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Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 
Aan burgemeester en wethouders  
van Sint-Oedenrode 
Postbus 44 
5490 AA Sint-Oedenrode 
 
 
 

 

    
 
Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
 
                   Sint-Oedenrode, 7 september  2011 
 
 
 
Ons kenmerk: C&P/070911/VZ 
 
Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit:  

1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal ―Dommeldal‖ vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn verwijderd.   

2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 
en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 10 september 2011 is ingetrokken; 

3. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
‗Dommeldal‘ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 10 september 2011 in geval aan bovengenoemd         
2--tal verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders vóór 
uiterlijk 10 september 2011 geen uitvoering is gegeven:  

    
 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
Namens A.M.L. van Rooij, kan door mensdodende corruptie vanuit de gemeente Sint-Oedenrode 
vanaf 22 april 2010 niet wonen op ‘t Achterom 9, J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op het adres  
‘t Achterom 9a en camping en pensionstal ‗Dommeldal‘ VOF, gevestigd op het adres ‘t Achterom 9-9a, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen: cliënten, richten aan uw college opgemelde 3-tal 
sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 10 september 2011 en wel op grond 
van de volgende feitelijke onderbouwing:    

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-september-2011-ontvangstbevestiging-gemeente-verzegeling-eraf.pdf
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
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Feitelijke onderbouwing:  

 
Voor de feitelijke onderbouwing van ons opgemelds 3-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een 
beluit vóór uiterlijk 10 september 2011 verwijzen wij u naar de volgende stukken: 

1. De op 6 september 2011 verzonden uitspraak AWB 10/3400 d.d. 1 september 2011 van de 
rechtbank ‘s-Hertogenbosch (6 blz.)(zie achter tab 1);  

2. Brief d.d. 22 maart 2006 met bijbehorende aanvraag ontheffing ex artikel 8, lid 2A, Wet op de 
openluchtrecreatie van Bureau Praedium aan burgemeester en wethouders van de gemeente 
Sint-Oedenrode (5 blz)(zie achter tab 2);  

3. Brief d.d. 26 juni 2006 m.b.t. het collegebesluit d.d. 6 juni 2006 met daarin de vermelding ― 
Het bestemmingsplan „Buitengebied 1997‟ biedt de mogelijkheid tot het verlenen van 
vrijstelling ten behoeve van een minicamping, logies en ontbijt en dagrecreatieve 
voorzieningen, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Zo geldt voor de 
minicamping een maximum van 15 kampeerplaatsen binnen 50 meter rondom een 
bouwblok. De logiesgelegenheid moet beperkt worden tot 100m2 en permanente 
bewoning dient te worden voorkomen‖ en de conclusie ― De realisatie van een 
volwaardig paardenstation (voor 78 paarden waarvoor milieuvergunning is verleend) op 
korte termijn is daardoor niet haalbaar. Vooralsnog kan het huidige gebruik van de 
opstallen (paardenhouderij) worden voortgezet in afwachting van het nieuwe 
bestemmingsplan‖ (2 blz.)(zie achter tab 3);  

4. De op 16 juli 2007 bij de gemeente Sint-Oedenrode ingeleverde melding artikel 8.19 Wet 
milieubeheer met bijbehorend 2-tal bijlagen m.b.t. de verandering: ―het realiseren van een 
recreatie, logies en ontbijtruimte met terras‖ Ondanks daartoe wettelijk verplicht te zijn 
hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode om redenen van corruptie zoals 
hieronder beschreven daarop (na ruim 4 jaar) nog steeds geen besluit genomen en het ook 
niet laten plaatsten in de huis-aan huiskrant Midden Brabant. Bij die aanvraag zit het besluit 
d.d. 4 januari 2007 van burgemeester en wethouders verleend aan A. Vervoort, Hoogeind 9 te 
Sint-Oedenrode in hetzelfde buitengebied van Sint-Oedenrode waarin letterlijk het volgende is 
beslist: ― een recreatieruimte wordt gerealiseerd met betrekking tot logies en ontbijt. 
Verder is er sprake van een kantine/wachtruimte met terras, die boven de 
paardenboxen wordt gerealiseerd. