Gelet op het gunstige advies van 15 oktober 2014 van de afdeling Milieuvergunningen van hetdepartement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het gunstige advies van 16 oktober 2014 van de dienst Grondwaterbeheer van de afdelingOperationeel Waterbeheer van de Vtaamse Mitieumaats;fràóóU, 
-

Gelet op de l igging van de inr icht ing in een ui tbreiding van ontginningsgebied met nabestemming

?!fïutnuo'"d 
volsens het gewestplán 'Hassett-cenrlvaitgórËio 

bifkóninkti;k nesruiiu"n 3 april

overwegende dat het beroep ingediend door de Limburgse Milieukoepel vzw betrekking heeft op hetverlenen van een aanvraag tot wijziging van de milieuvo-orwaarden voor een stortplaats; dat artikel524'1'8, SZ 5' b) van titel tl van heiV[nÉeu stett dat de totaat áiganisct-,e kootstof (ïoc),uitgezonderd de koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt, op het droge bestanddeel van oeafvalstof minder dan 6%.moet bedragenio"t volgende wijziging van deze voorwaarde door dedeputatie van de provincie Limburg,,ierd toegestaan,"ln aanvulling en/of afwijking van artikel 52.4.i.8,s7.5"b van titet ll van het VLAREM mag het
H:i:'#:'l*ll "n:,T:lj:':,:,:ll::T,"^': 

y:"r. ro9 lsenarte iotai";;s;;i,;l;'i;;i;ioi'uitsezond dekoolstof vervat in vaste polvmeien of asfatt, op het dóse besta"ooË"jï".,Ë;;ri:Ëï1ilffiïÏ
nden, residu,s van

(t./ o



grondreinigingscentra

:1ïii3i,i,ïlÍtr#{f :,ijI*:*,lnSlUW*J",,fu g:,1'voorDock,einerisorle,i jr
overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift werd ingediend, afkomstig van deoeroepsindiener; dat het bezwaarschrift voornamelijk oetret<t<in! heeft op de vorming van biogas;
overwegende dat in een straal van circa 100 m rond de perceergrens geen woningen geregen zijn;
overwegende dat de exploitant vraagt 

"t 1?l119e.niet-gevaarlijke afvalstromen, meer bepaard niet-reinigbare gronden, resid.u's urn groioÀinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet herbruikbarebagger- en ruimingsspecie met eén uuiÀàolo ïoó_gJ;ii;'1, á.1"1 toch te mogen srorten; dat deexptoitant voorstelt om het TOC_gehatte te verhoge,itot f Syq Oài oe deputatie van de provincie
ïSr:ïfrïri:;1"t'nn 

verleende ó o" ve.rmetoe àrvarstroÀenïet een verhoosd roc-gehalte tot

overwegende dat het verhoogde Toc-gehalte te wijten is aan een verhoogd humusgehalte in deafvalstromen; dat humu.s eenltabiel eiidproduct is ên er ous weinig van is, is dat humus wordtomgezet naar andere stoffen die een eventueel nadelig erect óp rret leefmilieu zouden hebben:
overwegende dat het Doc-gehalte (Doc: opgeloste organische koolstof) een maat is voor het
Hlil"?pjflï_::q::'::lT:lï:l i Fl,duSriààu,"_t óóës"j.lrt" 0"" ook rerevanter is naarmilieuerrecten toe dan het roc_senarte j oat het roc_senàr," irníïïi ïi::ïïi,ï,i:J;;:," 

"rl
niet-biodegradeerbare fractie om-vat; oai in net bestred-en oeirriials bijzondere voorwaarde werdopgelegd dat voor stromen waaryoor de Toc grot"r;r;;;óï"'i 

"t 
Doc-gehatte kteiner of getijkmoet zijn aan 800 mgikg DS (droge stof); dat deze voorwaaroe wero opgelegd naar anarogie metm ilieuvergunningen van andere siortptaáis"n ;

overwegende dat de door de deputatie opgelegde voorwaarden controleer baar zijnop basis van dedoor de exploitant uitgevoerde analyses; dàt de-stelting van oe beroepsindiener die stelt dat devoorwaarden niet controleerbaar zijn, niet wordt bijgetËden;

overwegende dat de aanvraag afvalstromen betreft die op dit moment niet gerecycleerd kunnenworden en daarom oestort mogen worden; dat de exploitant uooli"t om in [ader van Áet ,closing thecircle'-project (ctcfde afvalstómen ta1àr opnieuw op te graven en te valoriseren;

overwegende dat de beroepsindiener stelt dat er afvalstoffen worden gestort die niet recycteerbaarzijn en dus niet ingezet zouden kunnen worden in nui;óloring'iÀà cir"r"- project; dat de aanvraagafvalstromen betreft die op dit moment inderdaad niet gerecyËtàeio tunnen worden en juist daarom
:iïgi*::?,ï?,lll;9,11*:l1"ll1l::1t", u,oryiJioÁ-in iào", van het ctc_project deafvatstromen tater opnieuw op te'g'uu;n en te varoriseren; dat d:ïri;il;H;:-JJffi:1^ïïciet dewijziging voorwaarden vraagt vooidie percelen die ook ziln ofjenomen in de vergunnrng voor hetCtC-project (8 november ZOtZ);

overwegende dat de gevraagde wijziging van de sectorale milieuvoorwaarden al werd toegestaanaan andere stortplaatsen in het VlaamsJGewest;

overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lryst van bijlagelll bij het MER-besluit, meer bópaald in dó categorie 'slibstortplaatsen; 
dat de aanvraag een m.e.r-screenlnssnota bevat en werd getoetst aan de Jetectiecriterd r;;Éój"ÀJ,iJ"''i,i'"Íàn" ' bij hetDABM; dat werd vastgesteld oat in net licht van de concrete kenmerken van het project, de concreteplaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken uun tÍn pot"ntiële effecien er geenaanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden, zoats olil:ít uit voorgaande overwegingen.

overwegende dat de vraag.tot wrjziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel5.2.4.1.8, 57, 5, b) van titel ll van n"t V[nnf U wordt toegesàaÀ; Oat de opgelegde voorwaarde zoatsvastgesteld ín het bestuit van de deputatie g,"p{q^ k* ;Ë;; . In aanvuiling en/of afwijking vanartikel 5'2'4'1'8, S7'5"b van titel ll van het VLAREM rró h;ï voortsctrrrloend gemiddetde op jaarbasisvoor Toc (gehalte totale organische koolstof, uitgezonio" roàËtor vervat in vaste polymeren of
e afvalstromen, meer

(c'i o
t /



bepaald niet-reinigbare gronden, re

i:J[ï::il::i:?ïï::;:ïT::?ïR";r,::"l",li:;{;;ï",i_ï (150 000 ms/ks DS), waarbii d
::ïàË;i:,"":1,ïii Stjl,: 

*"; Doc kreineiis or seiiir ,;' Bo0";s"ilËïJ"ï::Ï,"""1;ffï:X,"i:",.

overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico,s voor de externeveiligheid, veroorzaakt dgor 
!e ""ng"uiàágde 

inrichting, ,itrïr"uing van demilieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar n-iveau t rnn"n worden beperkt;
overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep ongegrond te verklaren en hetbestreden besluit te bevestigen.

BESLUIT:

Artikel í' Het ontvankelijk bevonden beroep. van de Limburgse Milieukoepel vzw, Geraetsstraat 25,3500 Hasselt' aangetekend tegen het besluit met kenmerxii.lso.zltNl4.logvan de deputatie vande provincie Limburo van 17 iuti zot+ *"àru'1 het ingedienJ" u"iro"t van de nu nemà Mirieubeheer,Ekkelgaarden to' sSoo 1u.9"r1, ot o" 
"iproitatievoorwaarden-te wijzigen van een storrpraats,gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Kóerselsedijr zn, of oe'kadastrale percelen: afdeling 1,sectie A, perceernumm-ers j066m ,106Ta,1068a, tóoans, ioóáÀs, 1068y5, 1068b7, 1068c6,

L'rt"ïfral?'7b' 
106826, 106812,1068k2; toost, roosr (dJi-ibos 

"s tó"árl, iooa h5 (deer), wordt
"ln aanvulling en/of afwryking van artikel 5.2.4.L B, s7.5'b van titel ll van het VLAREM mag hetvoortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor Toi (gehalt; toi;le organische koolstof, uitgezond dekoolstof vervat in vaste polymeien of asfatt, op het d.d Ë.taiooeel van de afvalstof) voor de 4aangevraagde afvarstror.nen, meer bepaard niet- reinig6"r" gÀno"n, residu,s vangrondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin en niet heóruikbáre orggur- en ruimingsspecie niet groterzijn dan 15 % (1so'ooorng/kg É), waarbijde grenswaaroe Jooiuiloging voor Doc kteiner is ofgelijk aan 800 mg/kg DS vboi stromen *"áruoo,. de Toc groter is dan 6 %,,;

Wordt ongegrond verklaard.

Art.2. Het bestreden besluit wordt bevestigo.

Art'3' Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover denotulering van het bestreden besluit.

Brussef,  19 DEC,2014
De Vlaamse minister van Omgevrng,

Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLTEGE

Betreffend beslui t  van Vlaams MinisterJoke schauvl iege kan nooit  in stand bl i jven en welop grondvan de volgende fei ten:

1 feit voor nietiqverklarinq van het bestreden besluit d.d. íg december 2014.

De Limburgse Mil ieukoepervzw, haarde terecht de vorgende beroepsargumenten aan:

t ^
r v v '  

" Y Y v r  
r v e

l":s,i..,,:gl?:,1^!:"u30:1-i".!:t toch ontosiscn en oiaanuu"rJo""r. dat op de
liliillllll?j j::i-1"-g"^qutatie op B novómber 201 1,;fv;Ëi;ff;; JJ,.dJnï"".,ondie grotendeels niet ingezet kunnen worden in het proi de f i rma Remo

c / .



in het besluit van de deputatie wordt een
opgetegd inzake het voortschrrldend gemià'derde op jaarbasis voor Toc voorwelbepaalde afvarstromen; dit óemidierdemag niet groter zijn dan 15%, waarbij degrenswaarde door uifloging voor Doc kreiner. is of gà,jk 

""n'aoo 
,g/kg droge stofvoor de stromen waardoor de ToC groter is dan o.Z; áiiËi"l"rrïir"rl ni"tcontroleerbaar;

we moeten opmerken dat zowel in de aanvraag ars in de verleenoe vergunning de
lï,.,:"^:ï,:::::l:T."]d diera,erdel lelqula in net uesruii"á"'à januari 2012 enniet in de vergunning van 23 februari 200ó;

materiaal en/of enerqie;

op 19 december 2014 heeft de Vlaamse Regering principieer tot definitieve vaststelling van hetgewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan closing ine c'írcte in'ÉóutÀLr"n-Hetchteren ou.rlrt en de bijtagenbii dit GRUP goedsekeurd. Dal over deze définitie;tv;.irt"r[Àg nog advies wordt ingewonnen bij deRaad van state maakt dat niet anders. óL o"riniti"ue beslissing is van 19 december 2014.
19 december 2014 is dan ook de peildatum die juridisch moet worden gehanteerd. Dit betekent datVlaamse minister van omgeving, Natuui;n Landbouw.lot<e sóHnuvl lEGE het in geding bestui t  d.d.19 december 2014 (kenmerk Rtrrtvlooozo 5761102) nao móeten toersen aan de op 19 decem ber 2014door de Vlaamse Regering vastgestelde ruimtelijk uitvoerinlspian ctosing the circle in Houthalen_Helchteren' wat beteitent dat geén niet recycleeibaar afval áËei gesrort mag worden, daar dit in strijdis met de op 19 december 2014 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ,closing the circle,.Dit des te meer opgelegde uoo*""rà"n (vooróchrifteni nagereeid moeten kunnen woroen, watbetekent dat ze technisch controreerbaar'moeten zijn, watËier Àiet het gevar is.

omdat de Vlaamse Regering op 19 decem ber 2014 principieel tot definitieve vaststelling van hetgewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan closing the circle in itouftráten-Helchteren heeft bestist en debijlagen bij dit GRUP heeft goèdgekeurd, belekent dat ook oe innoro van alte ingekomenopmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door oe Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopigevaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringspraÀ Crosing the Circle hadden moetenworden betrokken in de beoordeling van nót in geoing-zijnde besluit, waaronder onze ingediendeopmerkingen en bedenkingen d.d. i2 augustus zor+ltónm 
"ri 

exchz0}l4lBZ-ClosingThecircle),welke bij minister schauvliege reeds in háar bezit heeit en die u kunt raadplegen op internet in devolgende links met deeprinks aan feiterijke en wetterijke onderbouw:

wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingetast tebbeschouwen' Als extra 
:"tli99 hebben wij onze tijdig ingediende opmerkingen en bedenkingen d.d. 12augustus 2014 (kenm erk: EKCl12o814tBZ-closingr-neiircrey oor< per e-mait d.d. 1g augustus 2014(09:29 uur) verstuurd aar de Vlaamse Regering, voor deze:

9ert 
gguqeols, Minister-Presidént van de Vlaamse regering en Vlaams minrster vanBuitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed; 

-- ." ' - - ' - i

-  Joke Qchauvrieqe. Vraams minister van omgeving, Natuur en Landbouw;waarvan u het bewijs daarvoor hieronder vindt ingelaJt:

( 1 " /  @



Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 'lB augustus 2014 09:29
onderwerp: opmerkingen en bezwarên op de op 9 mei 2014 door de vraamse Regering
fli"-"qffiiïïËï:|":''"oige 

vaststellins ontwerp 
"n sà*uiài.ir ,.uiri"liir ,it-u-o".ïns"pr"n

Aan: "kabinet.bourgeois@vraanderen.be" <kabinet.bourgeois@vraanderen.be>,
kabinet.schauvriege@vráanderen.be" <kabinet.s"n"ruiËg;fuïraanoeren.be,
cc: delphine vercruysse@vraanderen.oe, mart<.andries@vraanderen.De,
kelly.woumans@vlaandeien.be, cindy.verbrugge@vlaanderen. be,karen'vanalsenoy@vlaanderen-be, jeroenovermór@vlaanderen.be, lieven.tack@vlaanderen.be,anneleen'schellens@vlaanderen'be, erik.maes@utrinoàrun.Éel ' tr ls.snUters@vlaanderen.be,
renate'hufkens@vlaanderen.be, ellen.devriendt@vlaande;;;;, marc.depraetere@vtaanderen.be,norbert'verhoeven@vraanderen. be, martine. brugge@vraanderen. be,ann'depelseneer@vlaanderen.be, sinja.rol le@uÉánór"À.0", Jáni.urndamme@vlaanderen.be,raf'kamoen@vlaanderen.be, wassif.laamiri@ílaand"À".u",-Àárijke.potoms@vlaanderen.oe,
sam.desmedt@vlaanderen. be, carine.cackóetepvtaanJ;;";1",
deborah'lammens@vlaanderen.be, rutger.dereuq-vtaanoàien.'ne, grntner.landuyt@vlaanderen.be,lode'soenen@vraanderen-be, brett.paniorfi@vraí0"i""É",'gJi;o.Jacou@vraanderen.be,
herman.vanhumbeeck@vlaandere_n.ne, 

1oÀan.symoens@vlaanderen.oe,

#flïX""#r@r"j1i:1::l^t"^,^:f"ï1,::ïll1"lf1@yraaloË"n,o",iiri"p.cardoen@vraanderen be,dirk.maes@vraanderen.be, peter.timmeimanspiraanoereÀ.u;, ;ffi:;ï:rïï&YJffi:[ï:#:"michiel .boodts@vlaanderen.be, jan.pauwelspítaanOeren.Oi ir ig i t t" .borgmans@vlaanderen.be,
anton'maertens@vlaanderen.be, geert.strobbe@vlaandere".'Oá, ivcr Whisleblowersnocancerfoundation @gmail.com

Aan: De Vlaamse Reqering
Voor deze:

- 
Frt aougeois, Minister-President van de Vlaamse regenng en Vlaams minister vanBuitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;- Joke schauvrieqe, Vraams minister van ómgeving, Natuur en Landbouw:

Onderwerp:
- opmerkingen en bezwaren op de op g mei 2014 door de Vraamse Regeringgoedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringspranClosing the Circle.

Bekendmakinq:
- Dit bezwaarschrift wordt op internet gezet zodat iedereen het kan inzien en gebruiken.

Ons kenmerk: EKCI 1 2081  lBZ-ClosingTheCircle
Zonhoven: 12 augustus 2014

k, l  o
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-" ' ' """ '  Áurrdrrc, vanaf 1 januari 2011 wonende op zi jnhoofdverbtijfptaats Hazenoan@frs20 zonhiven f el]giel;2. Van Nunen. .,lohanna etisaueiÀ"naáiia, vanaf r ianuàri àóii *on"no" op haarhoofdverbrijfpraats.HazenGn@ï, 3520 Zonhoven (Bergië);3. verbeek. Erik Ghrls.Mathieu, *oíunáu in Kroatié, s"ouáJ[iËu 43, 34s50 pakrac;4' No cancer FoundatignG, met onàLrnemingsnummer: 0826.929.240, gevestigd inBelgië' Paul Bellefroiotaanto,3500 te uassett áet;. p;;r;;gmeester Verbeek Erik, vanaf31 oktober 2006 wonende op zijn hoofdverbtrjfptaats Sàová"r.iprt +s, g+ssóÉ;làc (rroatië);s. ,, rá lÀtËiË;;;;"r: oooo1526e63e irrNederland,meta|s.@l:"u,*"ái ' ; ; l Ï I i ; ï ï ï ;"ï; j :s.. in
hoofdverblijfplaats Hazen6sp.reg 3OÀ, 3520 Zonhoven (België);6 '  Het Ecoloqisch Kenniq centruË B'V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1 1, gevest igd ophet adres 't Achterom 91, $agl xp 5;nt-oedenrode iN"JËrr""ol met ats directeur A.M.L. vanRooij' vanaf 1 jan,uari 2011 wonende op zijn nootJu"ïnri;iJrlts naz"noansweg 36A, 3s20Zonhoven (Betgiê;;

7 ' van Rooii Holding F=V', met ondernemingsnumm er: 121026g3, gevestigd op het adres ,tAchterom 9A' 5491 xo sint-oedenrode (N-ederland), met aË nest-uuroerÁ.rr,1.r-. uàn nooU,vanaf l januari 20-11 wonende op zijn hoofdverbrijfpÉ"t, ir"="noansweg 36A, 3520Zonhoven (Betgië);
8' Politieke Groepeiinq De -Groenen (mettraar.zetel te Utrecht), afdeling sint-oedenrooe,gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 xo te sini-óLàJÀroo" (Nedertand), met atsgemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vra! 1j" ;r" ;ró1i  wonende op zi jn

"," llj{ï"!lf 
,lil'jii"ldanswes 36A ,'3s20 zo.iho"* teuigiet;(met als gemachtigde het Ecologisch KenËis centrum e.v. uoor i""J"'; 'J;r directeur ing. A.M.L. vanRooij) hebben op 13 augustus iolqvraburoglg^egteren schepenen van Houthalen-Hetchteren hunopmerkingen en bezwaren.d.d. 12 augustuJ20í3laten toetóníen op de op 9 mei2014 door deVlaamse Regering goedgekelroe voJrtopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtetijkuitvoeringsplan "closing-the circle", onderËkend ooor oË uoïiglït""rn." regering, voor dezeMinister-President Kris peeters 

"n 
trrtinirt", philippe nruvteË;"-

In ons bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2014 hebben wij het vorgende geschreven:

Dit Besluit van de Vlaamse Reqerinq (pdf - ot MB) met bijbehorend Grafisch ptan (pdf - 0,a MB) enbijbehorende steoennouwt<unoiGVoàrscnriíen lpor - o,à'rrrrËi-Àet nouengenoemde onderbouwendebijlagen hebben wij kunnen raáopreg; op inteinet. Dit betekent dat in het kader van .getijke
behandetins" (art. 10,1 1 en 're1 varide abrqispne cronáweij;"k;i ;"'iu;d;.ifi'oj int"rn"t ,"rworden geplaatst met de daarin 

"rn*".ig"ÏnkíEn ïeeffi(s tei onoeroouwing.

op grond van artikel art. 10,1 'l en 1 91 van de Belqische Grondwet is de Vlaamse regerngGrondwettelijk verplicht om de inhoud uan oieÍÀËËnïGpïfiËin dit bezwaarschrifïvoredig mee tenemen in hun voorlopíge vaststelling van het ontwerp-plari àrr áox in de definitievà vaststelling vanhet plan, waarom wij u hierbij dan oót expliciet verzoeken.

Bijgevoegd vindt u overeenkomstig toezegging in de volgende link onze gehele bezwaarschrift, metbijbehorende stukken, producties,-wettelij lË oÁderbouwiig 
"; 

oàwr;sstutten in deeptinxs:

Geachte Minister- president Geert Bourgeois en Minister Joke schauvriege,
De volgende rechtspersonen.

1 .

wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze link, als ook de deeplinks, en die alsherhaald en ingelast te beschouwen.

wat ons daarin het meest ernstig voorkomt is het volgende stuk tekst uit ons bezwaarschrift:
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In deze interpeilatie heeft rheo Kerchtermans zie foto) in 19g4 over oeRemo-stort ondermeer o" u@n. 
"*i.g 

jemaa*t:

In dit verband vernam ik graag:
- werke krasse-1 storten - waaraan wij een dringende behoeftehebben - zullen gerealiseerd worden i-- waar ?
- wanneer ze operationeel zullen zijn ?

lmmers, mljnheer de Minister, zonder deze instrumenten is hetonmogelijk

!rtq:l
onder controle te

Xtrtrj;':ïij?3,lrïJx:',':,'j:il,:íll::Ty?ïI-"l,I Vrr': Minister van Leermirieu rheofi J,"J::"J Lïiï:: iJ i I ; ï :RgmO-S tO f t  a f koms Í i n  v rn  Tacca^Áa r t ^  / aL^ - : ^  r  r - ,iïi;?1l,jflgl;lg-::"I:::::1"í" cí;;;;;;;;;ià:;5ïllï:Ëï;,ái,*gï,:[i5,,::.
ffi #"?iJtr"#fl ::,ï,"È"f ïïï''J*Íï"l:,r:::li#;Ë;ff;i,,rjilJlïff :#;fjffi _
fl:,ïXï:ï:J';:?,ï'trf,:,ïiï',r?:i?i:lÍ:a{4,f,Ë;d;tï;iË;J;'ïïË:,ffiïruii;:lucht, steeds zwart ván kleur.

Nu hiermee bekend is dat de Remo-stort vol zit met Radium-226, dat ontstaat uit het verval vanuranium-238' welke met een halveringstijd van 1600 jaar de .àÉi"t.t" isotoop is, betekent dat wij
i:"J;:ilfj:;,i:55:,ï:ljnï1"*'*eíaarrijke ionisereÀJe Àlna straring ;"iL"..,eer hose

- dat als een werknemer slechts êèn molecuul in zijn lichaam krijgt door inademen ofinslikken betreffend Radium-226 geheel zijn leven oá."rto" hoge straling blijft afgeven;- dat als een inwoner of passant in de omgeving slechts êên molecuul in zijn lichaam krijgtdoor inademen of inslikken betreffeno Ráoiur"-zzo gàhá"r zijn teven oezétroe nogestrating blijft afgeven;
- dat als vanuit het drinkwater, dat op slechts 2 km van de Remo-stort wordt gewonnen, metdrinken door inwoners van o.a. Houthalen-Helchteren án Heusoen-Zolder slechts êênmolecuul in hun lichaam krijgen betreffend naoiuÀ-zzo geheel hun leven oezetroe hogestraling blijft afgeven;

meer kan doorqaan' Dit vanwegè hêiEiGat aGGênElá'iffibrandingsovens te maken krijgen
ff:*j::i,"",iï,:::::*T ^23p:I??! le nemo_sto;i 

";r ;;" ;;t, de verbrandinssovens voorduizenden jaren besmet zijn en niet meer m"ó;;;;;J;il;,kï #JIdiï:ïi;:ï"ï"lJï:;uitstoot via de lucht) op deze wijze de miljoenen omwonenden en passanten niet mogen wordenblootgesteld aan het levensgevaarlijke Rádium_226.

Dit des te meer bekend moet zijn dat er grote hoeveelheden uranium is gestort op de Remo-stortafkomstig van de,llederlandsq 
'Biilmerarip. 

1"", o""ruoáin"i n]eronoer ingetaste artikel ,, HetUranium van Houthalen', in f,et OagUtaOE Morgen.

op grond van de inhoud van bovengenoemde bezwaren kan de op g mei 2014 doorde VlaamseRegering goedgekeurde voorlopige'vaststelling ontwerp 
"n 

j"*".t"rijk ruimtelijk uitvoeringsptanclosino the circle nooit in stand b-lilven. wij richten aan de vi""Àr" Regering dan ook hetnadrukkelijke verzoek om hun besluit houdênde de voorlopige vaststelling van het ontwerp van
ffi"ïf'*"":ïlif,i,::jlX:::1n:ol?191",.j"s tne ciàre ïnïouli.raren_Hérchteren daarop zo'op zospoedig mogelijk te vernietigen om niet de Vlaámse ouroÀ"r, o"arvoor op nog hogere kosten teiagen ten behoeve van hun eioen veroiftioino

l ; ' /  o



In afwachting op uw i-o-!9o1oig mogelijke beslissing.per aangetekende post te versturen aan:- Ecorogisch Kennis ceÀtrunig.v., uoo,. dezà ing. n.rrit-. van Rooij, wonende op zijnhoofdverbrijfpraats Hazendansweg 36A, gszo Zonháven.verblijven wij;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze,

1.M.1 (Ad) van Rooij

Eïï,?e*erlende ï,o?e ndige
: -T9,1: eKc.avanrooi i@gmait .com
Tel: 011Ts8676 (vast;, óaffiffiO (mobiel)

Cc:
No Gancer Foundation vzw (@ I

Hoe extreem ver deze door voormalig Vlaams minister Theo Kelchtermans genoemdegrensoverschrrydende maffia-praktijken in de afvalsector gàát krÀt u lezen in-ons hieránoer ingelastberoepschrift d'd' 19 ianu.arizors lrunrerk: EKC/AvnyróotislË; t"g"n de weigering om tebeschikken (fictief oestuit; ooor oÊ sïnnï'oEn NEDERLÁNóe N, vertegenwoordigd door RonardPlasterk' Minister van Binnenlandse zaienen Koninkrryr,.i"i"tiÀ, postbus 20011, 2500 EA ,s-Gravenhage, op onze.bijaangetekende brref d.d. 29 dé";;Ë;;0i4 (kenme,rx: nvaligtz20i4lsom)gedane twee sommaties tot hét nemen u"n 
""n 

besluit vóór uiterlijk g januarí 2015.

rKs
Ecologisch Kennis Gentrum B.V.
t Achterom ga, 549i XD, Sint_Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Rechtba nk Oost-Brabant.
Sector Bestuursrecht.
Postbus 90125
5200 MA's-Hertogenbosch.

Zonhoven: 1 9 januari  201 5
Ons kenmerk: EKC/AvF/í 901 .15/B

Geachte College,

De volgende rechtspersonen:
1' van Rooii. A4rianlr.s Marius Lambgr-tug, vanaf 1 januari 201 1 wonende op zrynh o of d ve r b I ijf p I a a t s H a z e n o. n @IJ s zo is niiv",i 1 a 

" 
r g i e I ;

Betreft:
- Beroepschrift 

l:g:L9" weigering om.te beschikken (fictief bestuit) door DE srAATDER NEDERLANDEN, vertegenw:oordigd door Ronalà plasterk, Minister vanBinnenlandse Zaken en Kon-inkrijksrelàties, po"tuu"io olí,zsoo EA ,s-Gravenhage,
op onze bij aangetekende brief d.d. 29 decemb 

"izo7À(kenmerk: 
avaizíizzoi4/som)gedane twee sommaties tot het nemen van een besluit vóór uiterliik g ianuari 2015.

ina's met de stukke@ totaal: 296 blz.
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2' Van Nunen. Johanna Erigabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haarh oofdve rbr ijf p I aats u a-e n o aï@À,. 3 s2o Zo n hove n ( B e I g ië ) ;3' campinq en Pensi.onstal "Dom;ÀËal" 
"unrán.É"áriiiï"t ondernemingsnummer:57035032 , gevestigd op nêi aïffiïnterom g-gÀ, s+ór"io sint-oedenrode (Nederrand)met als zaakvoerder A.M.L. van Rooii, vanaf 1 ianuari-ZiUl-wonende op zijnhoofdverbr ijfpraats Hazend a nsweg sdÁ, zszo ionnóuen t a"ig iel;4' Het Ecoloqisch Kennis cenÍrud 8.v., 

Tgt glqernemingsnummer: 160901 11, vanafs maart1998 gevestigd op net aorei 't Rcntero-m 9A, s491 xD sin"t-óedenrode (Nederland) met atsdirecteur A.M.L. 
":l 19"^,1, vanaf 1 januari 20.11 wonená; ó zijn hoofdverbrijfpraats

- Hazerdalsweg aOn, gSZó Zonnovén (Éetgiê);
5. van Rgoii Hgrdínq 8.v., met ondernemingsnumm er: 171026g3, vanaf 5 maart 199ggevestigd op het adres 't Achterom 9A, 54ó1 XD sint-oed"nioo" (Nederland), met arsbestuurder A'M'L van R^ooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
^ lgrgnOansweg 36A, 3S2O 2onhoven'(Betgië); 

-"-"-- J
6. 

. ,  met ondernemingsnummer:17154479, vanaf S,ma ni"ro, 9A, 5491 XD Sint_
:rït;ï?$""1ffi,iïfl'Ig:*l'":::^''l:IÁyt::y";-R';ï, rnar 1 januari 2o11 wonende opzijn hoofdverbrijrpraats Hazendanswes són, aààó i",iriàïËï iá"iËïnll"Í 

ru'i. I zu | | won€
7 ' Politieke Groeperino Dg Groenen 1mËttraar.z_etel te Utrecht), afdeling sint-oedenrooe,

:::"ï,f*:o^::l:*ï,1*1",", e, 54e1 xo-te sini_óËJnrooe (Nederrand), met arsgemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, uun"r i;ànu ari zotl ;;;;;;;-"-,'' 
IIret ars

hoofdverbtijfpj?$ H":"ndansw.eg 36A,'3520 Zonïà"n te"ig,Ëj, 
"v' 'vv vp zu'

S Van Rooii' Adrianus Antoníus Hóndrikus nÀil;ó het adres ,t Achterom 9, 5491XD , sinfoedenrode (Nederland)aÈ het Ecologisó Kennis centium B.V. gevestigd op het adres ,tAchterom 9A' 5491xD te sint-oedenóde lNedertanojJaàrvoor heeft gemachtigd (stuk 1)tekenen hierbii beroeo aan tegen de fictieve bescÀikking lweigáring om te beschikken) van DE srMTDER NEDERtnruoetl, u"'tffi*ooioiói'àoot Ronald Ptasterk, Minister van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties, Postbus zbot 1,250:0 EA 's-GraveÀr,"óá, 
"p'"nze 

bij aangetekende brief d.d. 29december 2014 (kenmerk: AvR/29 122014lsomr g"áà." 
"i,ióJíoL 

t*"u sommaties tot het nemen vaneen besluit vóór uiterl i ik g ianuari 2015:

I I{9 fi #;ï," **ï ur,'á:#,:1ff :ï"'"" i"tï,,r:i

Ons kenm erk: AvN 291 220 1 4/Som

Aantekenen

Aan: DE STAAT DER NEDERLANDEN
venegenwoordigd door Ronald plasterk
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
Postbus 20011, 2500 EA's-Gravenhage
(inÍo@minbzk.nl en cie. biza@tweedekàmer. nl)

Ke&._aan : drs. G. M. (Gerdine) Keijzer_Baldé
Directeur Basisadministratie persoónsgegevens en
Reisdocumenten, Ministerie van BinneátáO"e
Zaken en Koninkrijksrelaties, postbus 20011
2500 EA DEN HAAG (qerdinekerjzer@borbzk.ntl

Zonhoven 2g december 2014

( / .
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Betreft:

1. 
om de door burgemeesteren wethouders van sint-oédentode al vun"it pnr'*--7ot t ir, ,-tand gehouden varselijke registratiein de Gemeenteli jke basisadministratÈ persoonsgegevens (waa'n staat opgenomen dat A.M.L. vanRooij zonder o:1:l*.y::n- ot,uerËriliptaats in N;à;"il;;Jàers_verorilft en zijn echtsenote J.E.M.van Rooij van Nunen woont op het adres 't Aciterom gÀ, s+gj xo Sint-oedenrode) te hersteren enin overeenstemming te brengen met ons 

T,t P"uv orirriËr" ó"rnuurder) gesloten huurcontract, dieovereenkomstig de Belgische Huunryet op 31 januari zoii i"'óáregistreerd door inspecteur p. Brouxop het registratiekantooi van de gurn"unLlJ;JËrlirl"jËrX]n 20, 3530 Houthaten_Herchterenwaarin staat opgenomen dat A'M'l. van Rooij en J.É.i\4. ;; Ë;oij van Nunen hun woning op hetadres Hazendansweg 36A, 3520 zonÀoven rá"rgiëËnrii ' i"iu"ri 2011 gebruiken arshoofdverblijfplaats en dat ook in de toekomsi ori;veí oo"n, *álrtoe u wetterijk verpricht bent.
2' sott"ti" ttt h:t;l 

dat de gemeente sint-o e d e n r o d e u , , " . " n " o d i e h e t g e v o | g i s v a n h e t n i e t v a n a f
1 januari 2011 uitschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M:;Ë"oi; van Nunen- rit oË Cur"untetijkebasisadminishatie persoon.guguu"ni ióg1y *J"J" g;;""Ii"'èint_oedenrode op hunhoofdverblijfptaats H.azenduÀ"ieg soÀ, e?zb z""ná,i* iÉïrgïe), *r"no" het gemeentebestuur vanSint-oedenrode wettelijk verplicht"wai à1 nog steeds is, wertË íe gemeente Sint-oedenrode daarbijheeft aangericht en nog zar aanrichten b,j g,.u^"orsÀ;J";;;;irËsonen: A.M.L. van Rooii, J.E.M. vanRooij van Nunen, camping en Pensionstár 'oorï"roái': 

i i i iËï"r"gisch Kennis centrum B.V., VanRooij Holding B'V', Stichting Administrati,ek3ntlor 
"r; 

R;"U H;iling a.v., oe potitier<e croepenng DeGroenen (afdeling. sint-oedÀnrode), n.À.È. uan Rooij, ars oári 
"irËàienten 

van het Ecotogisch Kenniscentrum B'V', de inmiddels in onzé'*áning op het udre" H"i"nááÀsweg 36A, 3520, ZonÍoven op Zdecember 20'14 overleden J.M. van oer Hài1oen lmoeoer ván Á.M.1. urn Rooij), overige huurders van dewoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 549i xD sint óeoàniàde (Nederland) ats ook aile klantenvan camping en pensionstal 'Dommeldaf 
;i";";;l; '^"ïËËï àËrtatd en boxen hebben sehuurd,

Bevat 3T blz. met

Betreffend sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d.2gdecember 2014, metbijbehorende
lJ 

stufk.gn aan feiterijke en wetterijke ondárbouw, vinot u Éi;leïÀgd (stuk A), ars ook debewijstukken van ontvangst (Slg& E). wij verzoeken u t<ennË te nemen van de inhoud en die inhoudhier als herhaatd en ingelast G OGirouóen.

ook kunt u dit sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 aanDE srMTDER NEDERLANDEN,.veTte^genwooroigo àoor Ronald prastári, nrinister van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties, Postbus zbot 1,2500 EA's-Gravá.n"ó",1"."r op de website van de EuropeseBelgische De Groenen (www.deoroenen.eu) in de votgeËJe tink

Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan.dat wij al ruim 4 iaat rangte maken hebben met eengrensoverschrrydende domiciliefraude plegende misáaad u"n u"n zodanig ernstige omvang die nogniet eerder binnen de Europese Unie rreeit ptaatsgevonoen, *Ltt" i, veroorzaakt door burgemeesteren wethouders van sint-oedenrode (Nederiand) ii onderlinge iàr"n.p"nning met burgemeesrer enschepenen van Zonhoven (België). De stàat der Nederlanoán ls daarvoor priáativàànpoordelijk enaansprakelijk omdat die de wettelijke plicht heeft om nun inwonJrs te beschermen 
"n 

ni"t ."gtoestaan dat haar inwoners om partijpolitieke redenen met moordaanslagen het land wordenuitgejaagd en dat al bijna 5 jaar'lang'uit de media wordt gehouJen, *at in ons geval is gebeurd.
ln ons geval is er dan ook sprake van"staats!:er-rorisme" van de meest ernstige soort, welke door deKabinetten Rutte I en ll (VVD/Pvonl arïaaiiiGïEffi;aar Èng bewust in stand wordt gehoudenen vanuit Nederland over de gehele wereld wordt uitgebr"io. noà extreem ernstig dit domiciliefraudeplegende "staatsterrorisme" jegens bovengenoemàe rechtspersonen is en waarvoor de staat derNederlanden primair volledig veàntwoordelijk en aansprakelijk is, kunt u lezen in onze hieronderingelaste herhaalde sommatie tot het nemen van een besluit d.d. 16 januari 201s aanburgemeesteren schepenen van Zonhoven (België).
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rffs
Yqn: A.M.L. van Rooij en
J.E.M. van Rooi j  van Nunen
tan{ 1 januari  201 í ,  wonende op hun
ho_ofdverblijfptaats Hazendans*àg 3ón,
3520 Zonhoven (Betgië) 

' -'

en andere (rechts)personen.

Burgemeester en Schepenen van Zonhoven, ziinde:r. óurgemeester 
*hnv De Raeve lOpeÁ VtC;;

? Schepen xristÈn sER6dr); "-'

", 
schepen 

Ieni Jgfuae@ (Opeh VrOy;
: schepen Bram De Raeve (Open Vld);
: schepen Jules Achten (Open Vld);

? :: lepen@(open Vtd);
: 

scnepen Efíc.Vos (VOLUIT Zonhoven)
: 

schepen Ria Hendrikx (Open Vtd);
v. uemeentesecretaris Bart Telen;

Kerkplein 1, 3S2O Zonhoven.

Ons kenm erk: AvN 241 Z2O 1 4l Som
Zonhoven, 16 januari  2015

om de schade niet nog.meer te laten groeien en onomkeerbaar extreem groot te laten worden,welke uiteindelijk door de voorzítters e-n bestuursleden van de làkale politieke partijen openVLD,cD&v en VoLUlr Zonhoven in Zonhoven iullen moet*n *orà"n betaard, uorÀàËn *r1 hierbijwederom burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristiàn smets, Henri schraepen, BramDe Raeve' Jules Achten, christine e"rnààrt, Eric Vos, nia iáÀJiir.x en gemeentesecretaris BartTelen om bi i  beslui t :
-  op 20 ianuari  2015 A.M.L. van Rooi j  (Ri jksregisternumme_r: s3.03.10.603-37) en zr jnechtgenote J E M van^Nunen (Ri jksregisternummer: 5s.09.20.510-11) met terugwerkendekracht vanaf 1 januari 2a11 E Àenoeningeschreven iÀ net bevolkingsregister vanZonhoven en in overeenstemming te bre-ngen merons Àet Davy Drill ieux (verhuurder)gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 isgeregistreerd door inspecteur P. Broux, o[ tret regïstratiekantoor van de gemeenteZonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen_Hetcntórenl
-  on 20 ianuari20í5 aan A.M.L. van Rooi j (Ri jksregisternummer: s3.03.10.603-32) en zi jnechtgenote J E M van Nunen (Ri jksregisternummèr. 55.09.20.s10_1 1) een op hunhoofdverblijfplaats Hazendansweg soÀ, 3520 te Zonhoven een Belgische identiteitskaart tehebben verstrekt, wetke vanaf 1 jànuari 2O1t recnisó"fá,g i,

Geachte burgemeestellghnv De Raeve, de schepenen Kristien smets, Henri schraepen, Bram DeRaeve' Jules Achten, christiÁe Bernaert, Èric Vos, Ria Hendrik* un g"ru"ntesecretaris Bart relen.
De volgende acht rechrspersonen:

1. van Rooii. Adrianus Marius Lambe_@ , uanaf 1 januari 2011 wonende op zryn
^ irgorlyerbt ijf ptaats Hazend an sweqlóÀT s2o zoniá,v"n ( a"r g ie);2. van Nunen. Joranna Erisabeth"MaÍia, u"n"i t  jánr.r i)ol1 wonende op haar
^ hoofdverbrijfpraats Hazendan-weg-6Au sszo zonnilnlautgie;;
3' campinq en Peng.ionsta.l  "Domá9lCal" 

""nrán.É"árj i i r"t  
ondernemingsnummer:57035032 , gevestigd op neiàoreJiEnterom 9-9A,-s+ór xo Sint-oedeniode (Nedertand)met ars zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 i^nuaii-jót1 wonendÀ áp .iiÀ--

. fi.ooflvelbrijfpraats Hazendansweg s_dn, sszo ionÁáu* (aurgra),4' Het Ecoloqisch Kennis centrgó 8.v., met onoárÀurlni"nurmer: 160901 j1, vanaf. maart1998 gevestigd op het adres ï7èhiilm 9A, 5491 ió siÀt-ouoenrode (Nedertand) met alsdirecteur A'M'L' 
l:l 199,1t uanaf l januari 2011 wonende op zijn hoofdverbtijfptaatsHazendansweg 364, 3520 Zonhovón (België);

5' Van Rooii Holdinq B'V., met onderneminlsÁumm er:12 j02683, vanaf 5 maart 199g
fl:f:1'.n^1."R f,"ïr::ïJifrJerol eA, s4ó1XD sint_oedenrode (Nedertand), met alsbestuurder A.M.L. va1[oor1 vanaf i januari 2011 wonende op zij;;"o";d'í"rïui[Ë"1iHazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belqiê):

l , /  o
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6.
17154479, vanaf s,maa ni"ror 9A, 5491 XD Sint_oedenrode (Nederland), met als" vooiiitter n-v,r^ y"n iooii,'vanar 1 januari 201 1 wonenoe op

, íï1,|3;TX:flnFl.J,=I" n.r,r1eo 3oA, g5zó zó. hà"áï 1 a"r g iey,7. politieke Grosrp_erinq p_e groenen (mlt naar ààrËutr-*ïï;):rïffi! sint_oedenrode,gevestigd op het adres 't Achterom 
'g, 

s+gt xo te sint-óedenrode (Nederland), met atsgemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, u"n"r i;àn, ,li zorl wonende op ziinhoofdverbrijfpraats Hazendansweq 36A,'3520 zonïàven ta"igiói; 
"v' 'vv vv 4'r'

B' Van Rooii' Adrlanus Antonius HËndrikus ilil;ó het adres ,t Achterom 9, 549jXD , sint-oedenrode 0veoertano; oie nffiiogisch Kennis centium B.V. gevestigd op het adres ,tAchterom 9A' 5491xD te sint-oedenóde lrueoertanol áaarvoor heeft gemachtigd (stuk i)

li:::::fiË:i"1"Í'rff::io"' 
2014 aan het vortalise schepencorese van Zonhoven de vorsende

1 . torr",," ,o, 
f ", 

n"r"n u"n,""n 0,","!u,, u9ór,u,,"r,,,* , ,"nr"r, ,0, U om de doorb u r g e m e e s t e r e n s c h n d g e h o u d e n v a | s e | r y k e r e g i s t r a t i e i n
het volksregister van de gemeente Zonhoven ;;É"ig;.;Àe Rijksregister (waarin staatopgenomen dat onze woning vanaf 1 januari 201 1 toï iá ottober 2ó12 e; v;;;f 29 augustus2013 tot op heden onbewoond is) te herstellen en in overeenstemming te brengen met onsmet Davy Drill ieux (verhuurder) gesloten huurcontract, Ji" ou"r""nkomstig de BetgischeHuurwet op 31 janua ri 2011 is góregistreerd door inspectár, p. Broux, op hetregistratiekantoor van de gemeéntJZonhoven, Vróoá"á" 20, 3530 Houthalen-Helchterenwaarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en .l.g.rr,r. van Rooij u"n ruuÀàn hun woning ophet adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhouón te;biëi vanar t januari 201i gebruiken alshoofdverblijfplaats en dat ook in de toekomst blijvenïoán, waartoe u wettelijk verpticht bent.

2. 
dat de gemeenteZ o n h o v e n a | | e s c h a d e 1 ' e d e n d i e h e t g e v o | g i s v a n h e t n i e t

vanaf 1 januari  2011 inschri jven van A.M.L. uun noáU *ï .r . r t , l .  van Rooi j  van Nunen in hetvolksregister van de gemeente Zonhoven_en het Beriischl Rijksregister op hunhoofdverbr ijfpraats Haze nda nsweg 36A, 3s20 z;n hoi"ï'ià"r g iet, waartoe h etgemeentebestuur wettehlk verplicht was en nog steeds is, welke de gemeente Zonhovendaarbij heeft aangericht en nog zal aanrichten 6i; ou uárf"nde rechtspersonen: A.M.L. vanRooi j ,  J.E.M. van Rooi j  van Nunen, camping 
"" 'p; ; ; ; ; . tar, ,Dommerdar, , ,  Het EcorogischKennis centrum B.V', Van Rooij Holding'P V , stiÀtiíà noministratiekantoor van RooilHolding B'V', de Politieke Groepering.Dà cro"n"n 1áià"]ing sint-oedenrode), A.A.H. van Rooij,als ook alle cliênten van het Ecologisóh Kennis cenàurng.V., de inmidder" iíon.u woning op hetadres Hazendansweg 36A, 3520, 2onhoven op 7 decemb er 2014overleden J.M. van derHeijden (moeder van A.M.L. van Rooij), overige nuurdàrslan de woningen op het adres ,tAchterom 9 en gA, 5491 xD sint-oedénroo"irl"J"rrrnol àr. ook aile kianten van camping enpensionstal  'Dommeldal 'die 

paarden hebben gestald 
"n 

bo""n heooàn Gnuuro, ut" .
Tot op heden hebben wij daarop van het schepencollege van Zonnoven nog steeds geen besluitmogen ontvangen. De gedachte bij burgemeester JohÀy De Raeve, die daalover al irim 4 jaar langgoede afstemming onderhoudt met burgemeester Petei Maas in sint-oedenrode (Nederland) is:

ï:l*gr:l:::::-IJi.:l_"-5l"guari 20í5 op de.agenda van het schepencolrese van
ÍïT"y."-13:llyq":r.y1_rzgnrr,;;;i"-;;;"i;;ïilj;:;il;il"il;ffi Lïï:'"
l;,Y:i;ïTiï:,^ï^15.1vl.:li5"-:iiuánruun"nïi;i:ó';;;ï"'ói:,ï#;ï;Ë;ffi;à;;;#":1;ï;
u i t vg r koch t  an  h i a rha r rÁh  ^Àá^^Hr^  L^ r - : : - - -  ,  I

f.llilï;ii:':i'^:ï:;":r:::::,_trlale:'q"á;;àffi iï1ï""iïil',ËlÏ'ïÏi"""n

Deze redenering van het schepencollege van Zonhoven lijkt ons niet zo verstandig, wat wij hieronderfeitelijk juridisch zullen toelichten.
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Allereerst vindt u in de.vo
d'd' 24 december 2014 aan het schepeicollege van Zonhován met bijbehorende 26 stukkenhieronder ingelast:

Dit betekent dat de gemeente Zonhoven daarmeé de Belgisóhe staat met een gigantisch groteschade heeft opgezadeld, welke heden als gevolg van diihiero ver al 4 iaar anj Áirjgenoeschepencollege van Zonhoven met de dag groeit. u zult zich afvraqen:

Daarover zullen wij u enig juridisch onderleg geven,

schade wordt altijd verhaald op de veroorzakende rechtspersonen. De rechtspersonen die voor dezevanaf 1 januari  2011 voortdurende gepleegde.do_mici l iefráuJ" jug"nr A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. vanRooij van Nunen verantwoorderijk en aanJprakerijk zijn betreffeni
1. Burgemeester en schepenen van Zonhoven:-
2 De gemeente Zonhoven ars pubriekrechterijke rechtspersoon;
3. D" lok"l" purtiib"rtur"n di" à" brrg"r""rí", 

"n 
d" ..h"óán"n h"bben geleverd;

o""ïft:i:"ïlj,:=" 
op de website van de Europese Belsische De Groenen (www.deqroenen.eu) in

"n-zonhoven

[[:::1ï"ffJ": 
nosmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier ats herhaatd en insetast

Het iuridisch kader.

Het juridisch kader is:
1' dat A'M'L' van Rooij via het huwelijk voor de wet en de kerk vanaf 5 juli 1979 ontosmakelijk zitverbonden aanziin echtgenote J.E.M. van Rooijvan Nunen, waarmee hij in gemeenschapvan goederen is getrouwd. Het kan nooit zo zijn dateen vanaf 1 januari zuíátomiciliefraudeplegende schepencollege van Zonhov_en, zonáer voorafgaand gerechtelijk vonnis, dat kanveranderen' Het schepencollege van Zonhoven mag uai*"g" écheiding'der machten niet opde plaats van de rechter overnèmen.

2'  dat A'M'L'  van Rooi j .samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen vanaf 1 januari2011 wonen op. hun hoofdverblijfplaats Hàzendansw"g gón, 3520 Zonhoven met eengeregistreerde huurovereenkomst overeenkomstig de-Belgische woningwet tóiur z). Dezehuurovereenkomst van A.M.L. van Rooij met Davi Drill ieux (verhuurder), welke op 31 januari2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux, toopt pas op 1 januari 2020 af . Dit betekentdat de gemeente Zonhoven nog ten minste 5 jaar rang met A.M.L. van Rooij en zijnechtgenote J'8.M. van Rooij vah Nunen zitten opgezáeld. De door burgemeester Johny DeRaeve in samenspanning met zijn collega uurge;eÀtè, Èeter Maas van Sint-oedenrode(Nederland) gewenste executoriale uitvórkoop"v"n oe mit;oenen eigendommen van A.M.L.van Rooij en J'E'M. van Rooij van Nunen voor een appel en een ei ten gunste van oegemeente Sint-Oedenrode en de liquidatie van hun bedrijven en de politieke partij DeGroenen, afdering sint-oedenrode, brengen daarin geen verandering.

Stuk 1 (í btz.)
Stuk 2 (6 blz,)
Stuk 3 (í blz.)
Stuk 4 (í blz.)
Stuk 5 (5 blz.)
Stuk 6 (2 btz.l

Stuk 8 (í btz.)
Stuk 9 (1 blz.)
Stuk 10 (1 btz.)
Stuk 11 (1 blz.)
Stuk 12 (5 btz.)
Stuk 13 (3 blz.)

Stuk 15 (2btz.l
Stuk 16 (1 btz.)
Stuk 17 (2blz. l
Stuk 18 (2btz.l
Stuk 19 (11 btz . )
Stuk 20 (6 blz.)

Stuk 22 (7 btz.)
Stuk 23 (2 blz.l
Stuk 24 (í btz.)
Stuk 25 (í btz.)
Stuk 26 (4 blz.)
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In di t  geval kunnen de Belgische staat,  de Staat der Nederlanden,A.M.L..van Rooi j ,  J.E.M. van Rooi jvan Nunen, zi jn gezin, camping en Pensionstal  "Dommeloai",  Èet Ecologisch Kennis centrum 8.V.,al le cl iënten van het EcorogiscÀKennis centrum 8.V.,  Van Rooi l  Hotoing 8.v. ,  st icht ingAdministratiekantoor van R-ooij Holding e.v., J" p"ril iài;#;lring oe Groenen (met haarhoofdzetel in Utrecht) en alle óverige órect en indirect betrokken geraakte (rechts)personen in Belgiëen Nederland al hun schade kwijt án de gemeente Zonhoven als pubriekrechtelijke rechtspersoon,die het schepencollege van ZonÁoven t"ï du.u bewust gupi""go" domiciliefrauáe vanar 1 januari201'1 heeft veroorzaakt
moeten verooeden.

omdat hier sprake is van al ruim 4 jaar lang-bewust aangerichte schade als gevolg van bewustgepleegde domiciliefraude zal verzákeraar*Eni". ar oie u]ite oet"ten schade verhalen op deveroorzakende rechtspersonen. omdat burgeneesler en schepenen van Zonhoven vanuit de lokalepolitieke partijen openVLD, cD&v en votritr Zonhoven nási.ïÀn, betekent dat verzekeraar Ehias aldie schade zal verhalen op de voorzitters en de bestuursteoen vàn deze drie lokale politieke partijen.
Voor OpenVLD zi in dat:

Hiervan hebben wij ondervoorzitter willy welkenhuysen persoonrryk telefonisch op de hoogte gebracht,die dit zou voorleggen aan het voltallige bestuur vaÁ de openVLD. om die reden laten wrj hemhiervan een kopie toekomen.

Voor CD&V zi in dat:

Hiervan hebben wij Kristien smets persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht, die drt zouvoorleggen aan het voltallige bestuur van de cD&v. om die reden la-tenïi; voorziiterËaf Baertshiervan een kopie toekomen.

wie in het bestuur zitten van volulr Zonhoven, en wie de voorzitter is, staat niet op internet.om die reden hebben wij daarover telefonisch contact genao-Àe1 bestuurslid Jan Drijkoningen die ditzal voorleggen aan het voltallige bestuur van VOLUlr Zlonnoven.-

om u enig inzicht te geven hoe extreem groot die schade is, laten wij u daarover hieronder enigetoel icht ing toekomen:

1'  Camping en Pensionstal  "Dommeldal".(www.dommeldal.eu) heeft  vanaf 1 januari  2011 (ruim 4jaar) geen enkele inkomsten meer en in ptaati?aaruanG maken gekregen met honderden
::liï:?:i:i,l:"1,11"^1p,:r.,ïll._d"rrwaardersexptoten Ln executoriale bestasressinsen,gebaseerd op valse beschikkingen, vonnissen of arresten oie netïàvJià,U. 

"r'r"i"'r"'J"á, 
o"g"tu"nt" Zonhou"n g"pl""gd" doti.ili"fr"rd". D" 

""ng"ii"hià 
."hqde bijA.M.L. van Rooii

Bart Heleven (Voorz.)
Willy Welkenhuysen
Theo Penders
Frederick Vandeput
Sofie 's Jongers
Jules Achten
Paul Asnong
Christine Bernaert
Zohra Bouabdel l i

Petra Claesen
Bram De Raeve
Johny De Raeve
Ann Evers
Eddy Gielen
Willy Hendrikx
Magda Hulsmans - Moons
Marleen Jacobs
Kris Knuts

Dominique Robert
Céderique Schel l is
Johan Schraepen
El len Sterkmans
Marilou Vanden poel-Welkenhuysen
Julien Vanderheyden
Fernand Vlecken

Raf Baerts (voorz.)
Willy Gerits
Kristien Smets

Gert-Jan Hendrix
Lieve Vandeput
Steven Revnders

Marina Vanempten
Gunther Gerits
Inge Goeyvaerts
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en J.E.M. van RooU va
oaarvoor erkende deskundige zal wórden"berekend.

2' Het Ecologisch Kennis centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 201 1 (ruim 4 jaar)geen enkeleinkomsten meer en in plaats daarvan te maken g"kr"gu; met honderden vordLrrngen entientallen gerechtsdeurwaardersexploten 
"n """""uóiËiá 

oe_stagteggingen, gebaseero opvalse beschikkingen, vonnissen of arresten oie net gevàlgfziln van deze doór de gemeenteZonhoven gepleegde domiciliefrauJà H"t uurtarief "ván-nËt 
ecotogisch Kennis centrum 8.V.,dat voor de volle 100% werk had, bedraagt 1aó rónó p",. uur. De aangerichte schade bij hetEcologisch Kennis centrum B.V.'beioopt miryoenen uuro,i, welke door een daarvoor erkendedeskundige zal worden berekend.

3' Het Ecologisch Kennis centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar)haar ctiënten nielmeer Kunnen bijstaan in de vele lopende gerecntelilkà pioceorr"s, wat voor al die cliëntennaar verwachting meer dan í00 miljoen euro schade heeft veroorzaakt. Aldie schade kan
!ffi:i:ï"n 

van het Ecorosisch Kónnis centrum eJ. *;io"n verhaard op de gemeente

4' Van Rooij Holding B'v' heeft vanaf 1 ianuari 2.011 (ruim 4 jaar)geen enkele inkomsten meeren in plaats daarvan te maken gekregen met honderden vároeringen en tientallengerechtsdeurwaardersexplotenèn exècutoriale besragreggingen, gebaseerd op varsebeschikkingen, vonnissen of arresten die het guuolg ;r=iÀïËn deze door de gemeenteZonhoven gepleegde domiciliefraude. De 
"".iguri"Ëtu';"À;d" 

bij Van Rooij Hotding B.v.beloopt miljoenen euro's' welke door een daarvoor erkende deskundige zal worden berekend..
5 A'M'L van Rooij en J'E'M. van Roorj hebben vanaf ljanuari 2011 temaken met dubbelewoonlasten en kosten om te leven. Dit bedraagt meeii"n too.ooo EURo. H"ià"""t" bedragzal door een daarvoor erkende deskundige wo-rden Oeiet<eno.

6'  A'M'L'  van Rooi j ,enJ'E.M. van Rooi jhebben vanaf 1januari2o11 geen in Vlaanderenwettelijk verplichte zorgverzekering. be 1g".onàh;ioiJ;#; ars gevorg daarvan is naarverwachting groot en zal door een daarvoor erkende deskundige worden berekend. NietA'M'L' van Rooij en J'E'M. van Nunen zUn verantw*;;;i1k voor dit gepleegde strafbare feitmaar burgemeester en schepenen van Zonhoven, omdat áit n"t g"uótg i. uËn-6"r" door henal meer dan 4 jaar bewust gepleegde domiciliefraude.

7. 
}i,i;liil:,?;j:,r:F:y I?il"",l rijden vanaf I januari 2011 inBetsië rond in een automet Nederlands kenteken. Dit door hen sepreesoe ótraruare ï",i ,r'ri"ï'ËLï;ïr'ï#:""';JiÏ".
!:ffiïffi:Lï"en 

schepenen van Zonhoven at Áeer dan 4 jaar bewustlepródu

I '  A'M'L'  van Rooi j ,  J.^E M van Rooi jvan Nunen, Camping en pensionstal  ' ,Dommeldal ' , ,  
hetEco log ischKenn iscent rumB.V.ónVanRoo i iHoro inge lv .p ,ugun 

a tvanaf l  januar i  2011 inzowel Nederland als België.belastingfraude, waarvoor volgens vaste jurisprudentie eengevangenisstraf van meer dan viif iaar staat. Het zryn in àiigeval niet Á.rr,|.l-. van Roorj enJ'E'M' van Rooij van Nunen die ááarvoor in de gevangenisïoeten maar burgemeester enschepenen van Z^o,lhoven omdat die gepl^eegdJoetasïngrraude het gevolg is van deze door0e gemeente Zonhoven vanaf í januári 201i bewust ge;láágoe domiciliefraude.

9' A'M'L' van Rooij is vanaf 15 oktober 2012 (veel te laat) tot 29 augustus 2013 ingeschrevengeweest in het bevolkingsregister van de gemeente zoÁrloÀ en het Belgische Rijksregister(nummer: 53'03'10'60s-ez1 maar is daar door de gemeente Zonhoven vanaf 2gaugustus2013 weer uitgeschreven. AIs gevolg daarvan staat in de Gemeentelijke Basisadministratiepersonengegevens (GBA) van de gemeente Sint-oedenrode (Nederlánol óár"g"ireerd datA M:L van Rooij woont op zijn ho;dverblijfplaats Hazenoàns*eg 36A, 3520 Zonhoven enstaat in het bevolkingsregister van de g:lg"-.1: Zonhoven geregistreerd dat A.M.L. van Rooijdaar niet woont. Dit heeft ars resurtaat-dat A.M.L. va; á;;u,";""r toedoen van dit
::llii:":,::::,:'?:ï:::"Tnry^"ï:g_"_van zónr,ouu"-,?À"r 2e ausustus 2013 in seenenkele gemeente in Europa of de rest ván de weretd nog staat ó;Ïrt*:ïà ái ."""iflt"" 

""*t nog bij dat vanaf
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11 )uli 201S n"t N"O"
A'M'L' van Rooij niet meer de grens van België ot1"r r"iËi ár'i,ir 1,s jaartang zit gevangen
Ë3:i:'f il'"liyï'jls,"l,:,i: Éooroveiori;rpraars Hazen;r;r;d 36A, 3s20 Zonhoven(Bersië) Voor deze af 1,s iaar 'r"n i::lg!:"fp 9;Ë:i",:Ë iï^:ir1ï 

.""#Rlï 
.,;"burgemeester en schepun"n u"n2onhoven persóonlijk-verantwoordelijk en aansprakelijk.

10'  J 'E'M' van Nunen, die via haar huwel i jk.v-a1af 5 jul i  197g onlosmakel i jk z i t  verbonden aanA'M'L' van Rooij, is vanaf 14 ianuari 2b13 (v;ei i; ir"jj ioizs uugurtus 201 3 ingescnrevengeweest in het bevolkingsregister van de gàmeente iJÀàu"n en het Betgische Rijksregister(nummer: 55'09'20'510-1 t; maar is door à" g"À""nt" ëiit-ouo"nrode (Nedertand) nooituitgeschreven, wat betekent dat zij vanaf l4ianuariàóÀ iot 29 augustus 2013 dubbet isingeschreven geweest.in zowel de gemeentó zonnovón 1Èelgié) en de gemeente sint-oedenrode (Nederland).Áls gevol{daarvan staat J.E.M. van Nunen tot op de dag vanvandaag (16 januari .201-5) nog ingóschreven in de óemáenter i ;ke Basisadministrat iepersonengegevens (GBA) van de gemeente Sint-oedenrode (Nedeit;"di ierwilt zrj at vanaf 1januari 2011 samen 
T9t-!"3t echtlenoot,A.!1 

! van noo,1-noont op haar hoofdverbtijfptaatsHazendansweg 36A, 3520 Zonhován (Betgië). Dit iltek;t dat door toedoen vanourgemeester en schepenen van Zonhoven i.r.rrrr. van Nunen vanaf 2gaugustus 2013 enkelstaat ingeschreven in de GBA van de gemeente sint-oedenrode, waar . í^n^i ljanuari201 1 niet meer woont en haar echtgenoot.A.M.L, u"n nlàÍ vanaf 29 augustus 2013 in geenenkele gemeente binnen Europa of-de rest van de wereld ótaat ingeschreven. Daarmee heefthet schepencollege van Zonhoven zonder tussenkomst van een rechter A.M.L. van Rooij enJ'E'M' van Nunen. va.naf 23 augustus 2013 (al1,s ;""iià.ól duurzaam gescheiden onder deomstandigheid dat zij vanaf 5 juli 1979 nog steeds duurziam voor de wet en de kerk ingemeenschap van goederen met elkaar zijn.getrouwd. Volgens ons is een dergelijk meesternstig gepleegd misdrijf nog niet eerder in oé gescnreoeÁË voorgekomen. Daár komt nog bijdat vanaf 19 januari  2014 ook het paspoort  van . l .e.v.  van Nunen is ver lopen (stuk i  0),waardoor ook J 'E'M' van Nunen niet meer de grens van België over mag en al  ruim 1 jaarlang zit gevangen in België in haar woning op Ë"a, noótouerori.;rplaats Hàr"nàànr*eg 36A,3520 Zonhoven (Belgiê).  Voor deze al  I  jáar lang voortduránoe gevangenschap van J.E.M.van Nunen zijn burgemeester en schepenen vanZonhoven persoonlijk verantwoordelijk enaansprakelijk.

11' De Belgische staat en de Staat der Nederlanden hebben als gevolg van deze vanaf 1 januari2011 door burgemeester en schepenen van Zonhoven !"frà"g0" domiciliefraude veletientallen (mogerijk 100) rechtszaken moeten voeren met varse vonnissen engerechtsdeurwaardersexploten als gevolg. De schade oie Jà gemeente Zonhoven oaarmeeaan de Belgische staat, de staat der Nederranden, oetrox[en advocaten engerechtsdeurwaarders, notarissen, overheidsinsteriingàÀ e.à. op kosten van de Betgischebelastingbetalers heeft aangericht beloopt ons inzienà vele tientallen miljoenen euro,s. Al dezeschade dient te worden verhaald op de gemeente Zonhoven, daar de hardwerkenoebelastingbetalende Bergen daarvan niet het srachtoffer mogen ziln.

12' De Politieke Groepering De Groenen (met haar hoofdzeter in Utrecht). Als gevolg van deze

::i,3ï:?,"ff::t"'en 
schepenen van Zonhoven u"n u"náf 1 ianuari 201r 

-uewuit 
sepreesde

' hebben De Groenen in sint-oedenrode en Heusden (Nederland) niet kunnen meeooenaan de verkiezingen van 2 maart 2011 voor provinciaie Staten in ruoorO-graÈant(Nederland), waaruit ook de leden van de Eerste Kamer der state-Generaal ii ln gekozen' hebben De Groenen in sint-oedenrode en Heusden (Nederland) niet kunnen meeooenaan de gemeenteraadsverkiezingen in sint-oedenrod" àn Heusden op 1T maarl2o14;o heeft A'M'L' van Rooij niet op de lijst van De Groenen kunnen staan die op 2s mei 2014hebben meegedaan aan de Europêse Verkiezingen.
Voor deze grote verkiezingsfraude in Nederland en E"uropa is het schepencollege vanZonhoven verantwoordelijk en aansprakelijk daar oioÊet-geuotg is van deze door hengepleegde domiciliefraude. De schade als gevolg daarvan-voor De politieke Groepering DeGroenen is groot' wrj zullen dit dan ook voorleggen aan het hoofdbestuur van De Groenen inUtrecht met het verzoek hiernaar een onderzoèÈ in te stellen om te komen tot eenschadebedrag, werke kan worden verhaard op de gemeente Zonhoven.
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13' A'M'L'  van RooU en zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen hebben vanwege het niet  beschikkenvan een identiteitskaart op hun hoofdverblijfpraats Házendansweg 36A, 3520 Zonhoven enverlopen paspoort:
' op '14 oktober 2012 niet kunnen kiezen bijde gemeenteraadsverkiezingen van Zonhoven;' op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen bry.de'verlàezinlen voor het Europees parlementvoor het afnemen van het kiesrecht van n.rrl.L va; É;;r.1 en J.E.M. van NuneÀ in Betgië enEuropa als ook in Nederland is het schepencollege van 2onrroven volledig verantwoordelijk enaansprakelijk, daar dit het gevolg is van deze doàr hen gepleegde domiciliefraude.Het uitblijven van een besluit ae uiigrliiË 1 iq;rt;ri á;;;;;;# wij hebben sesommeerd heert totgevo |ggehaddatvanwegeo"op@; i lb ; "execut ieve i | ingvanonze

eigendommen in Nederland op het adres 't Achterom ó-ór, s+Ël'xD sint-oedenrode wij recent onzepaarden ver onder de prijs hebben moeten verkopen, de huurders van de pensionstallen moeten latenvertrekken' de huurders van.onze woningen 't Achterom g en óá rr"oben moeten verplichten tot hetzoeKen van een andere woning. Dit alles is heden gebeurd 
"n 

tou niet zijn gebeurd als hetschepencollege op uiterlijk 1 januari 2015 een uestiit h"à d;;"n op ons sommatieve rzoek van 24december 2014' Enkel deze óchade wordt al geschat op ri"|. dan 100.000 EURo, los van debenodigde zware emotionele schade, die zouden zijn voorkomen ars het schepencollege op uiterlijk .íjanuari  2015 het gesommeerde beslui t  had genomen.

Aanvullend daarop vindt u bijgevoegd zes aangetekende gerechtsbrieven van de onderzoeksrechters' Gorré van de rechtbank eerste Àánteg Limburg, ato. Hássàtt, aan:1. van Rooii. Adrianus Marius Lamber.tug, u"À"r i i"Àràtri 2oll wonende op zun
^ hoofdverbt ijfptaats Haze nd. nsw$36A3 SZO Zonnou"n ( e"l g ie)2. Van Nunen. Johanna Erisabeth-Maria, u"n* r ;ànr"r i2011 wonende op haarhoofdverbl ijfo$lls_ l-taz9 "9:p*" 

g 36A, 3520 Zonhouán 1 a"r g ie;;3' campino en Peng.ionst4l "Domáqldal" 
""nránlóàári;t 

ret ondernemingsnummer:57035032 , gevestigd op het aores t ncnterom 9-9À,-s+ór xo sint-oedeniode (Nedertand)met ars zaakvoerder A.M.L. van Ro^oij,-v1naf 1 lanu^ii-znr1 wonende oó ,uÀ--hoofdverbtijrpr3St: Hazendansweg eóR, 3s2o ionÁou* la"rsiey€IsKlolí;ebsite:www.dommeldal.eu)
4' HeJ Ecolooisch Kennis.Gentrum 8.v., met ondernemingsnummer: 160901 11, vanaf5 maart1998 gevestigd op het adres 't Acfrterom 9A, 5491 XD sint-oedenrode (Nederland) met alsdirecteur A'M L' ]!1 199,1t vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverbtijfplaatsHazendansweg 36A, 3520 Zonhovón (Betgië)tbirt igi-
5' van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnuilEET'7rc26g3,vanaf 5 maart 1998gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 54Ó1 XD sint-oedenrode lruecertanàj, met alsbestuurder A'M'L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn nooroveroii;rplaatsHazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Str!-!Zj ;'6' Politieke Groeoerinq De grgenen lmet haar zeteiEïiecht), afdeling sinfoedenrode,gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-oedenrode g.i"oárrr"oj, met alsgemachtigd bestuurder A.M.L. van R_o9u,-yanaf l januari 20 j 1 wonenoe op zÍf;hoordverbrijroralls Hazendansweg 36A,'3520 zonïóuen (Bersië) (;il;;;hiisins rees oebewijsstukken: Stuk 27 Stuk 28 Stuf ig; 

- - \'
in de volgende t ink (Stuk 30):

Hier is met aangetekende gerechtelijke brieven van de onderzoeksrechter s. Gorré van de rechtbankEerste Aanleg in Limburg, afd. Hasselt, wettelijk bewezen oat n.nll.l. van Rooij en zijn echtgenoteJ'E'M' van Nunen in Belgiê wonen op hun hoofdverblijfplaats uàienoansweg 36A, 3520 Zonhoven.Het is daar ook strafrechtelijk in onderzoek bij de Raaá["r"i ni.; o" rechtbank van Eerste AanlegLimburg, afd' Hasselt,-waarvoor wij binnenkort voor worden uitgenodigd op onze hoofdverblijfplaatsHazendansweg 364, 3520 Zonhoven.

om met inachtneming met bovengenoemde feiten de schade niet nog meer te laten groeien enonomkeerbaar extreem groot te laten worden, welke uiteindeliik door de voorzitters en bestuursleden
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van de lokale politieke partij

ff:i:l gïX?lr;:#i"iïyl*":?ry*":l Durgelee.ster Johny De Raeve, de schepenenKristien smets, Henrischra"pên, siá' dà Ru"u*, irr", n"Àt"nl'Ëilffi#iJi;i"ïi?liiilll*,"Hendrikx en gemeentesecretaris Bart ïelen om bii besluit:-  oo 20 ianuari  2015 A.M,L. uan Rooi l  1Rff i"gEËrnummer:,s3.03.10.603_32) en zrynechtgenote J E'M van Rooij (RijksregístàrnuÀmer, 55.09.20.510-1 1) met terugwerkendekracht vanaf 'l januari zot t ie nbonen ingeschreven in het bevolkingsregister van Zonhovenen in overeenstemming te brengen, met ons met Davy Drill ieux (verhuurder) geslotenhuurcontract, die-overeenkomsti-g de Belgische Huuóe-t op 31 januari zot t i i geregrstreerddoor inspecteur P. Broux, op het registratrekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan20, 3S30 Houthalen_Helchteren;
- op 20 ianuari20l5 aan A.M.L'  van Rooi j (Ri jksregisternummer: s3.03.10.603-37) en zi jnechtgenote J 

, !  y van Rooi i  (Ri jksregistórnrrr" i  ss.oó.zo.sr 0_1 1) een op hunhoofdverblijfplaats Hazendansweg oon, 3520 te zonnouàn een Belgrsche identiteitskaart tehebben verstrekt, werke vanaf 1 jànuari 2011 rechtsg"roi; i..

I n g e v a | a a n d e z e h e r n i e u w d e s o m m a t i e t o t h e t n e m e n V a n e e n b e s | u i t @ g e e n
gevolg wordt gegeven dan is hier onmiskenbaar sprake van oàwuste bestuurlijke misdaad vanongekende omvang' In dat geval zal direct daarna hierover eeÀ'kracnt worden ingediend bijverantwoordelijk Vlaams Viceminister-president Binnenlands Bestuur, Inburgering, wonen, Gelijke
ffi:l:jti:T::j:j:.tru0 ]g^ 

Lrlï:!:t!:Hom?ns met het verzoek naar deze bestuurtijke misdaadvan het schepencollege van zónhou;;;;ónderzoet< in te stelàn. Ter onderbor*ing l:; i,!.ïilXï,zal een kopie van deze herhaalde sommatie tot het nemen van een besluit worden oiertegd. Eenkopie hiervan hebben wij heden verstuurd aan Vlaams minister liesbeth Homans, zodat zij op dehoogte is van de op komst zijnde klacht.

In afwachting van het hierboven verzochte besluit op uiterliik 20 ianuari2015, verblijven wij;
Hoogachtend,

1' van Rooii. Adrianus Marius Lamb-e4ug,_rlanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
^ !'r9of!verbr ijf praats Hazendanswe gÉ61]8s20 zó niiw"n ('aut g ie);2- van Nunen. Johanna Erigabeth-Merie, vanaf r1ánu"i i  ào1i wonende op haarhoofdverbrijfpraats Hazendansweg 36[. gszo zonÀovËn Ja"tgie;;3' campinq en Peng.ionsta.l "DoÍnáqlda!" 

""nÀ"nroàár,rir"t 
ondernemingsnummer:57035032 , gevestigd op net-oreLt Rcnterom 9-9A, s+ór xo sint-oedeniode (Nedertand)met ars zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 lanua,ri-ziu1 wonende op .un 

--

. hoofdverbrijfpraat.s Hazendansweg e6R, 3s20 z;;h;u* (a"rgie);4' Het Ecoloqisch Kennis.centrg; B.v., met ondern"Àing.nurmer: 160901 11, vanafs maart1998 gevestigd op het adres-iÀèhitÁ 9A, s491 ió sini-o"oenrode (Nede4and) met arsdirecteur A'M'L' 
l:l 199ilt uanaf l januari 2011 wonende op zijn hoofdverbtijfptaats

- Hazendansweg 36A, 3520 Zonhovén (Betgië);
5' van Rooli Holdinq 8.v., met ondernemingsnumm er: 17102683, vanaf 5 maart 199ggevestigd op het adres 't Achterom 9A, 54ó1 XD Sint-oedenrode (Nederland), met alsbestuurder A'M'L' van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
^ llggn_dansweg 36A, 3520 Zonhoven-(België);
6. . ,  met ondernemingsnummer:17154479 ,vana f5 .maar t19@hte rom9A,5491XDSin t -

oedenrode (Nederland), met alJ voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf l ianuári 201t wonende opzijn hoofdverbrijfpraats Hazendansweg 364, 3s20 Zonhoueí laetgie;: 
--

7 ' Politieke Groeperinq Dg grgenen 1mèt haar zetel te uÉcntl, afdeting sint-oedenrode,gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-oedenrode gieoerranq, met alsgemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, v ya! l januari 201 1 wonenoe op zr1fi
^ hoofdverbrijfpraats Hazendansweg 3oA,'bs2o 2o.iËu"n Gergië);8' Van Rooii. Adrianus Antonius Hónd{ikgs, wonendà ó iË adres ,t Achterom 9, 5491XD , sint-oedenrode (Nederl3nd) oie net rcotogisch Kennis centrum B.V. gevestigd op het adres ,tAchterom 9A, 5491xD te Sint-oedenàoe lt l"d"rlano) oaárvoor heeft gemachtigd (Stuk i )

PS: Als voorzitter van de golti9re partij De Groenen, afdeling sint-oedenrode, gevestigd in de woning
::ff:|'ïï:"',fl"Igj;,?^o?l-I?j:lli ?"91"-9:'n:"1áno.'s"t"k""o-éÁ r',r l iAd) van Roory\Au/ van xo

Groenen in Utrecht

,/ 
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t

Yul, A,Y:! Van Rooij <ekc.avanrooij@gmait.com>
Datum:  16  januar i  2O1S22:29

$1"##l';:!::l")iïïtmatie 
tot nemen van een besluit op uitertijk 20 januari 2015 aanbursemeester en

Aan:-'burg-emeester@zonhoven..b"." 'brrg"reester@zonhoven.be>, kristien.smets@zonhoven.oe,nenrl'schraepen@zonhoven'be" <henri.schraepen@-zonnou"n.n"t, 
"'Ëràr.o"ru"ue@zonhoven.be,,<bram.deraeve@zonhover.be>, 'lures.achten@izonhoven.be' 

<jures.aiÀtenpzonhoven.be>,"christine'bernaert@zonhoven.be; <christine.bËrnaert@zonhouón.o"t, ;ur,".vos@zonhoven.be,,
<eric'vos@zonhoven'be>, "ria.hendrikx@zonhoven.be;<ria.hendrilx@zonhoven.be>, 

secretaris@zonhoven.be

Stuk I (1 btz.)
Stuk 2 (6 btz.)
Stuk 3 (1 it;=)
Stuk 4 (í blz.)
Stuk 5 (5 btz.)
Stuk 6 (2 blz.l
Stuk 7 (2 btz]
Stuk 8 (1 blz. l

Stuk 9 (1 btr.)
Stuk 10 (í btz.)
Stuk 11 ( í  b tz . )
Stuk 12 (5 btz.)
Stuk 13 (3 btz.)
Stuk Í4 (11_btz.)
Stuk 15 (2btz.l
Stuk 16 (1 btz.)

Stuk 17 (2btz.l
Stuk 18 (2btzJ
Stuk 19 ( í1  btz . )
Stuk 20 (O btz.)
Stuk 2í (6 btz.)
Stuk 22 (7 btz.l
Stuk 23 (2 btz.l
Stuk 24 (1 btz.)

Stuk 25 (j blz.)
Stuk 26 (4 blz.)
Stuk 27 (1 btz.)
Stuk 28 (2 btz.)
Stuk 29 (2 btz.l
Stuk 30 (12btzj

V_oor de diepere oorzaak van dit ar bijna 5 jaar rang gepreegde domiciriefraude
:,WWJ_"g:T on" u"*i]="n wr.j naarÍá ni"ro"nà"iingeraste artiker
geleqen hehben'u"n .tn

" '  Aan die í3 Mlo ki lo Arsenicum en die 30 Mlo
* ki lo chroom vr kan het niet geregen hebben

Red: Vorige week kondigde staatssecretaris Van Geer van Mirieu aan dat hijeen totaalverbod voor geïmpregneerd hout gaat bepreiten bij de Europesecommissie. Hieronder_e-en stukje geschiedenis: een corumn van pamera
Hemelr i jk van oktober 2003.. .

In het jaar 2000 sloeg de wereld Gezondheids organisatie groot alarm: de helft van de bevolking vanBangladesh werd met. kanker bedreigd. oorzaak: àe milloerËn waterputten die het welzijnswerk daarin de afgelopen jaren had geslagen. óaardoor werd nu Áet grondwater op grote schaal als drinkwatergebruikt' En Bengalees grondwáter bevat van nature ars"nÉur. "Bangladesh heeft te kampen metde grootste massavergiftiging uit de geschiedenis", schreer áá epioemioloog Allan smith van deAmerikaanse Berkeley Universiteit irizijn onderzoeksrappóri.;'Èinstiger dan de rampen in Bhopal enTsjernobyl".

Hoe het het Bengalese volk sindsdien is vergaan, daarover kon zelfs de Novib (diemedeverantwoordelijk is voor het slaan van àie fatale waterputten; guen oph'óldering verschaffen.Verder dan het hier en daar aanbrengen van rode waarschuwingsstickers op hun eigen waterputtenzijn ze nog niet gekomen.

Y:"r"1ïj""x:::5:l1g:191ryïo zich eens buist over de situatie in Nederrand. want ook hetNederlandse grondwater bevat thans arsenicum. E-n de Neoertanose lucht. En niet te uurg"tun
icktafels, pergola,s en

( / .
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mitieu"' De winst die die dit mirieudericiopievert deren ze."r"nl'l""ri#ff"ï'^i:XïJ.ï:.":l ff*'petrochemische industrie. Maar daarovei later.

Het begon allemaal met de strijd voor Het Behoud van het rropisch Regenwoud. Het Nederlandsevolk werd derhalve aangespoord om geen tropisch hardhout À!à,. t" gebruiken. Er was immers eenmilieuvriendelijk alternatief voorhande"n in de vorm van verduurzaamd hout? Dus verleende hetministerie van VRoM 
I 

199? milieuvergunningen aan een stuk of 35 Nederlandse hout-tmpregneerbedrijven' De milieubeweging stond er helemaal achter, en de subsidiekraan werd wijd
-i'j::,ïït":#:*?13:*tresneerde 

hout sebruikte kon ioi à pio""nt van zijn kosten versoed

Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op !1!uioroe dagr) gebruiken om hout te verduurzamendraagt de onschuldige naam super-wolmanzout co. Hélaas-váietoe vRoM er indertijd niet bijwatde bestanddelen waren: koper lioxyde, arseenzuur en chroomtrioxyde (ook wel bekend als chroomVl zuur)' Vooral de laatste twee zijn'extráóm geuaarlijke kankerverwekkende stoffen die oevruchtbaarheid aantasten en genetische afwijling"n in di;;ó";l"cht kunnen veroorzaken. Erbestaat zelfs geen veilige ondèrgrens voor; oftewel: een motàËrri i, in principe al uit den boze. Die
;:L'["*:i,,:ïf:l:;SLi:,^'H:11...y:l::l:{:;;";;;;i;irieubereid,,, die de Kamer in re86, inhet kader van het Indicatief Meeilarenprosramma Mitieubehee,. ;H;:,1=# ;:F,Ëïil[!rï"joï"t'"Deze lijst geeft een overzicht van stoffen-oie geacht *oroen àen bijzondere bedreiging te vormenvoor bodem, water en rucht", ardus de retterrijké tekst van net in,|p.

"Het in het milieu brengen van deze stoffen dient, gezien hun eigenschappen, vermeden te worden.voor deze stoffen wordt een maximale brongerichfe aanpak voo"rgestaan.,, Voor in water oplosbaarchroom en arseen betekent zo'n "brongerichte aanpak" dat ze tot in der eeuwigheid opgeslagenmoeten worden in metersdik beton, net als nucleair afval. Zware metalen als chroom Vl en arseen
íli:;ï"'Un 

niet te verbranden; ze komen gewoon de schoorsteen weer uit, of btijven achter in giftig

De eerste Nederlander die lont rook was de elektrotechnicus en arbo-deskundige ing. Ad van Rooijuit het Brabantse dorp st. oedenrode. Pal naast zijn huis bevond zich een houtzagerij genaamdVan Aarle BV, die 1988 een Hinderwetvergunning aanvroeg. Het bedrijf zei dat het om eengewone uitbreiding ging, maar.van Rooij nám heizek"r" uór het onzekere en toog naar hetgemeentehuis om de plannen- in te zien. op de tekeningen bleken een impregneerketel en eenchemicaliënbunker te staan. waar die dingen voor dienáen? Nou, expliceerde de gemeente, hetbedrijf ging hout verduurzamen met wolmánzouten, maar dat was volkomen onschuldig. wederomnam Van Rooij het zekere voor het onzekere: hij informeór;;-bu;; M;rj;; i;.;;"ïáà, o"samenstelling van Super Wolmanzout Co. En kwam er ro a"r'1ár oat er binnenkort, op een
:[:]ï:i:i"'ll#::1",:,:,T.:l:191"_lg:"."_1h"d"" ',li"nliilewerkt sins worden Vorsens een

kinderspeeltoestelIen. N

i:,ï"ïi"# ï:::,1*,:ï?,ffj,:l:j:,:,"::: l*];til;;;;#ii Dit a'es uit naam van ,,een beter

stoomfixatie-procédé nog w-ef *aaroil grote hoeveetheden aiseiicumoampen ooor net ij|;l[,;;worden verspreid' chemicaliën die géváarlijker zijn oan asoeslln oioxine. Van de zwarte-lijstcategorie nota bene, die volgenJons eigen lMp koste wat kost uit het milieu moesten wordengeweerd!

, sur t ,  t i l uge l lwe wel zeggen, want kort daarna dreven de eerste wolken arsenicumdamp langs de ingenieur zijn
twoord met nietszeggende brieven, toen met

Toen gebeurde er iets heel geks. Niemand bleek in dit onthutsende nieuws geïnteresseerd. Degemeente niet' Het ministerie van VRoM niet. Het parlement niet. De milieu6eweging niet. En depers niet' o-f nauwelijks.. ondanks de protesten, bezwaarschriften, noodkreten en brandbrieven vanir'v an Rooijverleende de gemeente sint oedenrode op tg návember 1g91 een hinderwetvergunningaan houtzagerij Van Aarle' Dat mag alleen als de 
""nui"g". 

kàn aantonen dat het arseen en hetchroom Vl niet in aanraking komen met de buitenlucht en-het oppervlaktewater. lr. Van Rooij verzochtde gemeente derhalve om inzage in het onderzoeksrapport *ááirit bleek dat dit het geval was. De
*:ï"ï1,:-i,iïl1l?:,?T]::""::"I.9:: ","^.^*l,s"liik iáppo,t n,et bestond r"n ou"r.-uÉeoe, mosen
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seestetijk sestoord wa1, De burservader maakte zic_Á renneril<,n?;-jó""Hï#1fllï:Jiïl"n
[i]iJ,ï:i: 

ir' Van Rooij dan ovèr de levensgevaartijke arsenícumdampen die zijn semeente

Dus zocht de ingenieur het hogerop, en wendde zich tot Hans Alders, de toenmalige minister vanvRoM' Nou zou je toch uet*aóhten'oat een milieuminist"ig"""nokt is als blijkt dat ambtenaren dieonder zijn verantwoordelijkheid vallen hun eigen milieuwettJn met voeten treáen. Èn àrt nog wet metlevensgevaarlijke zwarte-lijststoffen! Maar nee: na enig gecorrespondeer werd Van Rooij bij brief van12 maart 1992 door Alders definitief afgepoeierd, en uJ"iin de votgende bewoordingen: ,,Geachte
heer van Rooij, U toont aljaren een hoie mate van betrokkenheid bij het milieu. lk waardeer het zeerwanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een bótár milieu. U legt echter een zeer groottijdsbeslag op mijn medewerkers. lk ben van mening dat dit ti jdsbeslag een thans niet meer teverantwoorden omvang is gaan aannemen. U noopimrl d;";á;; mee te delen dat uw brievenvoortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Een inhoudelijke beantwoording zal nietmeer plaatsvinden. Hoogachtend, de Minister van VROM.,

Bij de pers kreeg Van Rooij ook geen poot aa.n de gfond Nou ja, heél af en toe. op 7 aprit i 993verscheen er in het Algemeen Dagblad een stuk geliteto "Kruistocnt tegen sluipmoordenaar -Geïmpregneerd hout rampzalig voio, mens en milieu". Maar ook dat werd door de goegemeente voor
:ïï'"r,."..ï:: flo'ï""i::, ::::g:*ig:1"1"_l,l.l;iË ó-"'iis"ni",r schopte het daarna nos toteen optreden in 2 Vandaag, en eeÁ reportage in de RVU. ook aáiis otrlt<oa"r.uoo,. r,ài;Ë;'#;ï 

t"'
aangenomen"' want e, r ontstond niet de gerÉgste deining. 2áno"rring, als men nagaat dat de gifgrondin Lekkerkerk en de dioxineverontreinigiig van de Volge;meerpolder indertijd maandenlangvoorpaginanieuws zijn geweest, en geÈio nebben tot óroát."r.r!ápse en mitjoenen kostendebodemsaneringen' waarom toen we], en nu niet? wajoat missóhien omdai toen de schutd bij hetbedrijfsleven kon worden gedeponeerd, terwijl in dit milieudeticiáe hoofdverdachte de overheid zelfis? Je zou het bijna gaan denken, want ook Áo"o opuóld; ril";greet de Boer en Jan pronk legdende brieven van ir' van Rooij terzijde, evenals Erica Terpsirà ltoenmarig staatssecretaris van wvs),Ernst Hirsch Ballin (toenmalig minister van Justitie) 

"n'wir 
iiár.'ito"nr"lig premier). Het staatallemaal zwart op wit, zodat àeze ex-bewindslieden nooit meer klnnen beweren dat ze nretgewaarschuwd zijn.

Van het kastie naar de muur

Eén persoon schrok zich wél wezenloos van de ontdekking van ir. Van Rooij: dat was carl rissen,directeur van een houtimpregneerbedrijf in Luyksgester. HËt rËii dat tevoren een van zijnkleinkinderen aan zware genètische afwijkingen was overled en zaldaaraan niet vràeÁo zijn geweest.Eind 1994 besloot hij over te schakelen óp 
"un 

ander - minder schadelijk - impregneermiddel, envroeg daarvan de chemische samenstelling op bij de autoriteiten. Hij kreeg een lijst retour waarop dehelft van de bestanddelen was weggelakt!bus meldde .iin uo*n"ren aan vRoM. Het ministeriestuurde zijn brief door aan de Regionale Milieu Inspectie. Die ántwoordde hem dat vRoM geenenkele aansprakelijkheid aanvaaiode, en dat a.lle verantwooroËt,ltrreio bij de producent lag. Tissenwas perplex: "Hoe kunt u. mij aansprakelijk stellen", schreef nU àán milieuminister de Boer, ,,als ik nieteens mag weten welke chemicaliën er in dat alternatieve midáel zitten?" Weer geen ántwooro. Alleende mededeling dat rissen, krachtens de civielrechtelijke proàuktáanspraretijkheid, zou moetenopdraaien voor alle door zijn bedrrjf veroorzaakte miliêuschade. Hopende u hiermee voldoende tehebben ingelicht, hoogachtend, Márgaretha de Boer.

we schrijven inmiddels augustus 1996. omdat de autoriteiten hem al twee jaar van het kasje naar demuur stuurden, had rissen nog steeds niet durven overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief.Hij diende een klacht in bij de Vaste Kamercommissie Milieubeheer. "Daar het jaarlijks in het milieubrengen van 16'000 kilo arseenzuur en 19.000 kilo chroom Vl een bijzonder ernstige overtreding is
Hi*ïi;lylfï::*T,^:::T"^"^rlu 1T,g:-"1T.,i ",ii*". oË rnipu"ti" *éiiáiu"r *r.pricht mij

geïrriteerde brieven, en vervolgen

::::',:ï1"#j,::.1ï,::,Xt*j::*:_"_""-1;;1; ë;:';"i;"nderzoeken or hij wericht

r Pilr, i l t i l  tuonmiddellijk een verbod op te leggen. De Inspectie heeÍt dit najetaten, en mij zelfs gedwarsboomd brj
?!Y:"j:*S':l:lSllilieuvriendelijk aliernatier Ars gev-o-ts daarvan heb ik sinds december1994 nóg eens 24'000 kilo arseen en zg.boo kilo chroom Vt, t1n-0" zwartetrjststoffen, in het milieu

ndelijk zijn een onderzoek in
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te stellen naar deze gang van z

;:ffi|;:ln:::ï?;1::::jjlï^"^"^":f:fA"là #Ë nïï"n , "ntwoordde de sriffier ,,Dithoudt in dat de commiss.ie meent g""n 
".ii" 

te moetó onoon"r"",ll ;ïË.ïïiïï[:3ïtJï""",i:,
;ï|":ffii:L',ï );i:ïl:.?ïi,iilliii;ï::""n*';;Àà"iËi.."n niet meer op kunnen brensen

Ing. Van Rooij gaf het echter niet op. Hij heeft er
T]r::"", 

een stordige 1000 procedures opzitten, vanoe Kaao van State tot het Europees Hof. Talloze
malen werd hij in het gelijk gesield, maar de
autoriteiten legden die uitspraken gewoon naast zichneer. Sterker nog: de.overheid beJtempelt het giftige
hout, als het eenmaal is afgedankt, atsliuivere
biomassa", die gebruikt mag worden als branOstof
voor "groene" elektriciteitscentrales. Deze
gedoo_gpraktijk is onlangs door minister Brinkhorst
t1y EZ gesanctioneerd in een wetswijziging, die op 1julij.l. van kracht is geworden. Dezelfàeivàrneid dieeen totaal rookverbod wil invoeren in alle openbare
ruimtes, laat de grote sigaren van de kolenóentrales
ongestoord hun kankerverwekkende stoffen de lucht
inblazen. Over passief meeroken gesproken.
"Daarmee worden de omwonenden, die die lucht welm_oeten inademen, vogelvrij verklaard,,, scheef de
SP-fractie dezer dagen in een brandbrief aan
Provinciale Staten. ,,En om de ramp compteet te
maKen, wordt van de giftige vliegassen die
overblijven cement, beton, asfallen baksteen
gemaakt. Die giftige bakstenen worden nota bene
verkocht onder de naam ,,green 

bricks".

Nederlands cement bevat thans een chroomtrioxidegehalte dat vijf maal zo hoog is als het maximumdat de Europese richtlrynen bindend voorschrijve;. É;;.;;n net opstot<en van giftig stoophoutelders verboden is, ligt het voor de hand dat óok buitenlanáre froou"enten hun giftig stoophout aan
ifl:ii ï"ïï:""'verwerkins 

saan aanbieden. Zo.ou rueáJir"nd wet eens de sifbelt van Europa

Begin dit jaar kreeg ir' Van .Rooij, na vijftien jaar vruchteloos knokken, eindehjk gelijk van oeEuropese commissie: die deed Éet geimpregngglg" hout op io;anrari per bindende richflijn in deban' sinsdien mag het niet mee'- uoót huishoudelijk gebruik worden toegepast, en zelfs niet meer metblote handen aangeraakt, want het kankerverwekkende rattengif gaat dwars door de huid. Maar dathout ligt nog steeds in alle Nederlandse doe-het-zelf-markten tË roop. Volksstammen mensenhebben erop zitten lunchen. Volksstammen kinderen nóno"Á àiop gespeeld. Zelfs een waarschuwingdat het de gezondheid ernstige schade toebrengt, zoals op sigarettenpakjes, kan er niet af. Laatstaan dat de overheid maatregeren neemt om ar die giftige tuiiÀer1es, schuttingen enkinderspeeltoestellen te laten verwijderen.

Waarom?

waarom' o waarom bevordert en subsidieert de staat der Nederlanden nu al vijftien jaar willens enwetens het vergiftigen.van haar eigen burgerij?.Daar is lng. vàn nooil pas recentelijk achtergeKomen' De overheid is namelijk in 1986 een joint ventuie 
"àng"g""n 

met de Nederlanosepetrochemische industrie. "AVR chemie BV", heet oat oáoiiii àn"de doelstelting luidt: ,,het opverantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemiscÉe afvalstoffen,,. De deelnemers in dezejoint venture ziin: zeven petrochemischó bedriiven (AKZo, óórr,1,'oupont de Nemours, Hoechst,
l?::,"-::::::ï:J*ll:XuJ,:! D?* chemicarj arsmeoe-:Íe staat oer Nedertanden, in casu het

Blokschema: van hoog problematisch afval
tot groene stroom

(klik voor verqrotinq)

ministerie van VRoM (10 yo),en oe semàáÀte'RotterdaÁ (;t%t'#'"ï#'Jfi';""#,'l;ilï,n'j.
is ter Winsemius. Hi i  is
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trouwens tegenwoordig

::i:::li:*l:t,"^1*:!,i.11, lgt ats.het sheil_commirr",.á"t'u"'rxok? Vast staat dat depetrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van veteionnen giftig afval, waaronderarseenzuur en chroom Vl.

En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare deponieën te worden opgeslagen; het mocht metwinst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het weio een melkkoe, in plaats van eenkostenpost' En 55 procent van die winst ierdween in de zakken van oe staat. De Staat verleendedus eigenlijk il legaal vergunninge n aan zichzelf. De overheio Jeinsoe er voorts niet vóàr terug omvalsheid in geschrifte te plegen: de verspreiding van 
"rr""n.rur. 

is namelijk bij bindende EG-verordening verboden' 
,o.T dig verordening te óntduiken veranderde staatssecretaris srmons vanwVC indertijd in de toelatingsbeschikking ïan super wotmanzàut het woord ,,arseenzuur,, 

in hetonschuldiger "arseenpentoxide". Maar dànkzil nei eixmeer ll arrest van de Hoge Raad, dat deoverheid immuun heeft gemaakt tegen strafvórvolginó, ;;ini;ïi".ruoor. nooit móer strafrechtetijkkunnen worden vervolgd.

Volgens de criminoloog professor F. Bovenkerk kan het optreden van de staat in deze woroenaangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wei. Hil schreef daarover reeds in 19g3 eenbrandbrief aan de toenmalige hoofdofficier van justitie mr. Ficq, Àaar hi.l zit nog steeds op antwoordte wachten.

Van Rooij voorspelt dat vele duizenden Nederlanders, als gevolg van deze vergiftiging, aan kankerzullen overlijden. Hoe zit het eigenlijk met de statistieken oó oit Ëuntz Navraag bij het Integraal

i1r!ï::Tlï:yi,::lh::Tlll}lffgrqatient"n in ru"á!'rrni-in o" jaren nesentis is toesenomenmet 21 % bi jde vrouwen,.en met 13 % bi jde mannen. Deze st i jg ing wordt door h"t  tKi ; ; : : ï ; ; ' : i 'toegeschreven aan vergrijzing, bevolkingsgroei, betere oetectieÏzien het to"g"n;6,.'"n aantalrokende vrouwen. Dus aan die 13 miljoen iilo arsenicum en die ào ritlo"n kilo chroom Vl kan het nietgelegen hebben. Gaat u maar rustig slapen.

Professor Lucas Reijnders van de Stichting Nafgur en Milieu spreekt desgevraagd van eenonacceptabele situatie, die nu al20 jaar dJurt. Volgens hem hleft SNM iioerti;áïii iáuministerGinjaar gevraagd om een verbod opwolmanzout, echter zonder resultaat. De bodemsanering dienodig zal zijn om de vergiftiging te li jf te gaan zal een slordige 4 mlljard euro kosten, votgens hem. Hijnoemt het "te gek voor woorden dat de boel niet wordt gesáeerd". Dat is nog 
";Ás'mannentaat, 

zouje zeggen' Maar de stichting heeft vooralsnog niet bar viel ondernomen om deze milieuramp aan dekaak te stel len.

Dat de Tweede Kamer zich in 1991 eindelijk uitsprak voor een verbod op Wolmanzout, dat was niette danken aan de inspanningen van de SliM, maar aan een motie van het Groenlinks-kamerlidWilbert Willems. De motie werd overigens door de regering niet uitgevoerd, en Wilbert willems isinmiddels gedegradeerd naar een onverkiesbare plaa-ts. "il""r. r"n""r Reijnders, als de StichtingNatuur en Milieu zich al twintig jaar ongerust maakt over al dat arsenicum, waarom heeft de StichtingNatuur en Milieu er dan zo weinig tegen gedaa_n? Waarom oiivoároeero nooit een kort gedingaangespannen tegen het ministerie van VROM, dat aantoonbaar zijn eigen milieuwetgevingovertrad?" "Natuur en Milieu mikt niet primair op lobbyen in Den Haag", is het enige antwoord. ,,Wij
concentreren ons bij voorkeur op Brussel". Het is overigens niet verbazend dat dà milieubewegingniet uitmunt door kritiek op Den Haag: daar komen imrÀ'ers de subsidiestromen vandaan waar demilieubeweging op drijft. Hetlotaalbudget van de sNM bedroe g in 2oo2circa 5,5 r'ri*" euro; circa3,5 miljoen daarvan werd gefourneerd áoor het ministerie van Viorra. De overige i ,i.,-it;o"n 

"rrokwam van de Postcodeloterij. Probeer zo maar eens onafhankelijk te blijven, als milieu-organisatie.

Reactie van VROM

"De.heer van Rooy heeft met ons aljarenlang correspondentie gevoerd over de problematiek vanverduurzaamd hout. Daarbij heeft VRoM steéds aangegeven oátnáipiJt;;;;il;rduurraumd
T:'^1,|i jfliil}s_0 1":t y,lqM is. o.nderkeno. ecnËi,"ÀeiontËr"r. aan normerins t.a.v.verschillende stoffen en juridische titels om de aakte stoffen te verbieden. Deze kheid is
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pas begin jaren 90 ontstaa
van VRoM zich beijverd voor het veroieáeÀ van zowel gecreosoteerd hout als van metWolmanzouten geÏmpregneerd hout.  Het verbod on.1a^ra^c^raa'  r" .^, , r ;^ ^-, , - ,vvurÍIranzoulen gelmpregneerd hout. Het verbod op geóeosoteerd hout is enkele jaren geledengeëffectueerd' het verboà-op het gebruik van wolma-n=outàn .tuit telkenmale op tegenstand van deEuropese commissie'De Europeó commissie betwijfelt oe sch"oeti;kheid en uestí;àt het opwerpenvan handelsbelemmerinsen. wel is de Europese commissi" NJ;;;;;#;il;3ï:r". met hetverbod op het gebruik van arseenhoudende stoffen, echter àit Ji"un voor een beperkt aantaltoepassingen' De inzet van VRoM t.a.v. Je arseenrichilryn van de EU is daarbij nog immer: een breedverbod op wolmanzouten. Deze lijn zullen we bij de Euráp"r. èà.rirsie verdedigen. In dezereactie ben ik bewust niet ingegaan op een aantal onjuistheden in het artiker, rn"áiJe 

"rotpassage
inzake AVR chemie wil ik nièt ónbesproken laten. od in oe.e passage gedane suggestie van een
;J:'*ïïï: 

ten behoeve van AVR ihemie valsheid in g"..ÀrilË preeslis vorstreËiÁurd en werp ik

Volstrekt absurd? Hierbij het officiële document waaruit bhjkt dat staatsecretaris simons van wVC inapril 1992 valsheid in geschrifte heeft gepleegd, door in dó to;Étingsbeschikking voor wolmanzouthet bestanddeel "arseenzuur" te wijzigén'in "alseenpentoxioá;. Hetgeen in strijd is met de waarheid.

Toch VRoM nog maar even gebeld: "Als er sprake is van een aantar onjuistheden indit verhaar, wir VR.M dan toèrichten op *urk" ,,onjuisthede;,; 
hi",. wordt gedoerd?Zodat die "onjuistheden" eventueel kunnen worden gecorrigeerd? En waarom isdeze reactie niet onderteke.nd? wie is eigenlijk die ,,ik", die in de laatste arineaopduikt?" "Die "ik" is VRoM", aldus de wóordvoerster. i,En *"iJi" onjuisthedenbetreft: dit is ons officiëre commentaar, en daar wiilen we netoi;iàten.

Goedenmiddag."

op de foto's hieronder kunt u zien hoe dit voor pamera Hemerrijk is afgeropen.

Voor de sluipmoordende genocide plegende gevolgen daarvan lees het hieronder ingelaste artikel ,,GtFTtG
GEVECHT om bewerkt hou( uun noi uan ior*"nnoven in de Telegraaf van2gaugustus 2004
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fficfufugrmmpffi
Al zestien jaar lang 

Y::1Ad 
van Rooij uit sint- oedenrode een verbeten gevecht tegen hetgebruik van het kankerverwekkende arseen.bij het iÀpregmár"n u"n hout. op g juni van ditjaar werd het koninklijk besluit g"p"bli"""rd waarin r,lt uËrÀoa werd afgekondigd op deinvoer en toepassing van met aiseenverbindingen ge'rmpregneerd hout. Er leek een eindegekomen aan een bizar gevecht van een eenlin! teien een iriubige overheid, die het aljaren beu was gebombaideerd te wordán metde vinnige brieven en e_mair van deBrabantse mirieudeskundige. 'tvt"ar nÈis p 11"9"i*áËi, .àgt van Rooij. ,Dit hout wordtnog steeds in de handel gebrach_t voor gebruik in de tuin, in-ïina"r"peeltoestellen en tal

ir1ilJffii ;""ï[nï:i:::,t"t 
m i n isteriË van vot ks h u isvesti n g, Ru imter ij [e oia"n i n s "n

SINT-OEDENRODE, zaterdag
Op 2l december 1994 ontviÀg Margreet de
Boer, toen minister van Miliel, 

""n- 

- -

opmerkelijke brief van Carl Tissen uit
t-t1.VlgS9s!91. Hij meldde: ,Ats gevotg van
m ij n bed rijfsactiviteiten bren g-i k jaa-rl ij ks
circa 16.000 ki logram arseenzuur en i9.000
Kilogram chroomtrioxide (chroom Vl)
diffuus in water, bodem en lucht.'

Ookmeldde hi j  de minister die dag dat dr.
ï A M A de Vries, regionaal inspàcteur voor
de hygiëne van het milieu voor Noord_Brabant
en belast met opsporen van overtredingen van
de Wet Milieubeheer, verplicht was heri
onmiddellijk een verbod op te leggen om nog
meer van deze zwaar kankerverwekkende
stoffen in het milieu te brengen. Hij schreef de
minister: 'Mijns inziens gaat het hiér om een
bijzonder ernstige overtreding en was hij
verplicht mij onmiddellijk een verbod op ie
leggen om nog meer arseenzuur en
chroomtrioxide in het milieu te brengen. Als
gevolg daarvan heb ik vanaf 21decémber
1994 tot op heden nog zo,n 24.OOO kilogram
arseenzuur en zo'n 29.000 kilogram
chroomtrioxide in het milieu kuÀnen brengen.
Hiervoor kan ik niet aansprakelijk worderi
gesteld, maar is de heer De Vries
aansprakelryk.'
Mi l ieucr imineel

Tissen stelde zich dus aan de minister voor

over gebruik kankerverwekkend arseen

FOTO:  RIAS tMMtNK

Zelfs kinderspeeltoestetten werden gebouwd
van met arseen gei'mpregneerd hoit. ,ln de
afualverwerking is men verpticht
ve i I ig he id s h a nd schoe ne n e n stofm askers Íe
dragen als men met dit hout werkt,, zegt
ingenieur Ad van Rooij. ,Vervaardigin{en
import van dit hout is nu verboden, máar net
staat en ligt nog overal in het tand en de oude
voorraden worden nog gewoon verhandeld.,

'Klokkenluider' 
strijdt al i 6 jaar tegen overheid

GIFTIG GEVECHT om bewerkt hout

door RON COUWENHOVEN
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als een zware milieucrimineel en probeeroe
zich zo in te dekken tegen zware
schadeclaims van de overheid, die overigens
ngojt !ryq1en. Hij hield zich mer ziln neoiilf alsinds 1973 bezig met het impregnéren u"n
hout en op bevel van burgemeelter mr. F.J.M
Houben, later commissaris van de Koningin in
Noord-Brabant, en zijn wethouders ,oàrt ni;
dat doen met 'ui ts lui tend wolmanzout oo
straffe van een boete /1000 per overtreding,.

Deze week vertelde Carl Tissen: .Deze
wolmanzouten bevatten het verboden
arseen. Via stoomfixatie, een proces dat
gebruikt wordt voor het impregneren van
hout, kwamen de stoffen in de-lucht en dus
in het milieu. In 1993 kreeg ik argwaan en
werd ik erg ongerust over de gevolgen
voor de gezondheid van mijn persoieel, de
omwonenden van mijn bedrijf en mijn
familie. tk heb toen twee ondirzoekón laten
doen, die mij duidelijk maakten dat ik -
nota bene op bevel van de plaatselijke
overheid - zwaar giftige stoffen in nêt
milieu bracht. Als eerlijk burger heb ik daar
toen melding van gemaakt bij de overheid.,

De Vaste Kamercommissie voor milieubeheer
nam - net als de minister _ de melding voor
kennisgeving aan. De brieven, waariÀ Tissen
zichzelf beschuldigt van zware delicten.
bevinden zich in het omvangrryke dossier van
ingenieur Ad van Rooij uit Sint- Oedenrode.
Hij voert al sinds 198g, toen zijn buurman Van
Aarle zijn klompenmakerij en Éouthandel mer
een impregneerinstallatie wilde uitbreiden, een
bizar gevecht tegen de overheid. Van Rooij
(51) is vei l igheidskundige, directeur van de
door hem opgerichte Stichting Ecologisch
Kennis Centrum en drie dagen per wéek op
parttimebasis veiligheidsmanager bij philips
Medical Systems Nederland BV.

De Brabander kijkt niet verbaasd op over de
wonderlijke affaire- Tissen en de totale
passiviteit, die het ministerie van Milieu in
deze zaak aan de dag legde. Carl Tissen
moest pas stoppen met het door hem zelf
gewraakte productieproces, toen hij
Durgemeester Van poppel van Luyksgestel op
de hoogte stelde van zijn bevindingenl En wel
met onmiddel l i jke ingang.

Ook bij het impregneren van tuinhout worden
volgens Van Roo'/ kankerverwekkende stoffen
gebruikt.

Hans Alders, in 1gg2 minister van Milieuzaken
en nu commissaris van de Koningin in
Groningen, toste het'probleem- ían Rooij,
simpelop. H( deed de tuis in de pets van'de
overheid gewoon in de ban.

Alders besloot dat alle diensten de brieven
van Van Rooij voortaan voor kennisgeving
konden aannemen. Omdat de Braband"r-oo^
de Koningin met zijn brieven bestookte, werd
drs. F.E.R. Rhodius, directeur van het kabinet
van de Koningin ook van het besluit op de

fii
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' lk,kreeg 
de toezegging van volledige

schadevergoeding, want ik had voo-r 800.000
gulden geïnvesteerd in machines om aan het
indertijd door de gemeente bevolen
productieproces te voldoen. Maar uiteindelijk
bleek de gemeente niet verzekerd', zegt
Tissen. 'lk procedeer nu voor de Hoge-Raad
voor een schadevergoeding, die inmiddels rs
opgelopen tot 6,5 mi l joen euro. Op 19
november wordt de zaak behandeld.'

Gedwonqen

Tissen werd zo als enig bedrijf in Nederland
geowo-ngen te stoppen met de gevaarlijke
stoomfixaties van hout met behulp van
wolmanzouten. Waarom reageerde het
ministerie van Milieuzaken nóoit op zijn
ernstige waarschuwing?

Ad van Rooij denkt het antwoord te weten. Hij
zegt: ' lk heb als een echte klokkenluider vanaf

hoogte gesteld. Alders voegde een overzicht
van liefst 55 allemaal diepgiavende brieven
bij,.die Van Rooij en diversl instanties 

""n 
n"t

onderwerp'wolmanzouten' hadden gewryd.

Ad van Rooil en zijn niet aflatende gevechl
tegen het gebruik van arseenverbindingen bij
het impregneren van hout was officieetln Oe
ban gedaan door de hoogste autoriteit in
Nederland. Probleem opgelosil

Opmerkel i ik

Des te opmerkelijker is het dat nu op 17 mei _
twaalf jaar later - door diezelfde overheid het
gebruik van arseen als uiterst gevaarlijk werd
erkend en compleet in de ban werd gedaan.
De invoer en de toepassing van met
arseenverbindingen behandeld hout werd in
Nederland wettelijk verboden. Het mag niet ,
meer worden toegepast in woningbouw, bij
toepassingen waarbij gevaar van herhaald
huidcontact bestaat, in zee en voor I

.i

maag en uiteindelijk werd er een mooie
oplossing gevonden door het in hout te

landbouwdoeleinden.

Het ministerie, dat indertijd van Van Rooij,s
brieven verschoond wenite te blijven,
meldt nu ook op zijn eigen internátwebsite
in het Dossier Kachels en Haarden: ,Advies
is in elk geval de volgende brandstoffen
niet te stoken, omdat er zeer
milieubelastende stoffen bij vrijkomen.' En
deze stoffen zijn: geïmpregneeid hout of I
verduurzaamd hout.

Voo.r Ad van Rooij teek met het koninklijk i
besluit van mei het einde van zijn I
zestienjarige oorlog met de overheid
voorbij. Maar niets is minder waar. I

Hij zegt: 'Op 9 juni werd de wet van kracht. ti
maar nu - drie maanden later _ is er door
VROM nog niets gedaan aan de handhavino i
van de wet. Het hout wordt nog gewoon 

- 
i

verhandeld en gebruikt. lk heb
staatssecretaris Pieter van Geel er al over #

il

,l
impregneren. Zo konden talloze tonnen van dit
spul weggewerkt worden en was de Staat oer
Nederlanden van een erg ongemakkelijk
probleem af.'

De Brabander beet zich als een terriër vast in
de affaire en raakte in de loop van zestien laarde tel kwijt over het aantal processen en
procedures dat hij voerde. Het waren er zeKer
meer dan duizend, waarvan alleen al de helft
tegen zijn buurman Van Aarle. De gevolgen
tarten elke beschrijving. Er kwameÀ
telefonische bedreigingen, ramen werden
Kapo.t gegooid, de bejaarde moeder van Van
KooU werd twee keer aangevallen. Zo'n twintio
keer deed hij aangifte bij de politie, maar nooif
werden de daders aangepakt. Hij
bombardeerde politici, ambtenarén en justitre
met brieven en e-mails, waarvan de teÁdens
steeds grimmiger werd.

geschreven, maar zoals gebruikelijk komt er ,
geen inhoudelijk antwoord. Arseen is ll
gevaarlijker voor de volksgezondheid dan Iasbest. ledereen kan er zomaar mee in i
contact komen. Dit type hout wordt zelfs . i

/ .
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Zijn strijd begon veelte li jken op de
vruchteloze gevechten vàn Don' euichot
tegen de windmolens. Al na vier jaar teiOOe
dat tot een opmerkelijke actie u"n O" 

-

toenmalige minister van VROM, Hans
Alders, tegenwoordig commissaris vàn de
Koningin in Groningen.

Hi jwas net als zi jn ambtenaren wanhopig
geworden van de stapels brieven
ondersteund met deskundige rapporten _ en
schreef op 31 maart 19g2 aan de Vaste
Kamercommissie van Mil ieubeheer: , lk
waardeer het in hoge mate als burgers een
grote betrokkenheid vertonen bij dè
milieuproblemen, waarmee de Nederlandse
samenleving wordt geconfronteerd. De wiize
waarop de heer Van Rooij zijn betrokkenÉeid
uit, legt echter een zeer groot tildsbeslag op
de medewerkers van het directóraar geïeiaat
Milieubeheer, de hoofdi nspectie Milie;hygiene
en de regionate Inspectie Mitieuhygiëneió
Noord-Brabant. lk ben van mening dat dit
ti jdsbeslag, veroorzaakt door één'burger, een
thans niet meer te verantwoord"n ori"nji.
gaan aannemen. '

gebruikt voor kinderspeeltoestellen en
picknicktafels. lemand ving eens water op dat
van de wanden zijn schuurtje afliep en liet het
onderzoeken. Er zat twintigmaal zoveel
arseen in het water als wettelijk was
toegestaan. Bovendien hebben we te maken
met afvalhout, dat vaak versnipperd wordt en
tot spaanplaat verwerkt. Het is zo giftig, dat
personeel bij de verwerking
veiligheidshandschoenen en stofmaskers
moet dragen. Ook vindt verbranding in
energtecentrales plaats, waardoor weer
uitstoot in het milieu plaatsvindt. Toch kijkt
men nog steeds met de armen over elkaar
toe. '

Oude zaak

Volgens ing. Cees Boon, voorzitter van de
Vereniging Houtimpregneerinrichtingen in
Nederland (VHN), die 25 van dit soo"rt l
bedrijven vertegenwoordigt, is er niets aan de
hand. Hi jzegt:  'Di t  is een oude zaak. Een I
gepasseerd station. Er was al een Europese lrichtlijn. Arseen wordt niet meer gebruiki bij ,istoomfixaties. Mensen als Van R-ooijen :l
Tissen hameren aljaren op hetzelfde
aambeeld. De overheid vindt echter dat wij het ,t
heel goed doen. Wij zijn op het gebied vaÁ ii
rmpregneringstechniek toonaangevend in
Europa. '

Opmerkelijk btijft natuurlijk wet dat het gebruik 
.rvan met arseen geïmpregneerd hout nu bij ,ir,wet is verboden. Ad van Rooi jzegt:  , ln 19óg :

werd de hoeveelheid van dit soori hout in ons I
land op 8 miljoen kubieke meter geschat. Elk ]ljaar komt daar B0O kuub bij en de i
houdbaarheid van het hout wordt voor twintio
jaar gegarandeerd. Hoe gaat men dat
allemaal afvoeren en wat gebeurt er met de 

'i

enorme hoeveelheden arseen die nu niet I
meer in tuinhout en dergelijke verwerkt kan
worden?'

Deze vragen werden deze week door deze
krant aan het ministerie van VROM l
voorgelegd, maar het antwoord laat nog I
steeds op zich wachten. ,i:

i
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Zoals u hierboven heeft kunnen lezen ligt de primaire oorzaak in een meest criminele partijpolitiek diehet bedrijf Gebr' van Aarle B'V' (thans: Van.Áale 
f""id;,lf Ë.v.; at vanat 1987 gebruiken atsdekmantelbedrijf om met miljarden euro's winsten h"fh"6 

''prJoLrati.ch 
kankerverwekkendgevaarlijk afval van Billiton/shell/Budelco onder de oer.máit"r J"- n " Duurzaamheid, intuinen en huizente dumpen' in plaats van tegen hoge kosten eeuwig op te sraan wat wetterijk had gemoeten.

Al in í991 is over het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten een motie ingediend door TweedeKamerlid wilbert willems van GroenLinks. Deze motie ls Jáoïà"-r""ro"rheid van de Tweede Kamer(148 stemmen voor 2 stemmer.tg-o-en) aangenomen en in de kamerstukken van 24 oktober 1gg1gepubliceerd onder numm er. z+ lizsóo-Xli Deze door Je i*"Ëd"-xrmer aangenomen motie is doorvoormalig verantwoordelijk minister Hans Átoerc (PvdA) u"n vnona niet uitgevoerd. Daarmee is deNederlandse politieke partij PvdA verantwoàrd.eri;k en aansfr"r.àri;r. voor sruipmoordende chemischegenocide op 7 miljard wereldbewoners vanuit Nederland. t;";;; chemische en wettelijke onderbouw|eesa | |ea r t i ke |endaarove r inHe tEch teN ieuws t@) indevo lgende | i nk '

wat voor ons al maar liefst 24.iaar lang het gevolg is van deze door milieuminister Hans Alders (pvdA)In gang gezette wereldvernietigende misdaad kun-t u tutun in Áet-hieronder i.óáiári"lrtikel ,,GrooÍsÍe
milieuschandaat ooit ontmaékerd,, van 19 december zooà in xreintje Muurkrant.

skerd
Met een recent bij de Raad van State aangespannen rechtszaak heb ik ,swerelds grootste milieuschandaal ooit, in'galig g"r"t door het kabinet Lubbersll l  (CDA/PvdA), feiteti jk volledig ontmantetd.

door Ad van Rooij

De basis van dit enorme milieuschandaal vormt de "lntentieverklaring uitvoering milieubeleidbas ismetaa | indus t r ie ' ,onder tekendopí .0m?ar t1992door :@namenshet
ministerie van VRoM; minister or. .l.e . nïJriessen narun, Àffiinisterie van EZ;minister J.R.H.Maij-weggen namens het ministerie van V en w; de heer D. Sonneveld namens het Interprovinciaaloverleg; drs' P'Ph' Dordregter namens de Vereniging u"nï"durlandse Gemeenten; dr. ir. J. lJff en
ij.3,.llij"ïllll::rï:ïï,,ïJi """ waterschappen en ir o.H A van Royen n"r"n. o" stichtins

Bovengenoemde personen hebben hiermee op 10 maart 1992 een samenwerkingsovereenKomsta f g e s | o t e n w a a r i n i s b e s | i s t 9 ? t d " ^ ( B u d e | c o / S h e | l ) j a a r | i j k s a a n
g e v a a r l i j k a f v a | o p s | a a t i n h e t 1 a a r z @ a r 1 1 . 0 0 0 t o n e n d a t 2 0 9 . 0 0 0 t o n
oaarvan moet worden hergebruikt. In deze overeenkomst is aan bovengenoemde deelnemers en dedeelnemers uit de overreggroep en taakgroepen een geheimhoudingspricht opgeregd.

overeenkomstig die intentieverklaring moest de metaalindustrie (Billiton/Budelco/shell) van hetKabinet Lubbers lll het concentraat aán zware.metalen (arseen, ànroor Vl, koper) uit jarosiet halenwaarvoor de industrie (Hickson Garantor) veet belangstàiriÀóíJo. Hickson Garantor Bv verwerkt ditconcentraat aan zware metalen (feitelijk extreem gevaarlijk áruat; iÀEZ7[@ffioo"lsuperwolmanzout-co en verkoopt betreffend oestiiloings;iJáuiárn onder andere dehoutimpregneerbedrijven in Nederland
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Voor dit alles hebben de Ministers van VRoM en ÊZgrote bedragen aan overheidssubsidie(gemeenschapsgeld) uitgegeven en doen Jat nog steéds. Het gaat om enorme hoeveerhedenarseen' chroom Vl en koper uit jarosiet (zinkafva[ ;;;;in;t;iËJoercolsner) wererdwijd viadekmantelbedrijf Hickson GaraÁtor av wiigaan verkopen o, n"i vervorgens via dehoutimpregneerbedriiven, 
.waaronder miln óuurman Gebr. van Aarle BV, bu de door minister J.G.M.Alders van VRoM opzettelijk onjuist vóoïgJti"nt" 

"on.rr"ni"n 
in o" tuinen te dumpen. Hiervoormoest dus een wereldwijd grote markt wo-rden gecreëerd. ook daarvoor heeft voormalig minister vanVROM J.G.M. Alders gezorgd. 

vv^ ucr l

In iuni 1992 heeft het Kabinet Lubbers lll, onder vo.orzitterschap van voormarig minister Alders vanvRoM' het "Rio de Janeiro protgcoli toï stand gebracht en ondertekend. onder de dekmantel vanbehoud van de regenwouden hffii-ders verduurzaamd hout ais geschikt arternatief aangeprezen.De door minister Alders gesubsidieerde milieuorganisaties *a"ionc", Vereniging Milieudefensie,stichting Natuur en Milieu en het wereto t',tatuurfónds uorgoó; ;lnister Alders van VRoM daarinblindelings, anders werd hun subsidie inoetrollen L""J"jíË ;ii,"r""rp"gnes, en de enormepubliciteit hierover hebben in Nederland ieleid tot een *"ríiàlur,"'r"ge. Deze campagnes stimureerdede aanschaf door de consument. coniferén en beukenh"gun ;oo"n veelal gerooid en nauwelijksnog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout t<wam oaaivoor Ín de plaats. Tegets en klinkersin de tuin werden vervangen dIoor tegels ian geimpregneero Àori. Zelfs kinderspeeltoestellen,
l::H1..:.fj:'j;r"lï1"ii;i::^:ly1r-"_1,!T"n en'zeris gÀnài"-*àonwijken werden sebouwd vanffi lli#?:::l,1i:ïï,'flJtiiïï#i:nn*:*::Íi:s:*rde:rËIï::ffi :,'J'ïXï"',

milieuversunnins. Elke das dat de Gebr. van Aarlé ev oaarmóó áï"d'"ïffi;,ïf, zo,n 15kilogram arseen en 21 kilogram chroom Vl bii.

Het gehele kabinet Lubbers lll heeft op de hierboven beschreven wijze Billiton (Budetco/sheil)geholpen om via de dekm-antelbedrijven Hickson Garantor gv Àn houtimpregneerbedrr.;ven,waaronder de Gebr' van Aarle BV, jaarlijks miljoenen ritogámÀen arseen, chroom Vl en roper methet geÏmpregneerde hout mee in wáter,'bodem en rucniiË JrÀpLn Dit alles in strijd met hun eigenbeleid zoals dat door de Tweede Kamer der Staten c"n"r"áiirïastgetegd in het IndicatiefMeerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 waarin .o*ài 
"ir!"n 

als chroom Vl staan opgenomenals zwarte lijststof en waarvoor in Internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen vandeze stoffen, gezien hun gevaarlijke eigenschappen, uia e"À Á""imaal brongerichte aanpak met debest bestaande techniek moet wórden 
-voorkomen. 

onoài mitËuÁcrraoehlkheid wordt versraan:stofeigenschappen zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteii Áutageniteit en teratogeniteit ofafbreekbaarheid -, en (bio)acóumuratie, die een ernstig risico inhouden.

op grond hiervan had de Gebr. van.Aarle BV betreffend arseen en chroom Vl nooit in het houtmogen persen om er geÏmpregneerd hout van te maken en nooit als geïmpregneerde houtenproducten aan de consumenten mogen verkopen. ondanks de wetenschap bij alle leden van kabinetLubbers lll dat door hen daarmee aiÍe nationaie- en internationale wetten met voeten werdengetreden, hebben zij toch besloten dit alles zwaar te subsidiëren. Via de vereniging vanHoutimpregneerinrichtingen in.Nederland (VHN) heeft minÈteiÀio"r, van VRoM grote bedragen
::::'j:"^n,"^n-".",::,?::::^h:ïl1!i:9i",g,Èeorilíen , r,r"J"iiá"olwaaronder de Gebr. van Aarre BV,voor de invoering van een^milieuzorjsysteem en heeft het ministerie van VRoM ui" o#'Aarre 

E'V'
ho-utimpregneerbedrijven 25 tot 75 Ërócent subsidie gegeven aan consumenten die ditgeÏmpregneerdehoutmet@|ies-metdewetenschapdat, ,Komo-gekeurd,,
geïmpregneerd hout juist het maximum aan arseen en chroom Vr bevat.

Bij besluit van 23 september 2003 hebben burgemeester en wethouders van sint oedenrode zelfbeslist dat de door hen aan de Gebr. van Rarte av verleende mílieuvergunning zich niet uitstrekt tothet door Gebr' van Aarle BV geproduceerde geïmpregn""rà" n;rt of houten producten daarvan dieworden verkocht aan de consumenten. Dit omdat daarmee betreffend geïmpregneerde hout ofgeïmpregneerde houten producten daarvan, in de gebruit<s- en áfvalfase worden gebracht. DoorverKoop van geÏmpregneerd hout aan de consument heeft de Gebr. van Aarle BV vanaf 11 augustus1992 tot op heden maar riefst zo'n62.1s0 kg arseen en g6.g00 kg. chroom Vr op eenongecontroleerde wijze in water, bodem eniucht g"oi""Áito-ÀËi 
""n 

daarvoor vereiste
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Arseen (arseenzuur) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht en chroom Vl(chroomtrioxide) is al vanaf 1986 
""n 

t*"r1" lijststóf is voor tucr,t. Dit betekent dat het in het milieubrengen ervan al vanaf 1986 via een t""i."it brongericÀte 
"lnprk 

met de best bestaande techniekmoet worden vermeden' Dit internationaal beleid neàrt oe staat cer Nederlanden met het door deTweede Kamer der staten-Generaal joààg"k"urde "lndicatËvà tveerlarenprogramma Mirieubeheer1986-1990" overgenomen' overeenkóttiig dit programmu *uÁn burgemeester en wethouders vansint oedenrode dan ook wettelijk uurprióÀiàr mijn bezwaarr"Àiitt gegrond te verktaren en mettoepassing van bestuursdwang en dwanjsom.nei ueorilr Geni. vàn Aarle BV te dwingen de verkoopvan met arseen en chroom Vl geïmpregn-eerd hout, 
"n 

nort"n'pràorcten daarvan, aan oe consumentmet onmiddellijke ingang te veibieden.-Dit omdat daarmee oooi oe Gebr. van narirgv dagerijks zo,n15 kilogram arseen en 21 kilogram chrooÀ Vl op een o"óá"o#"reerde wijze in water, bodem enlucht worden gebracht, zondeite beschikken over een daarvoor vereiste milieuvergunning.
Als door de voorzitter yan ̂d-e Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state bovengenoemdbesluit van 23 september 2003 niet tioroigescnorst dan là"t nu i"urr"" jurisprudentie ontstaan datelk bedrijf, en alle 16 miljoen inwoners in Niderland, 

""nr"iig 
bà.rso tg arseen en 86.900 kg.chroom Vl' gevolgd door 15 kg. arseen en 21 kg. .nioor vrËil"g, iníater bodem en rucht mogen

ilï:fl::rïïliï,"j1fl::lï:ilï:,,::.j: :*ï'9y111_s 9. .i".0Ë1ïat .u àà"iuooi bÀ,,,.,""hterijk,civielrechtelijk or strarrechtelijk kunnen wordgn vérvorso-. rnoi"n áIi Ëáïï'iljïïJ;;,:ï,ï'filtfl5
íï[;,jïo,rect 

dood. staatsiaad mr. Th.G. Drupsteen'doát Áiárou",. vóór i6 o"ó"iloli zoos

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis centrum te sintoedenrode' Een overstetpenoe noeveetËeio informatie over olisoort iat<en kunt u vinJen bij desociale Databank Nederland (www.sdnl.nuekc.htm) bij polie f***.oior"ssa.polie.nl) en in iedereafleveringen van Kreintje Muuikrant, zie archief 
"p 

í, **;i;rrinó.Ànr"inu"l

Dit artikel is verschenen in Kreintje Muurkrant nr 3g6, .rg december 2003

H e t i s d e z e m i s d a a d , , d i e v a n a f d e o p r i c h t i n g i n
2009 de politieke partij De cioenen, afd"lilguÀ=int-d;;-od;;n Heusden, terroriseert.

op 3 maart 2010 heeft.de politieke partij"De Groenen" voor het eerst meegedaan aan degemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten sntoeoenrode en Heusden (Nederland) met alslijsttrekkers A.M.L. (Ad) van Roorl (óint-oedenrode) en Bianca van Dijk (Heusden).In de verkiezingscampagne hebben "De Groenen" in Sint-oedenrode en Heusden de votgendeuitnodiging voor het oepqJ 9o yruoag zo Goru ari 2010 van 19.30 - 21 .30 uur op camping enpensionstal Dommeldal. 't Achteiom 9-9a, 5491 XD sint-oed"nioou laten uitgaan naar de anderepolitieke partijen die meededen aan de verkiezinqen:

*XilK
I}Ë, (3tt(}AI'IBh,I

Sr0edenrode - Heusden

Zit achter e-en 80 jaar oude beuken haag, die in Ershout is gerooid
en in sint-oedenrode is geprand, 

"en "mbtetilke 
mirjoeneníauoá

binnen de gemeentes Heusden en sint-oedenrode *""ruooi- 
--

honderdduizenden euro's aan gemeenschapsgerd zijn misbruikt?

Hierover gaat het debat dat De Groenen op 26 februa ri 2010
hebben georganiseerd en waarbijalle li jsttiekkers van de
verkiesbare partijen uit Heusden en sini-oedenrode en de lokale
media zijn uitgenodigd. In dat debat kunnen De Groenen het
volgende feitetijke bewijsmateriaal tonen

TIJST 6 LIJST 8

www. sdnl. n l/groenen. htm
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1 .
op 31 maart 2008 heeft notaris mr' R. welsmann te Drunen een notarisakte opgestero, waarbij deperceten sectie K nummers: 1736 en 2426 te,Etsh1rt, ,;;;r"iroot O,++ are, door p.G.W. vansambeek, wonende 

1l.y_?n schagenstraat 14 te Ershout, áijàr*grond is verkocht aanJ' schetlekens en M.D. wiilemsen,ïo;;à" aan Van Schagenstraat 26 te Ershout.De heer J' schellekens (nummer si 
"p 

á" iu.t P]yp-H9usd",iioË0, nu betreffende perceren te koopaan voor € 225.000,- hetgeen neerkomt op:,12r.,-;t. ó;iià,,.,ii;ï net vorgens het ter praatsegeldende bestemmingsplan agrarische grond betreft met een *áaroe van zo,n € 6,- per m2waaropingevolge artikel 4' lii 2'van hót g"là"noï b"stemmingspran hef reariseren van nieuwe woningen isuitgesloten Dit betekent dat iemànd hieraan een onreèhtmatige bevoordeling van zo,n € 271.000,-heeft gehad' Het gaat in het totaal om i uan oer99!;re pàr""iËÀ,ïaarmee het gaat om een totareonrechtmatige bevoordeling van maar liefst C f .àSZ.OOó _ 
-- - '

2 .
Een groot deel van de 80 jarige oude beuken haag is door J.A.B. Brok ruim 1,5 jaargeleden inElshout aan de scheidingstruát g"rààiá r;nder veieiste vergunning of toestemming vanourgemeester en wethouders van Heusden en door J.L.J.M: van Gorkum geprand aan oeollandseweg 165 te sint-oedenrod";;il;r een daarvoor vereiste aanregvergunning vanourgemeester en wethouders van Sint_Oedenrode:

3.
Deels op de plaats van deze B0 jarige oude beuken haag heeft J.A.B. Brok een woning gebouwd:' op agrarische grond in strijd met het bestemminjspran. oe pri;;";; ;;;Ë"r,à gronobedraagt zo'n € 6,- per mj. en dat van bouwgroÀd'is € 427,- m2. wie heeft er verdiend aanhet verschil van € 421,_ per m2;

' 
:l"tJ:r:::r 

de perceelgrens op grond van een derde zonder voorgaande toestemming van
In plaats van die gerooide.beukenhaag is voor.het overige deeleen.geïmpregneerde erÍafscheidinggeplaatst zonder een vereiste u-"tgrnning van burgem""ït"ó íethouders van Heusden. De uiterstgiftige kankerverwekkende stoffeikomei met regènwater mee uit betreffende geïmpregneerd houten verontreinigen de bodem ter plaatse. Door 65im ou"r oà plËeelgrens te bouwen is de breedtevan de in en uitweg naar de woningen Scheidingstraat s en?ï""r,t" g meter breed terwijl de breedteop grond van bereikbaarheid van bbuwwerken voor wegverkeer en brandbluruooá"ning"ningevolge artikel 2.s.3 van de bouwverordening ten minïte +,ímàte, moet zijn.

De 7 kinderen van de familie Brok waarvan deze agrarische grond is geweest en die deze agrarischegrond als bouwgrond hebben kunnen verkopen hebben nierván groot financieel voordeel gehad.

ffjï[:j,:ï::"fl]li:li:::l::1F,,ï",.gen die op betrerrende asrarische srondbouwvergunningen hebben afsese-ven in strijd met het b".t;r;i;;;iï #'il ffi fl:ff"bouwverordening hebben hiervoor veel gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag meerwordt' Dat moet nu stoppen volgens Detroenen. ook íit De Groenen rechtvaardige mensen nietbeschadigen' om die reden hebben wij onder meer hierover de uotgende personen telefonischbenaderd:
' de heer J' Schellekens en mevrouw M.D. willemsen bleken niet op de hoogte te zijn dat hetagrarische grond is' Zij hebben betreffende gronJó"[à"nt van p.G.w. van Sambeek met eenonderliggende notarisakte dat het bouwgroná oetràrt. Zijwarenondanks alles btijdat De

fjffi:;i 
hen hierover heert opsebeld 

"À 
uro"i"n á"r,1ï wij hen nrerover àp oà nooste witden

'  de heer P'G'w' van sambeek bleek ook niet op de hoogte te zijn dat het agrarische grond is.Hij heeft betreffende grond gekocht van de familie arokïts bouwgrond. ook hij was ondanksalles blij dat De Groenen hem hierover heeft opguo"lá un vroeg ook of wij hem hierover opde hoogte wilden houden;

Gezien vorenstaande feiten hebben De Groenen.verantwoordelijk wethouder w. Dijkstra daarovertelefonisch benaderd' 
ll i j was bijzonder blij dat wij nem oaarovËi opbelden. Hij zegt als dingen niet

:i".i::ij"1jïjjj:r::j::31,1!1?t3f verantwoorderur *àinouder tot aan de bodem uitzoeken enurrzoeKen encorrigeren in overeenstemming met het bestemmingspian en gaan w1 er ook voor zorgen dat dit niet
ool'ier oii oe

/(*/ ,
t /
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Groenen *itt"n n"nO

ffili,.ïfï|ilïï:fliij$ï:ï:?:iï:Lr'^i::ii::":',-r:rl,ifigï'3o"' zou staan voor een inhouderijksesprek hierover. Het tesenoveisestelde o|eer *f"ii" ;U'.'-dï ffie;Ë:i:;'ilï;;:ï ffiiffllweten hoe het zit en steunde de beloftes van wethouder w. Dijkstra volledig en zou hem daaroverook spreken' Zo'n burgemeester mag van 
P"^c;;"-n;tr',r""ï]Èi"rna heefiwetho;de; M. Buijs onsnog teruggebeld en heeft het verhaai-van De Groenen nláïou"r'"rngehoord en heeft toegezegd dezaak te controleren en bij geconstateerde fgyten net gesfrer te wiltàn 

"rngrrn 
;;;;;"n oprossing.Hij geeft hierbij nadrukkeii.fi aan dat o àrtuo fouten g;r;"kt rr.nen worden maar dat bij objectievevaststelling van die t"^"]:ly.:,louder Bujjs graag wÍ praten over een goede oprossing. Hieroverhebben De Groenen ook notaris mr. R. Welimain g"ïrfo;;;; en vertetd dat de oorzaak

iïï:iï::i:ï!l;ïi.,Xru:,.",",:li:::r:màe wetnouders de zaak saanonderzoeken Hij was brij dat

In sint-oedenrode is men nog niet zover als in Heusden. Daar worden de nummers 1,2 en 6 op deverkiezingslijst van De.Groenen 
.door burgemeester P.M. Maas het gemeentehuis uitgezet omdat deverantwoordelijke ambtenaren binnen de-gemeente sint-oedenrode de vragen van De Groenen vanourgemeester P'M' maas niet mogen beantwoorden. ook heeft burgemeester p.M. Maas zelfstandigbesloten dat De Groenen geen e-mail meer mogen versturen aan de gemeente sint-oedenrode.

Eerder werd lijsttrekker Ad van Rooij van De Groenen door J.A.J. vugts, voorzitter van deoezwarencommissie, erop gewezen dat hij niet meer mag rU["n in wetke richting hij wil.
wat er in sint-oedenrode.rondom die B0 jaar oude beuken haag die afkomstig is vanuit descheidingstraat te Ershout ailemaar aan of hand is, kunt u hieronder rezen:

4.
In het natuurgebied het Dommedal in sint-oedenr.ode (olland) heeft J.L.J.M. van Gorkum op hetadres ollandseweg 165 ruim 1,5 iaar geleden de illegaài !.roáiáu g0 jaar oude beuken haag mogenplanten zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van burgemeester en wethouders van sint-oedenrode' Achter deze 80 jaar oude beukànhaág ne"ït l.r-.J.u. van Gorkum met oogluikendetoestemming van burgemeester en wethouders ee-n .unoàuóát ret verontreinigde grono mogenoprichten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met het bestemmingsplan.

5.
op grond van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 

19g7' rust op de woning oilandseweg165 een woonbestemming waarop ingeiotge artikel tó, lio + sub b en lid 5 sub b eei burgerwoningmag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaanJ uilgeoouw van maxima al70 m2.
ondanks deze wetenschap hebben burgemeester en wethouders van Sint-oedenrode:'  in str i jd met het bestemmingsplan'Buitengebied 1997'deels buiten het bouwvlax aan J.L.J.M.van Gorkum bouwvergunning verleend voor de bouw van een woonboerderij van ruim 2000m3 met daarin een grote woning, een 3{ar appartementán, z sraapzorders, 2 groteontspanningsruimten en een 2_tal vide:

r  in str i jd met het bestemmingsplan'Buitengebied 1992'ver buiten het bouwvlakbouwvergunning verleend voor een opslag-stallingsruimiá uoo, het stallen van paarden meteen oppervlakte van 206 m2 en een inhoud u"n ,ó,n gOO m3;' toestemming gegeven om in strijd met het.bestemmingspran een minicamping voor 2splaatsen aan te leggen met logies en ontbijt met alle uluànorenoe voorzieninlen, atsparkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, paOOoct, ê.à.

Dit alles zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning binnen de stankcirkel van een naasliggendagrarisch bedrijf waarop.een mirieuvergunning rJst. o"ï 5;;ó; het om een economischebevoordeling (op termijn) van J.L-J.M. ian Goitum 
"n 

ouárif""ËËtrokkenen van mirjoenen euro,s. Metdeze onrechtmatige economische bevoordeling van milroenËÀ áuro,, voor J.L.J.M. van Gorkum heeftburgemeester P'M' Maas persoonlijk kennelijk zoveet É"rànó oálnij zonder gerechtelijke uitspraakexecutoriaal beslag heeft laten leggen op alló Rabobank rekËningen van het naasliggendeagrarische bedrryf om daarmee dat naasiriggende agraris.Àà É"ái,rr te dwinlen ;;rËmilieuvergunning in te trekken, waarmee lil.l.rrrr. vàn Gorkum niàt r""r- binnen de stankcirkel vandat agrarische bedrijf tigt.
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Met deze executoriale beslaglegging op de 
l?9ob:"f rekeningen van het naasiliggende agrarische

ffifliliËïl ig::U::::.:"y:y:::_rf oat "s,",is.n"-o"o,uià"reem srote materiere enimmateriëre schade aangericht, netgáen'Àï;ïil;ilfiïË;ffiï[,,Sïï i;*i:"..:rrarischbedrijf kunnen namelijk niet meer qà.finf"r betatei óf een t""iqu kopen voor de trein. Betrokkenambtenaren binnen de gemeente sint-oedenrode hebben uooiour" onrechtrechtmatigebevoordeling van J.L.J.M. van cortum mJ mitloen"n 
"uro,. "-n 

iet aanrichten vanhonderdduizenden euro's aan materiëte sciraoé en luar*áge Jià exucutoriare besragregging op deRabobank rekeningen) ondraaglijkó irrái"riere r"ri"Ju oui-uïË*on"r. van het naasriggendeagrarische bedrryf veroorzaakt, nótgeen ràt o" dag groeit.'Hiuráo,. heeft de gemeente sint-oedenrode reeds honderdduizendËÁ;u.b aan gemeenschapsqeld misbruikt, hetgeen met de dag
i:flXïirflXt 

'""t nu stoppen volsens o" è'J""à".'il; *:ió" Groenen Ë"n1u-u"roise menseÀ

om die reden hebben wij hierover verantwoordelijk wethouder H.w.M.A. van den Berk-van den Laar(cDA) aangesproken. Diê.wir nierover gf;À enteÍgesprek ,"t o" Groenen aangaan.ook burgemeester P'M' Maas rconl tjiÀierover met De Groenen geen enker gesprek aangaan en
[:il:ïx'"ï::3 fl";j:ilï:::iïÍ::::{:y:: r,"-l?"^ g""je"n_verbroken De overise tweewethouders J c.M. Hendriks -van rêmóná0" luunvevonr áÀirÀ:'ffii:?lïïi|i"ïï,j:l[ï:"
Ëir1ï"j"ï;ii::ïl#::'" 

wethouder H W M A'u"n o"n eL,k-uJn o"n Laar àn uí[","este,

6.
Het afdekken van bovengenoemde wetsovertredingen ter bevoordeling van enkelen met mirjoeneneuro's en het aanrichten van grote schade aan anderen, met misbruik van zeer grote bedragen aangemeenschapsgeld, veroorzaken burenruzies 

"n 
r"Áiri"ruriàr,'i""rooor het in je eigen woon- enleefomgeving niet meer veilig wonen is' óàarmee hebben De óroenen aangetoond dat met name degemeente sint-oedenrode grote bedragen aan gemeenschapsgeld misbruikt om goediopenoe

1-0J111s_cnetedrrlven kapot te maken, gózinnen Èapot te mafáÀ]Àurenruzie en famitieruzies tecreeren, waardoor het in eigen woon- èn teefomgeuing onËilig'wordt. De Groenen vinden dat ditonmiddellijk dient te stoppen. Daarvoor mag absóluut-geen já"rá"nr"napsgerd worden gebruikt.
Namens De Groenen Heusden en Sint_Oedenrooe
Bianca van Dijk
Lijsttrekker in Heusden.
( te l :0416 -  380858)

Ad van Rooij
Lijsttrekker in Sint-Oedenrode
(tel: 0413-4903S5)

op deze uitnodiging voortret debat op vrijdag 26 februari2010 is niemand van de andere partijenvanuit de gemeente sint-oedenrode en dê gemeente Heusden komen opdagen. Direct na oeverkiezingen kresen A9 u?l Rooij als lijsttreïker (;;;"";;iit"riuàn o" Groenen in Sint oedenrode enBianca van Dijk als lijsttrekke, 1eó uoorriii"il u"n oe Groenen'in Êeusden 
""n 

uàr.á .irafaangifte vande burgemeesters Peter Maas iconl u"n sint-o"oenroàá 
"n 

H"nr. willems (pvdA) van Heusden vansmaad aan hun broek, waarvan u hei bewiis nieronoer vinot ingJi"rt,

OMROEF
BRABANï

Publ ica t ie :d insdaq 20  apr i r20 i0  -  15 :00  rAuteur :Janssen Hans

EINDHoVEN - Het bestuur van de landelijke partij De Groenen noemt de discussie om Ad vanRooii' voorzitter van,het lokale partiibeltuur uít sint-oedenrode, een ,storm in een gras water,.De aangifte van twee burgemeesiers ió vJgens De Groenen overdreven.

De Groenen suggereerde in een advertentie in het Heusdens weekblad De scherper dat eenwethouder sneller een vergunning knjgt dan een buroer.
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De burgemeesters van sint-oedenrode en Heusden deden aangifte van smaad. Beiden zijn het zatdat De Groenen ambtenaren en bestuurders van onbetrouwbaaiheio beschurdigt.

Paul Freriks' voorzitter rt'an. 
{e landelijke partij van De Groenen, vindt dat Van Rooij terecht het

3:ffi:flï'#Ï::ffifrïh*,ïïïiïi;'.:",.ïËo;"ni" "á,iïËmeentebestuurderó en semeenterijke

op 21 aoril2010' een dag na die valse aangifte van smaad door burgemeester peter Maas (cDA)van sint-oedenrode,,kreeg A.M.L (Ad) van Èooijte r"k;;;;t;en Gestapo-achtige binnenvat inopdracht van diezelfde burgemeesier i 'eter,M"". tcóÀi r"ïforiti" in de aanstag, waarop A.M.L. vanRoorj naar België ls o3ytu,cr1en daar poiiiLt asiet ir""rt rá"iJn aanvragen om door toeooen vanPeter Maas (cDA) in Nederland niet t;i,vo;A*ï;rrooro in nàvorging van pim Fortuyn. Dit des temeer omdat eerdere pogingen tot doodslag uitgevoerd ooór oË'Àuu.rtbewoners Robeit en Mies vanden Biggelaar door de gemeente sint-oedènrode indirect met honderdduizenden euró,s zijn beloonden aangiften daartegen bij de politie door toedoen u"n ourg";eester peter Maas, als hoofd van depolitie, nooit strafrechtelij i woiden onderzocfrt.

Als gevolg van deze partijpolitieke misdaad bil!9n de gemeenten sint-oedenrode en Heusden(Nederland) heeft A'M L'.van Rooij op ii iprit zotgriiárg.] ;; door zijn buren Mies en Robert vanden Biggelaar vermoord te worden, a'"áffi"" u"rour" pogïng"n daartoe wonderlijk niet tot de doodvan A'M'L' van Rooij hebben geleid en welke.in Nederland om partijpolitieke redenen nooitstrafrechtelijk worden ond3-1z9irrt,,na.ar België moeten vrucniánLn in Betgië AcHT MAANDENondergedoken moeten leven gescheiden vàn zijn echtgenot" l.È.rr,1. van Rooij van Nunen, die onderdeze omstandigheden,in op9,.acl't van burgemeester Èeter Maas van sinfoedenrodá te maken kreegmet de ene na de andere geld afnemendeïerreur met behurp van het opleggen van valse hogedwangsommen en verzeg"]ing van bedrijfsruimten. ondanks oeze wetenschap weigerde deveroorzakende gemeente sint-oedenrod-e A.M.L. r; R;;U;ài"i zz aprit zot-orit Ë.ànruuen uit de
flïËï?ÏÏke 

basisadministratie p"rrooÀ"s"sevens (cBA) van sint-oeo"nioá", *à"-rto" r" wetterijk

De namens de STMT DER NEDERLANDEN voor dezegrensoverschrijdende dom iciliefraude verantwoordelij ke m inister vanBin nentandse Zaken en Koninkrijt<sretatiei is nonato'ÉLsiár* lzrergtglRonald Plasterk is rid van dezerfde pvdA ars Hans Arders, die ar vanaf 1991',',Êlaatstgrrorism.e" jegg!: ons heeft gepleegd, als gevolg 
"". 

nàt feit dathij op valse gronden in 1991 de met 1i+à stemmen voor 2 stemmen tegen)door de Tweede Kamer aangenomen motie van Groenlinks, om vanafí991 het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten ó verbieden, niet heeft uitgev""hlï' lïïï"hebben wij een juridische titel dat alle milieu- en gezondheidsschade ats gevolg daarvan vanaf 1991tot in de verre toekomst kan worden verhaald op de Neded;;;; politieke partij pvdA. Daarmee heeftde gehele Nederlandse Tweede-Kamer oái staien-Gene;;;i J;;"getijkheid om vanuit een nieuwedoor Groenlinks in te dienen motie zich van,deze wereldvergiftiging te verschonen en alle schade teverhalen op het partijbestuur van de PvdA die.ov"r;; ;;;Ái.fe"rsoontijkheid beschikken. Daarmee istevens een einde gekomen aan dit voor ons al maar ri"rsiáa iJ"ï tang (vanaf 1gg7) voortdurende'staatstertottsmEThans 
bestaat het PvdA-partijbestuur uit ít leoen met als voorzitter Hansspekman. De foto's van deze 1 1 bestuursreden vindt u hierondei bijgevoegd.
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I,tet -zJn deze opvolgende bestuursleden van de pvdA die tegende wi lvan 148 Tweede Kamerleden in vanaf 1991 zi inooorgegaa n m et d it gre nsoverschrijd ende,, sfaaÍsÍeirorisme,,
met sluipmoordende chemische genocide gevolgen voor
7 miljard wereldbewoners, waarin door huÀ toedoen deNederlandse banken (als ook de wereldbanken) hebben
geïnvesteerd en daarmee feitelijk faill iet zijn. Dit omdat deaangerichte mirieu- en gezondheidsschadó wererdwijd ais gevotg
oaarvan met al het geld van al die banken niet meer is te uétatei.

Juist om die reden moet in opdracht van de sNS-Bank NV (Nederlandse staatsbank) onoer politiekeaansturing van huidig Minister van Financiën Jeloen ous.eioioÀÁ (pvdA) (zie foto) met het maar riefstbijna 5 jaar lang plegen van terroristische domicirierrauáe onJái óoritieke aansturing van Minister vanBinnenlandse Zaken en Korrinkrijksrelaties Ronald prastórk te"oil al het geld en aile eigendommenvan A'M'L' van Rooij 
:11 E M van Rooil van Nunen *;;;;; g;;toren, zijn bedrijven wordengeliquideerd en de politieke partij De Gróenen, afdelingen sinï-óeoenrode en Heusden, wordenuitgeschakeld' Hier is dan ook sprake van "staarsterróiÀÀe;;àn ou meest ernstige soort

Zowel Jeroen Dijsserbloem als ook Ronard prasterk zijn pvdA-partrjgenoten vanvoormalig minister Hans Alders (PvdA) die dit alles vanaf 1991'ÀeeÍt veroorzaakt opvalse gronden tegen de wil van 148 Tweede Kamerleden in. Als beloning voor dezewereldvernietiging zijn,aan Hans Alders (zíe foto) thans maar iLrst 22 nevenfunctiestoebedeeld, waarmee hij na 1991 met oeÀltp van het pregen van deze vorm vanpartijpolitiek "sÍaaÍsÍe.rrorlq.{ne" nagenoeg de gehere *"Ëto neet t<unnen vergiftigen,wat enkele topcriminelen miljardair Éebbei gemaakt.

Juist hieraan gaan alle EURo-landen kapot zolang minister Jeroen Dijsselbloem (pvdA) president vande Eurogroep blijft en de landen van de Europese Unie haar grenzen voor dit ,,staatsterrorisme,,
vanuit  Nederland niet onmiddel l i jk s lui ten.

Hier ligt dan ook de oorzaak dat DE srAAT DER NEDERLANDEN, Vertegenwoordigd door RonaldPlasterk (PvdA), Minister van Binnenlandse Zaken-en Koninkrrlksrelaties, nog steeds niet heeftgereageerd op onze bij aangetekende brief d.d. 29 decemberïl4 (kenmer-k: AvN29122014/som)gedane vorgende twee sommaties tot het nemen van een besruit:
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1' tott",," ,OÍ n", nUt"n u"n 
""n-hU"lr,t 

uUU|. ,,,"r,,,* , ,"nu"r, ,o,u om de doorburgemeester en wethouders van- s in ,t"no gehoudenvalselijke registratie in de Gemeentelijke basisadministiatie persoonsgegevens (waarin staatopgenomen dat A'M'L' van Rooii zonàer bekende *áon- of verblijfplaats in Nederland ofelders verblijft en zUn echtgenote l.e.v..v"n nooU uJn"'trrrnen woont op het adres ,t Achterom9A' 5491 xo sint-óeo"nto"a"itu herstellen en in óváieenstemming te brengen met ons metDavy Drillieux (verhuurder) gósloten huurcontract, oË ouuru"nkomstig de Belgische Huurwetop 31 januari 2011 is geregÉtreerd door inspecteuip. Éror* op het registratierantoor van degemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 norinái"n-H"rchteren *""riï.i""t opgenomen datA'M'L' van Rooij en J'E'M. van Rooijvan Nunen Àrn *àning op het 
"or*È"r"ndansweg364' 3520 Zonhoven (België) vanaf 

'1 
i^"u.riiotit!Ër'*"n ats hoofdverbtijfpraats en datook in de toekomst brijven doen, waarÍoe u wetterijk"ópricht bent.

2. 
dat de gemeentesint-oedenrode alte r" Àài gevorg is vanhet niet vanaf l januari 201 1 uitschrijven van A.M.L. ;;; Rooij én J.E.M.;;; Rooij van Nunenuit de Gemeentelijke basisadministrátie.persoon"g"guu"ns (GBA) van de gemeente sint-oedenrode op hun hoofdverblijfplllt" nàzenoaniïetàón, sszo Zonhoven (Betgié), waartoehet gemeentebestuur van sint-oedenrode wettetrlIvËrpii"nt *", en nog steeds is, welke degemeente sint-oedenrode daarbij he_eft aangericnt en iog zat aanrichten bij de votgenderechtspersonen:A.M.L. van Rooij, I 1M uui noo,1 u"n ivrn"n, camping en pensionstal"Dommerdar", Het Ecorogisch Keínis certrum g.v., van Rooij Hording 8.v., stichtingAdministratiekantoor van Rooij Holding 8.V., de poiitierá Groépering ó" cro"i"n (afdetingsint-oedenrode), A.A.H. van R-ooij, als óok atíe oianten vàn tet Ecologisch Kennis centrum 8.V.,de inmiddels in onze woning op nót adres H.azendanswejsoA, 3520, Zonhoven op 7 december2014 overled"n j Y' va1 ler Heijden (moeder u"n n.M.L]uan Rooij), overige huurders van dewoningen op het adres 't Achterom 9 en gA, 5491 xD sint-oeoenrode (Nederland) als ook alleklanten van camping en pensionstal 'Dommeroar 

Jie óaarden hebben gestald en Doxenhebben gehuurd, etc.

Dit ondanks voor de staat der Nederlanden, namens deze drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé, directeurBasisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties, Postbus àoot, 2500 EA DEN HAAó, á" 
""np"r, 

van adresfraude in Nederrand denoogste prioriteit heeft' Als bewijs daarvoorlees het hjeiondeiirËeraste nieuwsbericht d.d. 17 oktober2014 op de website van het ministerie van sociale zakenen KànÏnrrilksrelaties.

$ssis;ul mi nistruii e persoonlgegevens
en Reirdocurnenïen
,fitinÍ-{ÍÍt ti{l piit? lJíilnrnlf ndrc /itkrr en
l(cninlrryhrelulin

uitnodiging bestuurlUke tafel: fraude aan de gemeentebalie
Nieuwsberich t | 17 -1 0-201 4

op 17 november a's' vindt er een.bestuurli jke tafel (in de vorm van een diner) over fraude aan de gemeentebalieplaats' Het diner is bestemd voor burgemeêsters, wethouders, gemeentesecretarissen en hoofden burgezaken.Het diner wordt georganiseerd door hét ministárie van Binnenta"nos" 2aien en Koninkrijksrelaties.

De overheid ontwikkelt haar dienstverlening steeds meer tot een volledig online loket met toegang tot diverseoverheidsvoozieninoen, zoals het digitaal lemeentetoret. Árr r* àËïàaar bi; de gemeente is ingeschrevenkan men een DigiD àccount aanvragón *aármee toegang tot het digitale loket mogelijk is.
Met de toenemende digitalisering is het persoonlijk contact met een ambtenaar burgerzaken cruciaal voor hetvaststellen van de identiteit van àe burger. De ambtenaar orrg"oáL"; [4.rt zorgvutoig naar de burger en zijndocumenten en checkt zijn verhaal voódat de burger bijvoorËeld wordt ingeschreven in de BRp. De

en een eÍra uitdaoino.
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Wat kunt u venryachten?

Tijdens de bestuurlijke tafel gaan 5 sprekers met u in gesprek:' 
*ff"11#"ï'-ï;lilt Jrïster 

semeente z-woite, over hoe semeenten controre en dienstverrenins
' Gerdine Keijzer (zie foto), directeur Agentschap Basisadministratie persoonsgegevens en

H'i:"nfl#i:[?i5*'"t 
in op het 6etans 

"u'n 'oisurroiónàio un arertneráïiiÀL-Jesisnaren oilu
' Dennis Blansjaar, fraudecoórdinator bij de Belastingdienst, over het belang van een correcteregistratie in de BRp.
' Dagmar winkelhorst en Ron van Troost van het prolect 'Naar 

betrouwbare persoonsgegevens, overhet kennisniveau van ambtenaren burgerzaken.

Waar en wanneer?

17 november2014
Grand Hotel Karel V,
Geertebolwerk 1, 3511 XA in Utrecht

PlQgramma en aanmelden

x:ïgl: l99igeprogramma en uw aanmelding kunt u terecht op de website van het congres- enstudtecentrum VNG' Voor deelname aan het dirier wordt een oi;oiagÀ gevraago van €50,00 excl. btw.

Lees daarover ook het hieronder ingelaste artikel "Landelijke aanpak fraude met adres,, daarover in deTelegraaf van 21 december 20í 4

SefficlllrgË$lef,

i-

levert dat 42 miljoen euro op. De aanpak kost 13 miljoen per jaar

Landelijke aanpak fraude met adres
DEN HAAG -
Mensen die een vals adres gebruiken, lopen komend jaar meer kans om tegen de lamp te lopen. Dat is de
ff*:ï:"t 

van een strengere aanpak van adresfrauae. Èár.i"". rnlát ni"raoor 42 mitjoen euro in het taatje

Foto: ANP
Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag laten weten. Het gaat om het opsporen van mensen diedoor het opgeven van een onjuist adres ten onrechte bijétano, huurtoeslag of studiefinanciering kregen. ook kanhet gaan om mensen die de Berastingdienst of de porit iá achter zicir aàn hebben.
Afgelopen jaar wees nauwere samenwerking tussen onder meer de Rijksoverheid, gemeenten en Instanties inde sociale zekerheid uit dat een derde van dï onderzochte adressen ni"t rropt". In 91 gemeenten werden 4600adressen extra onderzocht waar een luchtje aan zat. Deze aanpar worát nu landelijk. De venryachting is dat
K:i::1,;t'jÍ,:ll lgg^qï{:l::l]fy9g.3l. net rici,t r.;Jn. iil;';"" semidderde opbrensst van 2800 euro

zo21 dec2014,12:06

í--_|--

Gelukkig heeft de huidige Tweede Kamer ingezien dat aan dit vanuit Jeroen Dijsselbloem (pvdA) in
:^T:TPanning met.Ronald Plasterk (PvdAlen burgemeester en wethouders van sinloedenrodeJegens ons gepleegde staatsterrorisme, welke vanai 1991 door Hans Alders tpvánl in gang rs gezet,na 24 )aar moet beëindigen. De hieronder ingelaste brief d.d. T januari2o15 (kenmerk:201520006712015Do0121) 

Y1n de griffie van de Tweede Kamei der staten-Generaat aan A.M.L. vanRooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zónhoven (Bergië) maakt àáigràsnerder (stuk G)

/

/ , - - /  @
L /
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Tweede Kamer
DER STATEN.GENERAAL

Den Haag, 7 januari 2O1S
Afschrift brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksreraties m.b.t. sommatie áàn siaat der Nederranden tot hetnemen van een besruit_om vóór uiterrij! 8 januari zor s vJsenlle-registratie in GBA van gemeente sint:oedenrode te hersteilàir 

-
20 1 5200067 | 20 1 SDOO 1 24
29 december 2014

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief.
Uw br ief  is doorgestuurd naar de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Dezecommissie zal  uw br ief  behandelen in een van na,ar eáistuoicËÀ0" vergaderingen. De gr i f f ier van decommissie zal  u binnenkort  informeren over het beslui td. i  ïá lorr i is ie naa-r aanleiding van uwbrief heeft genomen. Als u uw orier aiieàn ter kennisnaró nià,. o" r*"àáu r.rïi ÀËeft gestuurd,dan volstaat de Tweede Kamer met dezÀ ontvangstbeu"st igin! .

wí j  wi jzen u graag op het volgende. Al le ingekome.n stukken, waaronder de br ieven van burgers enorganisat ies, worden opgenomen in een vór al le ramàrieáén-Jn hun meoe*ert  Ërsloegankel i jkinformatiesysteem' wi jgaan .ru.n , i t i r i 'u daar e.àÀ b. i*à. i t"g.n hebt,  omdat u met uw br iefde aandacht van het p,1lr.r:", neui gewàaea. u ;.r.g 
"r*nïr.:ig..n dat de Kamerreden enmedewerkers zorevuidig.t_uJ ,*  br ieÏómgaan. Indiei  u echter bezwaar hebt tegen opname van uwbrief '  dan verzoek-en qi iy.oT on-s dat perËmgaande t .  rr t .n *Àten onder vermelding van hetbovenstaande kenmerk. Uw brief zal oán uit hït inrormaiiàsvJJ". worden verwijderd. Ditbetekent wel dat de Tweede Kamer uw brref ni.t 

""iJ"iia-tïË'rrlnoer"n.
Brieven van maatschappelijke organisaties en bednjven worden tevens ter inzage gelegd voor deparlementaire pers' Indien u bezwaar hebt tegen inzage van uw brief door de parlementaire pers,kunt u onder vermelding van het bovenstaande kenmàrk 

""n "ràil 
sturen naar de stafdienstVoorlichting, persvoorlichti na@tweedekam er. nt

A.M.L. van Rooi i
Hazendansweg 3On
3520 Zonhoven
België

Plaats en datum:
Betreft:

Ons kenmerk:
Onze brief van:

Geachte heer/mevrouw,

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Griffie plenair/Bureau Wetgeving

wij laten de Tweede Kamer der staten-Generaal dan ook een kopie toekomen van dit beroepschriftmet het verzoek het vertrouwen in het huidige,kabjnet Cuttá rl iwoleuon; hierop direct op te zeggenen alle aangerichte sc,had.9 te verhalen op dL hoofdbesturen vàn oe vVD en pvdA, daar die over eenrechtspersoonlijkheid bezitten.
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ook laten wr1 hiervan een kopie toekomen 
T1 

d" Bergische Regering, de Europese commissie en deVerenigde Naties met het verzoet óm ÁËiop Jeroen orlssetotoáir (pvdA) per direct uit zijn functie atspresident van de Eurogroep te ontzetten en alle gr"n."n rJ NËo"rr"nd te sruiten, zodat daarmee eentotale wererdvernietiging vanuit dit "sfaaÍsÍerror.sme,,kan worden voorkomen.
Vanuit de gemeente sint-oedenrode en de gemeente Heusden heeft dit,,&ÍsÍerronsme, oerechtbank oost-Brabant aljarentang órr"Jidin n;;;d;;p, ars ook de Nederrandse Raad vanstate' wat u kunt lezen in 

9ry" 9o1o'"oinà o^0. s januari zor s""",i voorzieningenrechter mr. E.Loesberg van de rechtbank oost-grabàni om te constateren daivanwege de daarin feiterijkonderbouwde meerdere- vernietigbare rechtshandelingen J; J;;r voorzieningenrechter mr. E.Loesberg op 7 oktober 2or a uitg-esfÀr."í Ë"r"r,in<in! ónJàr .-"-"rnrrrer /rekestnummer:ct01t2ï1ee4 / Bp RK 14-804'";.  ; ; ; i ; ;es.e'nietisË1+!d)] wijverzoeken u kennis te nemenvan de inhoud en die inhoud hier als n"rnàáro en ingetaill;b;schouwen. De bij deze oproepingbehorende producties-1 u! 14 (241 blz.) z,1n reeos óii uw ,e"ntÉánr aanwezig en kunt u opvragen bijvoorzieningenrechter rr. _E. Loesberg oiirnán uw rechtbank. Deze oproeping aanvoorzieningenrechter mr. E. Loesber! sruiten wij arsvorgt ár,' 
- ---

flJo1ïi:J:li:t,o:::'"nï:ff:l#,l.y:lli"-"J,^::it1::lts:":t" J E M van Rooij van Nunen tot opi:3'X,::,1;:",:"t t"""":::*t":rd; "Jil;d";'pd;iffiiliil,ï5Ë"'.ïoï1ff:3J#.Y:;H:',3:iJJ,'piXX,: l::::*fÍ,q..9::9i?rz;;Á;;;;iËàróïËiï_ïïJilï:i:,",J'ïii.i""ln",5;:I"flff ll [ï :,; ̂""ïi :ïi s n Ë í" á " J"' d,i{ir: i ; ryr' lïï ï iláï ; ::?[: Jil lï:,;8fi i:J,lt?ïiJ::"fl*:,:;ii:li?:T,?-n?.:f'lD^ii sri:ilil;;:ïlí"il',.Hoï:ï1"ffil".,
3::í:àff:i"J:ïlJïj:JJ::::i::fïj:1.tï:: r-:Ls:Ëilf iil,ï:iffï5i:i:fifJ:ïtïl
ffiff ffi ffi ïlï jï1:;j:::::ïlïi:""J,"1r"^b-;r;b,"5ï'ËÍ"?ïjH:ïïliffi HL1#;twlvw.veilin.qbiliet.nl op de volgende web[agina: http:waarin onder meer tettertijk hét votgendó ii""t gepubliceerd:
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Omschrijving:

Bezichtiging:

Eigendomsgegevens:

Soort eigendom:

Gebruik:

Kadastrale omsch rijvín g:

Bijzonderheden:

Het wordt n een deskundige in te schaketen om de

ges pl itste woon boerder! 
_!":: g, Ln" *@ondergrond, erf en verdere opstalËn

De mogerijkheid wordt onderzocht, ars een en ander duiderijk is, dan wordtdat hier vermeld.

Het pand is zonder toestemming van de bank verhuurd. Het huurbeding isingeroepen- Inmidders is door a-" 
"oooi"ningenrechter 

een beschíkkingafgegeven inzake het inroepen 
""";; i;;;;beding. Het pand zarten ti jdevan de veil ing leeg en ontruimd zijn.

Vol eigendom

Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
- gemeente Sint Oedenrode, sectie p nr. 525, groot g are;- gemeente Sint Oedenrode, sectie p nr. 526, groot 73.40 are;- gemeente Sint Oedenrode, sectie p nr. 50g groot 34.25 are;- gemeente Sint Oedenrode, sectie p nr. 509, groot 3.0i.55 ha;- gemeente Sint Oedenrode, sectie p nr. 510, óroot í.23.15 haj- gemeente Sint Oedenrode, sectie p nr. 5j6, groot 53.50 are;- gemeente Sint Oedenrode, sectie p nr. S1T, groot 52.gS are.
Voor wat betreft het bestemmingsplan vindt u de nodíge documenten in debij lagen (zie vooruvaarden). NumïL.s h""ft o" bestemming wonen (richtgeel op de kaart). Nummei ga heeft oe uestàmming volgens artiker 4 (geelop-de kaart)' De dikke zlrarte rijn geeft daarbij het vlak aan waarbinnengebouwd mag worden. De brauwivtarr<en aie achter het perceer van g/ga
liggen kennen de bestemming die valt ondei artikel 5 van hetbestemmingsplan.
De paardenbak bevindt zich buiten het bouwperceer en is dus in stri jd metde bestemming.
Het gebruik van de appartementen ís tevens in stri jd met de bestemming.

Voor wat betreft de berekening van de overdrachtsbelasting:
62Yovan de koopsom:2%
38% van de koopsom: 6%

Overiqe informatie:

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit tebrengen' Let er goed op dat oiI uoo onr'teiráepetilt en onvóoóaààerijk is. U kunt dus geenvoorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verrrilging 
""n 

u"n nnanËie.ing of voor het leegkomen vanhet pand' Als koper dient u zich u"n à" spe-rr"gêls Ë u"rg",,"i""L". wil wijzen u op de infórmatie overdit object en de van toepassing.ziinae veïiingvooruvaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen vande spelregels tóch onzeker beit, ócnaret oai een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.voor het uitbrengen van uw 
!o! -voorato"àná ""n 

a" 
"t""utï"u"iliig 

gebruikt u tret uieàinqtormutier.
i;,il",1i"l;ï'i:ï:ï:1,:iJl,ffiïjjï:j:f,iil;""t;;;ïffi;i'"Ë;;ïi,i"ïïifuio,,o.u,

Hiermee is ontegenzeggelijk feitelijk bewezen dat er op 5 februari 2014 voorde tweede maal eenExecutieveiling (hypotheek) plaatsvindt van hetzelfde onro"ànJ goed op het adres ,t Achterom 9-9A,549í xD sint-oedenrode (Nederland). Er mag niet tweemaal een actie plaatsvinden tussen dezelfdepartijen over dezelfde zaak, ofwel koriweg: nJuis in iaem: ni"ii*""r"al over hetzelfde. De regelheeft in het Romeinse rechtaanleiding gelevenloloe m-oeilijkste rechtsvragen. wat is bijvoorbeeldeadem res' dezelfde zaak? Eén tekstíïle"n wrj ter il lustratie áanÀaren, omdat hij tevens een schel lichtwerpt op de oude Romeinse samenleving ook in onvu"nt-i" Á"i nr"t mogelijk voor een tweede maaleen proces te beginnen als het vonnis van het eerste 'krachlvan gewijsde, heeft gekregen. Art.67 lid .lRv' stelt in navolging van de Lalijnse regál: 'Bestisri"g;;;;ó;ande 
áe rechtsbeïek[ing in geschil,vervat in een in kracht,van gewijsde gegaan vonnis, rrLboen iÀ een ander geding tussen dezelfdepartijen bindende kracht'' De grónd uá.ioete bepaling is natuurlijk niet gelegen in de consumerendewerking van de litis contestatió, maar moet gezocht worden in de proceseconomie: er moet ooit eenseen einde komen aan processen of zoals mén in het Latrln .ài,-tit", finiri oportet.
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Conclusie

op grond van bovengenoem.de feiten roepen ondergetekende acht rechtspersonenvoorzieningenrechter mr' E'.Loesberg dan ook op oil t" 
"onrl"tJr"n 

dat vanwege de hierbovenfeitelijk onderbouwde mee.rdere u"tnËtigÈ"re rechtshandelingàn-de door voorzieningenrechtermr' E' Loesberg op 7 
9kj*^"1 2014 uitgàsproken beschikkingïoer zaaknummer /rekestnummer:c1011281994 / BP RK 14-804 'u"n tu"Ët.íàge' nietig i, 

"n 
o"nJ"rletekenden dat vóór uitertiik g

ffiHl.",u*tebevestige."pÀ,;nooroíerotiitpi;;Ëil;;;à;;Ëà#,gszot.
Hoogachtend

A.M.L van Rooi j
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (Betgië)

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooij

Van Rooij Holding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooij

Politieke Groepering De Groenen,
afdeling Sint-Oedenrode:
Voor deze A.M.L. van Rc

J.E.M. van Rooi jvan Nunen
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven (Betgiê)

Camping en Pensionstal , ,Dommeldal, ,
Voor deze A.M.L. van Rooij

Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooij

1A.H van Rooi j  met macht iging aan
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi i

ondanks ons nadrukkelijk verzoek aan verantwoordelijke voorzieningenrechter mr. E. Loesberg om teconstateren dat vanwege de in onze oproeping d.d. 5 janua ri iolsfeitelijk onderbouwde meerderevernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. Loesberg op 7 oktobe r 2014uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnumm er: clo1l2g1gg4 / Bp RK 14-g04 'van
rechtswege' nietig is en ondergetekenden dat véó! rrite4iii,g iánuari Zotn schriftelijk te bevestigenop hun hoofdverbtijfptaatsïazendansweg goa;55208;ï;;n (Betgië), hebben wijvan
;"?ï';3[t"#:"rï:ï. 

tt E' Loesbers oaárop tot op heden seen enketà reactie rosán ontvansen,

Bijgevoegd vindt u de zes aangetekende brreven d.d. 2 janua ri 2015(Dossier olll: 14l80g, Not.nr:HA21'99'291114) met als titel xerurulscevlNG BEScuíixiNè oi" de rechtspersonen:1' van Rooii. Adriangs Marius Lamber_tug, vanaf 1 januàri 2011 wonende op zijnhoofdverblijfplaats Hazenda-swegtOA3 S2O Zonhoven (België);2. Yan !un9l, .rolalla eilr"rua{ia ;;;;f I j;";i'ààr r *on"nde op haarhoofdverbrijfpraats Hazenoánswegreo4 s5z0 Zonhou"n 1a"tgiel;3' camoinq en Pensigngtal-"Do(rr;reldal'; rïtlË rJ"[uoË1g"r A.M.L. van Rooij, vanaf I januari20'í1 wonende.op zijn nooroveroffiaats Hazendansrveó soe, 3520 Zonhoven (België);4' Het Ecolooisch, Kgnnis cqnt.rum 
'B.Y., 

gevestigJ op nË àores 't Achterom 9A, 5491 XD sint-oedenrode (Nederland) mA als d"ecqll 
Y,!r"ln nooi1, vanaf 1 januari 2011 wonenoe opzijn hoofdverbrijfpraats Hazendansweg 364, 3520 Zonhován (Bergië);5' Yan'Rooii.Holáinq 8.v., g"u".iióo àp het adres 't Achterom 9A, s491 XD sint-oedenrode(Nedertand), met ars bestuurder À r.l v31f1ou,.v;;;i;l"nm ri 2oll wonende op zijnhoofdverbrijfpraats.Hazendansweg 36A, 3520 zoín*"n iri"rgie);6' Politieke Groep.erinq D.e grgeneí (met haar zetel te utreànty, afdeling sint-oedenrooe,gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te sint-oedónrode til"oárrànol, met atsgemachtigd bestuurderA.M.L. van Rooij, vanaf 1 ianuaríiott wonènoá 

"i 
)iiíhoofdverbr ijfpraats Hazendansweg 3oA,'àszo zo., nóuen (Bergië);in opdracht van onderzoeksrechter s.cónne van de recntoant van Eerste Aanleg Limburg, afdelingHasselt van Griffier B. GHEUENS van die rechtbank neooen-ónivangen (stuk E). wij verzoeken ukennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.
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Met het versturen van deze zes aangetekende gerechtsbrieven d.d. 2 januari2015 staat luridisch vastdat zowel A'M'L' van Rooijen zijn eËÀtgenote.J-E.M. van noou àn Nunen overeenkomstig hungeregistreerde huurcontracl vanaf 1 jan-uari 201f;;n;; 
"oïï'"'À""tdverbtitïpraài" Èár"no"n.*ug364' 3520 Zonhoven (België) en oat'ÀeiÀieronder ingelasie van mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans verkreqen vElLlNd EXPLoor;atsetrlt< is o"pgerá"[i, ars gevolg van door de rechtbankoost-Brabant bóust uitgesprok;r *Éàriir" verstekbeschikkingen (stuk F).

De heer A.M.L.  van Rooi '
p/a Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven BELGTE

Boxtel, 26 novembe r 2014
Betreft : veilingexploot
Referentie: 20 1 4.009009.0 1

Geachte mêvrouw en heer Van Rooij, Hierbij doe ik u toekomen:O Afschrift

9 Eigendomsbewijs
O Notarisverklarino
O Bankgarantie
O Royementsvolmacht
O Op Uw verzoek
O Conform afsoraax
x Ter Informatie een veil ingexploot

Met vriendelijke groet,
mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans

Adactio
GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSO
KERKRADE-HEERLEN

64341

3íKï[?'l\ l i  
EN CORRESPONDENTI E, ONDER VERM ELDING VAN HET REFERENTI ENU MMER,

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen
Akerstraat 138
6417 BR Heer len
Tel. 045 560 98 Z0
Zaaknr.21400644tCH

Heden, de
tweeduizend veertien;

heb ik.
(naam van gerechtsdeunvaarder valt niet te lezen)

IEN 
vERzqEKE vAN: de naamroze vennootschap sNS Bank N.V., gevestigd te UTRECHT enkantoorhoudende te ARNHEM:

|""ï:ïf,:i"lÏllSfiï::l*te 
Heerlen aan het adres Akerstraat 138 ten kantore van de notarissen mrs. J.MJ.H.

VEILING EXPLOOT
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AAN: 1' Adrianus Marius Lambertus van Rooij_, geboren 10 maart i953, zonder bekende woon- ofverblijfplaats in Nederland of etders, oo"À-t" á"i"..are aàmicirià g"ko."n h"b;;;;;i; ïzst Az.Boxter,
fij!:,,""ï"",."at22ten 

kantore u"n í"iàri" ;r. É;;i;'^';;ïïnï' van oud notaris mr. J.K.A.M.

aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:

2' Johanna Etisabeth Maria van Nunen, geboren 20 septemberíg55, wonende te 5491 xD slNTOEDENRODE, ,t Achterom g a:

- bij afzondertijk exploot-

AANGEZEGD:

DAT bij akte van hypotheek op 27 april2006 verleden u99,. qg daarin genoemde notaris, vorgens werke akte degerequireerden voornoemd aan mijn requirant(e)(n) heeft/hebben scnitoig.erkend een bedrag ad € 750.000,00,tegen rente en aflossing en voorts ondei bedingen en voorwaarden als in de akte omschreven:

dat tot zekerheid hiervan door de gerequireerden voomoemd aan mijn requirant(e)(n) werd verleend het rechtvan eerste hypotheek op navolgende onroerende zaaklzaken, kadastáal omschreven als: 1. wonen, kadastraalbekend als gemeente Sint oedenrode, sectie P,. nummer 525, groot g a en plaatseli jk bekend als ,t Achterom gte sint oedenrode; 2. bedrijvigheid (agrarisch), terrein ("kk""rb*ó, kadastraal bekend als gemeente Sintoedenrode' sectie P' nummer szo, groot 73 a en 40 ca en ptaatsáti lt bekend als ,t Achterom 9 A te Sintoedenrode; 3' terrein (akkerbouw), kádastraal bekend urr gu.;;n1g-èint o"o"nrode, sectie p, nummer 50g,groot 34 a en 25 ca en plaatselijk bekend als 't Achterom te sint oedenrode; 4 terrein (akkerbouw), kadastraal
i:[iJ,.:flï"t3ï:il::'i::i"ï:,iï ?lll]l-1ii31e1 sls s'ooat;;, I a en 55 ca en praatserijk bekend ars tAchterom te sint oeden.rode; 5. terrein (akkerbouw), kadastraàr b"k"";;;i#:#: Ëïi3::""ïi:ff-:J:,: È:nummer 510' groot t ha,23 a en 15 ca en plaatseli jk bekend 't Achterom te Sint oedenrode; 6. terrein(akkerbouw) kadastraal bekend als gemeente sint oedenroo", ,""t ià p, nummer 516, groot 53 a en 50 ca enplaatselijk bekend als 't Achterom te Sint oedenrode; 7; terrein lattàroouw;, kadastraaï bekend als gemeente

]'Jff;x-Trode' 
sectie P, nummer 517, groot 52 a en 85 ca en ptaatsetijk bekend ats,t Achterom te sint

dat' nu gerequireerden/schuldenaar nalatig bli j fvbli jven in de nakoming van de verplichtingen uit voormelde akte,zodat het momenteel verschuldigde geneét opeisoaar is geworden e"n miin requirant(e)(n) thans onherroepelijk
|:ilff:X:t 

zal ziin ex art' 3:268 BW ot à" verbonden onroerende zaawzaken'in'nlt openbaar te doen

voorts heb ik, deuruvaarder, de gerequireerden voornoemo

"o"totoo",rl"t-RD 

om binnen TWEE DAGEN NA HEDEN aan mijn requirant(e)(n) tegen bewijs van kwijting te

- restant schuld per 23 oktober 2014- de kosten van dit exploot, kosten
voor royement en de
kosten van de veiling

: € 651.512,32

: € P.M.
ONDER AANZEGGING:
dat mijn requirant(e)(n), br1 gebreke van voldoening aan deze sommatie, de verkoop van voormerde onroerendezaaklzaken zal laten plaatsvinden oo.

donderdag 5 februari 2015 om í3.30 uur ín het Van der valk Hotet te vught, Bosscheweg 2

lru:::ïlivan 
mrs' J'MJ'H' Hendriks en/or J.L.G. Fleuren of diens ptaatsvervanser(s), op de wijze ats
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op kosten dezes zij e 9029

verzoekster kan op grond van de wet omzetbelastíng i96g de haar ín rekening gebrachteomzetbelasting niet verrekenen, derhalve veit<laart.-"a"óËr"ii" opg"r"lde kosten te hebbenverhoogd met een percentage gerijk aan hei percentage gènoemd in bovengenoemde wet

Hoe extreem ver burgemeester Peter Maas (cDA), de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade(Hart van Rooi/PvdA), A9:"1 der Heijden (D.cg. avÀn"rt, Jái u"n Burgsteden (wD) en interimgemeentesecretaris Fred schriever lzie toio's nieronàer) " -r''

lï[:gï::lj,ll",j:":::" GN serechtsdeurwaarder op
: ? : """fl ï"{ i:l :.!1ï: i ":, :2?:s:t,3 0 r ó t b el; [". d " '" àj ;;y;ï"",;#Ë,ïï ï: ;
f 1l;il13ji1"?*.1i8:g4g,l2 is sesLren; à'. n rvr r_;;,ffu 

", ,ffi;:3J j:i:ï"",T :;?^L _.^1? i 1o^ , :,1,;? : g " *"0 :, ft ; ;;;; H ; L rilïi"i ilïï D i t m et d e
X::ii::ï:,"1J^"jï::l:t11lY;L;^""1-T:ouvanairi"iffi ,ítË,llÏ!
::*::_1"1,:gH.j1=: 1!a lsweg 36A, -3s20, áoÀ Áo""'.i i" ËËr gië, j#l' ild#ïï JJ
p,"^T^""",11", srnl-oedenrode daar ar vanaf 22 april 2010 niet ,""i *oont, niet meer naar

;ii"*oià"nï,.',.ffi,.0 ooo,.P n F r a r t  a n  À i i ^ ^ , , ^ -  i - -  n ! ;;;Ëï';#J:ii'."''Ë;.ï.t r ^  Á / , 1 c ) 4  V n  c : ^ r  ^ ^ r - . - -  |54, 5491 XD Sint-Oedenrode.
de in opdracht van de gemeente Sint-oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op5 november 2013 (dossier:882294/ 3010).betekende r"nràgging van € 18.350,95 (waarvanal€ 8'948,82 is gestolen) aan J.E.M. van Nunen op het aoràs"l  ncnterom 9-9a, s491 XD,sint-oedenrode (Stuk 28 achter stuk A).  Dit  met oe voortÀnnis en wetenschap dat J.E.M.van Nunen door toedoen van burgemedster en wethouders van de gemeente sint-oedenrodevanaf l januari 2011 samen met haar echtgenote A.M.L. van Rooij haar hoofdverblijfplaatsheeft op het adres Hazendansweg 364, 3s-20 Zonhouán in-aurtië, niet meer naar Nedertandkan komen vanwege haar afgenomen identiteit en de vertreg-eË levensbedreigingen van Miesvan den Biggelaar, wonende in een illegale woning op het adYres ,t Achterom 5A, 5491 xDSint-Oedenrode:
de in opdracht van de gemeente sint-oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op
19-1"^".".t!"r 2013 (dossier: 166733411311) betekende meesiciimtnete aanzegging van€ 57'611,83 aan A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom ga, s491XD, sint-oedenrode(stuk 29-achter stuk A) '  Dit  me[de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooi jvanaf 1januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhovenin België, door toedoen van de gemeente dint-o"d"nrooe aaar àr vanaf 22april2010 nietmeer woont, niet meer naar Nederland kan komen vanwege zijn afgenomun ioenliteii en omniet te worden vermoord door Robert en Mies van den Big-gelaàr, wonende in een illegalewoning op het adres 't Achterom sA, 5491 XD sint-oed";.d;.' 

'
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'  de in opdracht van de gemeente Sint-oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 19november 2013 (dossier:  166733411311) betekende aanzegging van € 57.61 1,g3 aan J.E.M.v a n N u n e n o p h e t a d r e s , t A c h t e r o m 9 a , 5 4 9 1 X D , S i n t - o e í ó , ó o " t @ l .
Dit met de voorkennis en wetenschap dat J.E.M. van Nunen door toedó6-Gï burgemeester
en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 1 januari 2011 samen met haar
echtgenote A M L. van Rooij haar hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven in België, niet meer naar Nederland kan komen vanwege haar afgenomen
identiteit en de verkregen levensbedreigingen van Mies van den Biggeláar, wonende in een
illegale woning op het adres 't Achterom 5À, 549i XD sint_oedenróoe.

'  de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door GGN gerechtsdeurwaarder op 11
november 2013 (dossiernummer: 882294) verstuurde brief aàn Van Rooij Holding 8.V,, met
als bestuurder A.M.L. van Rooij, gevestigd op het 't Achterom 9a, 5491 xb Sint-oeOenrode.
Daarmee hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode beslag gelegd op het
inkomen van Van Rooij Holding B.V^ en hebben daarmee feitetijk de Stichti'nj
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,  Van Rooi j  Holdins B.V. en het Ècotogisch Kennis
Centrum B.V. zonder tussenkomst van een rechter geliquideerd (Stuk 3i achter ótuk A).

r de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN Gr""ht d"r*aarder op 2g
november 2013 (dossier: 1667334188229412611) betekende meest criminele executoriate
beslaglegging op a] le onroerende goederen van A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen op het
adres 't Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Stuk 32 achier Stuk A).Daarmee hebben
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode beslag getegO op aile onioerende
eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van trlunen op het adres 't Achterom
9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode en daarmee tevens op de daarin gevestigde bedrijven:- Camping en pensionstal  "Dommeldal, '

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.,
- Van Rooij Hotding B.V.
- Ecologisch Kennis Centrum B.V.

geliquideerd als ook de daarin gevestigde politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, met haar hoofdzetel in Utrecht.

o de in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door een GGN gerechtsdeurwaarder op 29
november 2013 (dossier: 166733418822941261í ) betekende meest criminele executoriate
beslaglegging op al le onroerende goederen van A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen aan
J.E.M. van Nunen op het adres ' t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oódenrode (Stuk 33 achter
Stuk A).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.

Met het versturen van deze zes aangetekende gerechtsbrieven d.d. 2 janua ri 2015 in opdracht van
onderzoeksrechter S.GORRE van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt van
Griffier B. GHEUENS van die rechtbank staat tevens juridisch vasi dat in Aétgie het étrafrechtelijk
onderzoek met burgerlijke partijstelling is gestart en dat de Staat der Nederlanden, dan wel de
gemeente Sint-Oedenrode alle schade zal moeten betalen. Om die reden hebben wij daarover contact
opgenomen bij betreffende griffier van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afOêllng Hasselt
(België). Daarop werd geantwoord dat wij de uitnodiging daarvoor bij gLrechtsdrieven op ons
woonadres Hazendansweg 36A, 3520,Zonhoven (België) in opdracht van de Raadkamer, Rechtbank
van Eerste Aanleg Limburg, Parklaan, nr. 25 bus 2 (België) op korte termijn tegemoet zren.

Op grond van deze feiten kan de weigering om te beschikken (fictief besluit) door DE STMT DER
NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Postbus 2001 1,2500 EA 's-Gravenhage, 

op onze bij aangetekende brief d.d. 29
december 20'14 (kenmerk: AvR/2912201415om) gedane twee sommaties tot het nemen van een
besluit vóór uiterlijk 8 januari 2015 nooit in stand blijven.

Daar voor de Staat der Nederlanden de schade met miljoenen euro's groeit als de aangekondigde
executie veiling op 5 februari 2015 doorgaat en de schadelijke gevolgen onomkee rbaaí zijn, richten wij
aan de rechtbank Oost-Brabant het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterliik 26 ianuari 2ó15 op dit
beroepschrift het volgende te hebben beslist:
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l' dat DE srMT DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door Ronald plasterk, Minister vanBinnenrandse Zaken en Koninkrij.n.r"ià1":,.JËi'r'ï*,,'* r *orrr een besruitmoeten nemen op ons sommatieverzoek tot-ÀEG;En van een besluit d.d. 29 december2014 (stuk A) met de oplegging van een dwangsom van € 100.000,- per dag, te betalen aanondergetekende acht rechtspersonen, voor elkà dag dre wordt overtreden.

ll ' dat de execr:tie-veiling op 5 februari 2015 moet worden ingetrokken vanwege het feit dat DESTMT DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd dàár Ronald plasterk, Minister vanBinnenland_s? z^,k?n.en Koninkrijksrelaties, 
"urJiro"i"n 

hebben beslist op onssommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 oecembàr-zoïo'fitr* ol en door derechtbank oost-Brabant is besrist op een eventueeL beroepscnrift daarop.

lll ' dat DE srAAT DER NEDERLANDEN wordt veroordeetd in de proceskosten en totterugbetaling van het griffierecht,

Vanwege het spoedeisende belang hebben wij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank oost-Brabant ook verzocht tot het treffei van voorlopige voorzieninË, r", als onderbouw dit beroepschrift.
De feiten ziin zo duidelijk dat wij hierover niet gehoord behoeven te worden.

Met nadruk maken wij u hierbij kenbaar dat het verschuldigde griffierecht zal worden betaatdGraagdeNotavoorhetgr i f f ie iech too tpe ie -mai | :@" ;À i ; ; ; ; , zodatw i j
meteen het griffierecht kunnen overmaken.

Vanwege de spoedeisendheid verzoeken wij u dan ook niet te wachten totdat het griffierecht isbetaald, daar u er zeker van kunt zijn dat die door ons wordt beta rd.

In afwachting van uw beslissing op dit beroepschrift tegen de weigeríng om te beschikken (fictiefbesluit) op ons sommatieverzoók iot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 aan DESTMT DER NEDERLANDEN, vertegenwoordigd door RonalJ piasterk, Minister van BinnentandseZaken en Koninkrijksrelaties, vóór uiierriik 26 ianuari20ls, verbrijven wij;

Hoogachtend

A.M.L van Rooi j
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (Betgië)

,rá)l
\ /

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooij

Van Rooij Hotding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooi i

'-'^)
N,ptJ4r,2!/z

J .E.M.  van Roo i jvan  Nunen
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven (Betgië)

/aJ,/
Y/

c7

,t-\ ,

íGJ/
\--/

Camping en Pensionstal  "Dommeldal, ,
Voor deze A.M.L. van Rooij

,. '-,,
/G"J/u-7

Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooi j
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Politieke Groepering De Groenen,
afdel ing Sint-Oedenrode;
Voor deze A.M.L. van Rooi i

,t'-1 ,qí
A.A.H. van Rooij met machtiging aan
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooij

q,

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woningop het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-oedenrode, heeÍt ondergetekende Á.rr,r.r-. ino; u"n Rooijeen kopie van dit beroepschrift laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht(t'vww'deqroenen'nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.deqroenen.eu), op internetlaten plaatsen.

Bi ibehorende Stukken

Stuk A (190 blz.)
Stuk B (4 blz.)

Stuk C (1 blz.)
Stuk D (46 blz.)

Stuk E (12blz.l
Stuk F (3 blz.)

Annemarie Jorritsma (WD) is vanaf 2 december 2013 over een periode van 3 jaar president van de
Europese vereniging van gemeenten en regio's, CEMR (Council of European Municipalities and
Regions). Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het artikel "Annemarie Jorritsma qekozen totpresident van CEMR" d.d. 2 december 2013 op de website van de Verei lg,ng van Nederlandse
Gemeenten.

ffi,**M*%
W ïÍITIG ffi
q '  f f i  #  V e r * n r g i r r g v . r n

W fwa#:" f ' , i*dfrtr. lndl4 S*m**nr*n

Annemarie Jorritsma gekozen tot
president van CEMR
Den Haag, 2 december 2013

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere, is op 2 december in
llu"g gekozen tot president van de Europese vereniging van gemeenten en regio's, cEMR
(Council of European Municipalities and Regions). CÉfUÉ verenigt de verenigi.ig"n u"n
gemeenten en regio's in Europa en is dé lobbyorganisatie van hét lokaal en iegionaal bestuur
bij de Europese Unie. Vanuit Nederland zijn zowel de VNG ats het lpo lid van CemR.

De benoeming als voorzitter van CEMR is voor de periode van 3 jaar. Samen met twee co-
presidenten, Inigo Joaquin de la Serna Hernaiz (burgemeester van Santader en voorzitter van de
Spaanse vereniging FEMP) en Giorgio Orsoni (burgómeester van Venetïe en voorzitter van de
l lal iaanse vereniging AICCRE), vormt Annemarie Jorr i tsma de pol i t ieke leiding van CEMR.
Annemarie Jorritsma vervult de functie naast haar burgemeesterschap van Alíere en naast haar
taken als VNG-voorzitter. De functie is onbezoldiod.
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CEMR

Lokaal en regionaal bestuur staan voor enorme opgaven vanwege de crisis en decentralisaties.CEMR is de orsanisatie die de lokale án r"lion#Ë;;;ïn;ï'. de aandacht van de EuropeseUnie brengt en de kennis- en ervaringsuitwisseting tusse"n oe siáangesroten verenigingen uit 41Europese landen faci l i teert .  om hier ieidino aan tê oêvên ic oan êh^F,-^. , : r f ,^- :^- - ,  ,
Jorritsma. 

rrrr.'vr r" vrll nler lelolng aan te geven is een enorme uitdaging, Jldus Annemarie

CEMR is de oudste Europese vereniging van lo.kaal en regionaarbestuur en de enige organisatie dienationale verenigingen van lokaal 
"n-reiion"al 

bestuur Èi"n,gt. sinds de oprichting in 1g51 pleitCEMR voor een verenigd, vreedzaam 
""n 

à.ro.r"tisch Europá, geoaseerd op het principe van lokaleautonomie' met respect voor het subsidiariteitsbeginsei 
"À 

Já pÏrti"ipatie van burgers. cEMR kenttwee kerntaken, het beïnvloeden van Europees oàteio 
"n 

r$ig"uing, en het bieden van eenplatform voor debat tussen lokale en regionale overheden.

Inhoudel i jk houdt CEMR zich bezig met:
- Duurzaamheid en leefomg1ving
- Internationaleaangelegenhede-n
- Economische, sociale en territoriale cohesie- Werkgeverszaken
- Internemarktaangelegenheden
- Democratie, burgerschap en uitbreiding

cEMR is tevens de Europese sectie van de wereldorganisatie voor steden en gemeenten, UCLG
[Y?:*:p::lrj::1] G_overnments.). Vanuit naar nïáàánlgn"ià ars president van SEMR isAnnemarie Jorritsma tevens vice_presiient van UCLG.

Hoe extreem ver deze grensoverschrijdende terroristische misdaaovanuit Nederland over.geheel Europa (en vanuit Europa over dewereld) onder aansturing van Annemaiie Jorritsma tzie táiol 
--

als President van de Europese- vereniging van gemeenten en regio,s,cEMR (council of European MunicipaÍitiàs and Regions) gaat, waarbrlonder de dekmantels van:
- Duurzaamheid en leefomgeving
- Internationale aangelegenheden
- Economische, sociale en territoriale cohesie- Werkgeverszaken
- Interne marktaangelegenheden

Democratie, burgerschap en uitbreidingsluipmoordende chemische genocide op 7 mitjard *ere'Ídbewo;";; il;àï'ëpY""go, maaKt ons bijaangetekende brief d'd' 22 april2oo2 (kenmeir: rz/2zo42lvz) verstuurde dringende verzoek aanminister Annemarie Jorritsma van Economisch Zaken (rueáerránál om op 24 april 2oo2 hetkolenconvenant met minister Pronk (VRoM), branche àrgrnÈátià EnergieNed en de vijf producentenniet te ondertekenen glashelder.

Betreffende brief d'd' J2^april2002 (kenm erk: EZ22042lvz) aanminister Annemarie Jorritsma vanEconomisch Zaken (vvD), als ook aan minister-president wir t<or (pvdA) en minister Jan pronk(PvdA) van VRoM met bijbehorend 25{al onderbouwàno" uàtii".tukken vindt u brygevoegd (stuk H).wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhouJ nrer ats herhaald en ingelast tebeschouwen' Van zowel Annemarie Jorritsma, wim Kok en Jan pronk hebben wij daarop na 13 jaarnooit enige reactie mogen ontvangen, waarmee onomstotelijk het bewijs is geleverd dat de staat derNederlanden verantwoordelijk en áansprakelijk is voor de wóretJwijde vergiftiging, waaronder Belgiëen ondermeer Group Machiels (Remo stort), vanwege Áát e;n"lu*-verdrag, wordt gebruikt alsdekmantelbedrijf om vanuit België miljarden wereldbéwoners te vergiftigen onder de deKmantel"Closinq the Circle,,.

I n -  /í " /  o
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Bijgevoegd vindt u het getuigschrift d.d. 4 december 19g3 van de Katholieke lndustriële Hogeschooloost-Vlaanderen te Gent aan A.M.L. van Rooij van de 
"rr.ui 

v"itigheidskunde Niveau I enbijbehorend Besluit d.d., 7 april 19s8 (ni: Áneolnrólóá0068?) uàn o" staatssecretaris van Sociarezaken en werkgelegenheid'(Neoerlaná), waarin de.crr.r, váiii!neidskunde Niveau I voor A.M.L. vanRooij een Europese erkenning neeft g;íreten (Stuk l);
De machtiging van bovengenoemde acht rechtspersonen aan het Ecologisch Kennis centrum B.V.vindt u bijgevoegd (Stuk J).

Conclusie \

op grond van bovengenoemde feiten kan het in. geding zijnde besluit d.d. 1g december 2014,kenmerk AMV/0007057611027, van Vlaamse minister iorl scHnuvlrEGE van omgeving, Natuur enLandbouw nooit in stand blijven. Dit des ie meer op grond van die feiten bij het niet nietig verklarenvan betreffend besluit de Belgische staat zich onmisienbaar r"nrtoig maakt aan (sluipmoordende)chemische genocide.o.p miljoènen Belgen en miljarden wereldbewoners, welke vanuit Nederland ingang is gezet' wrj richten aan de AfdeÍng Bestuursrecrrt.óÀ"l 
""n 

de Raad van State dan ook hetnadrukkelryke verzoek om daarop:

l' het ministerieel besluit d.d. 19 december 2014 metkenmerk AMV/00070 57611027 vanVraamse minister Joke scHAUVLTEGE nietig te veir,iàrun,

ll ' Vlaams minister Joke sCHAUVLIEGE te veroordelen in het terugbetalen van de betaaldegriffiekosten als ook van de gemaakte pro"e.tosten:

[:1ffï:t[?rÏ:#"":l*ansstbevestisins 
van dit "Verzoek tot Nietisverklarins" en het vervotetraject

- Ecologisch Kennis centrum 8.V., voor deze ing. A.M.L. van Rooij, wonende op zijnhoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3S20 Zonhoven.verblijven wij;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze,

r ' '  
- '

/ /
/ /
|  

- - /
I\
v'

Íng. A.M.L. van Rooi j
Directeur

Bi ibehorende stukkenbundel:

1' (stuk A) ons sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december 2014 metbijbehorende 33 stukken aan feitelijke onderbouw (kenmerk, nunyzgt 22014lsom)aan destaat der Nederlanden, voor deze Ronald Plasterk, tvtinisier'van Binnenlandse Zaken en
_ Koninkrijksrelaties (í90 btz.);
2' (S!uk B) ontvangstbewijs-ommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 29 december(kenmerk: AvN2912201alt:m) aan de staat der Nederlanden, voor deze Ronald ptasterk,

Minister van Binnenrandse Zaken en KoninkrijksretalÈi tl 'ËLl;3' (stuk c) Brief d.d. 7 ianuari 2015 (kenmerk: 201s20006 iFusoool24) vande griffie van deTweede Kamer der staten-Generaar aan A.M.L. van Roou, Hazendansweg 36A, 3520Zonhoven, België (1 blz.) ;
4' (stuk D) oproeping d.d. 5 janua ri 2015 aan voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van derechtbank oost-Brabant (Nederland) om te constateren dat vanwege de daarin feitelijkonderbouwde meerdere- vernietigbare rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E.

!99sberg op 7 oktobe r 29l4 uitgesproken beschikking onder zaaknummer /rekestnummer:c1011281994 / Bp RK 14-804'ván iechtswege' nietigïs go_ur.r;
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5. (stuk E) Zes aangetekende brieven d.d. 2 janua ri  201s (Dossier oi lr:  14lg08, Not.nr:HA21'99'291114) met als titel KENNIsGEVNG BESCHrkrrNCoi" de rechtspersonen: VanRooij,  Adrianus Marius Lambertus, van Nunen, Johanna Erisabeth Maria, camping eriPensionstat "Dommehat,, Ecotogisch Kennis Centrum B.t.:G; Rooij Hotding B.V. en dePolitieke.Groep-ering De GroeneÀ in opdrácht van onderzoeksrechter s.GoRRE van derechtbank van Eerste Aanreg Limburg, afdering Hassert, u* órni". B. GHEUENS op hunwoonadres tevens hoofdverblijfplaatJ Hazendànsweg gbn, ssió Zonhoven, e"igá 
-Ëoo"n

ontvangen (12 blz.);
(stuk F) Bry brief d.d. 26 november 2014 valsetijk verkregen vElLtNGEXpLoor van mw.A ï J. M (Je.anine) Bordes-Hermans, werkzaam voor Van ,t Hooft & Van Roosmalennotarissen, clarissenstraat22, s2gl AB Boxter, Nederrand ià ;;.),(stuk G) Ministerieel besluit o.o. t g december 2014, kenmè*Tnavloo orosr6t1o27, vanVlaamse minister Joke sCHAUVLTEGE van_omgeving, Naiuu. en tandbouw (g brz.);(Stuk H) Brief d'd. 22 april2002 (kenm erk: EZl22o42lvz) aanminister Annemarie Jorritsmavan Economisch Zaken (wD), ais ook aan minister-preóident wir xor (pvdA) en ministerJan Pronk (PvdA) van vRoM met bijbehorend 25-tal onderbouwende bewijsstukken (63 btz.);(stuk l) Getuigschrif t  d.d.4 decembár 1993 van de Kathorieke Industriële Hogeschooloost-Vlaanderen te Gent aan A.M.L. v_an Rooij van de cursus veiligheidskunde Niveau I enbijbehorend Besluit d.d. Tapril í998 (nr:ARBo/Ats/geoooázi"à" de staatssecretaris vansociale zaken en werkgelegenheid (i\ederland), waarin o" clr.r. Veiligheidskunde Niveau Iylgr.AY:!. van Rooijeen Europese erkenning iieeft gekreg"" i, ofZ.l,

l$tuk J) Machtiging van bovengenoemde achirechts["r.oi"n à=an het Ecologisch KennisCentrum B.V. (í blz.).

6.

7 .

8 .

9 .

10 .

PS: Als voorzitter van de go!t!9re partij De Groenen, afdeling sint-oedenrode, gevestigd in de woningop het adres't Achterom 9, 5491 XD tesint-oedenrooe, neeÏtánoergetekeno"Á.v.L. 1no; van nooileen kopie van dit beroepschrift laten toekom^en aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht(www'degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, 
"rJàrrg'à"lgië 

(www.deqroenen.eu;, opinternet laten plaatsen.
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(ttrs, R. Laterveer)

Mínhterb vrn Sochte Ztkcn
sn Werkgelegenhekl

Di rec'tíe. Arhe idsomstancligheden
Nr. ARBO/AIS/9800687 "
EG-verklaring

DE STAATSSECRBTARIS VAN SOCI.ALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEII)

Gelet op <Je artikeren,.?.:*.1 yr".crc Regering EG-verkraring deskundige_in de A.rbodienst;cerez.en her verzoeksc'hrift van 1 r,ecerïi".riro7 
";; 

d"l;a;ï.ora.r-. van Rooij,geboren 10 maart 1953 te orrïni ë;."_ëd."rocle, NL);

de dirl/eur Árbeidsomsrandigheden,

,/r4 /L - \ f f i

BESLUIT

Hct gettligschrift van de.cursus veiligheidskun^de niveau I, afgegeven 4 december lg93d o o r d e Katr r o r i e ke, 
f n j uS lriel . yi;i ilq, r.f_^d"-r t- irËrï óï- 

" _ " 
a n Ad rian us Mari usLambertus van Rooii, geboren l0 ríaart rgsr ià-od"iï rït.--oede'rode) getiik te"il;lT'ï";ï,fi"tili*í*fn"^i"*iiii,',:":"riï"jl'iJ*(È rid onderd.árï,'"un o.

's-Gravenhage, 
7 april 199g

De Staatssecretaris voornoemd,
namens deze,

Tagen dit besiuit k6n een ieder wiens boÍang rechtstreeks bij de beschikking is betrokken bezwoar rnoken door binnen z€swekên na de dag waorop deze baschikking is verzonden een gsmotiv€erd bezwaarschrift te richten aan de stas*i€crst'risvon soclale Zakan en werkgelegenheid' Postbus 90801, 2509 Lv's-Gravenhage. Deze beschikking of een kopie drcryan.moel bij het berwaarschrift worden overlogd. 
-vrY'x^^"rv ur selr Kopl



Ecologisch Kennis Centrum B.V.
t Achterom 9a, 5491 XO, Sint_Oedenrode.
C_orr. Adres: Hazendanr;"ó àÀÀ;
3520 te Zonhoven (België)

Onderwerp:
- Ministerieel besluit kenmerk AMV/00070 57611027 houdende uitspraak over het beroepaangetekend tegen het besluit met kenmerx nr. is,oiltm4.logvan de deputatie van deprovincie Limburg van 17 iuli 201 _waarbij het ingááienáe verzoek van de nv RemoMilieubeheer' Ekkelgaaroán ró, 3so0 Hassett, 

"Ë-i" "-pr"itatievoorwa"roËn a" wijzigen vande stortplaats' gelegen te 3530'Houthalen-HeicrrteÀ-n,-rto"r."lsedijk zn, wordt ingewilligd.
Volmacht
ondergetekenden verklaren dat z4 bii dezevolmacht verlenen en machtigen het Ecologisch Kenniscentrum B'V' gevestigd op het 

";;".i'iÁ;terom 9A, s+st xóle. sint-oedenrode (Nedertand),namens deze haar directeur ing. A'M.1. van noóu ilr;;;;'; )xn noorouàiui,rrpËlËHazendanswes364' 3s20 te Zonhoven (Bergië-), o. 
";;;;" 

namens hen, zijnde ondergetekenden, de bijhandelingen in en buiten'..u"Ét"n uooi!Ër""nten op iitti.ó* áq. behanderingen te verschijnen, vooren namens hen alle o:o-:::tY:1.?.fr^a1-{àing9n te verrichte"n in r"Ï"n die betrekking hebben op hetMinisterieel besluit kenmerk AMV/00070 síano,zt, w;;g;;;;tgg1s aanptakking tot 28 janua ri 2015
;:ï:ïÍï::t![',fj1"' 

nietisverklarins kan worden.inseii;;J;,l ;" Ardetins besruu]srechtspraak van

rffs
Zonhoven: 25 januari 2015

op zijn hoofdveroriytpraats Hazenoilil{'s6A, ssáó à;;;; ËËej,

haar hoordverbrijfpraats Hazeno'anG gon, ss2o zonrróven iilióiài,

,wonendeinKroat ië@

:::::tg:li|:ls.i:.' lrrj Beilefroidraanro, ssoó t" Hassert met arspenningmeester Verbeek Erik, vanaf 31 àlt"o"i zooo *on""Jà Ëi ,unhoofdverbtijíptaats Seovacki put 43, S+SS0 Èïk;;" (Kroatië);

9*9!+91,
? i:l i ff ?sngir,:: :"^1":l I t,,n,_ :,,= i 111e e iJ"'' n n,r. L. va n Roo ij, va n a Í1 januari 2011 wonend" op iiln n"óro*ÀiurpË;ï, ;*;ïd#$ï ui:3520 Zonhoven (Betgië); q
llit-r"1119:uesrigo_oR nèt áoËTlGÀt"à, gn, 54e1 XD sint_oedenrode (Nederiand) met ars oirecteuiÁ.rvr.f. urn Rooij, vanaf .1 januari20'11 wonende op zijn Éooroveroiilrft";Ë H;;;;"answes 36A, 3s2oZonhoven (België); ry
Yan Booii Ho.lCino Éi/., met_on

:[ ï:,"iÍ..,:^:: f ïï,i,.:TjS: lÍ ? 1 I? 9 ii_óeáen roo e ( Nede rra rr d ), m eiats bestuurder A.M.L. van,Rooij, uanar i jànuàiló;ilH;i" *i,;,llhoordverbrijfpraats Hazend"nsóeg sóÀ, áËió t""n"""" ie;ióië;''u"

H:::r.:i"r,q?"ï1gd op het adres ,t Achterom s, sqój ió'i;ï;i_' ""
oedenrode (Nedertàn d ), T_"i _"t" g"ru.Àtit J ;estuurder A. M. L. van Rooij,vanaÍ l januari 2011 wonende op zijn nooráveÀfiitpi";i, il;;j;;Ë;36A, 3520 Zonhoven (Betgië);
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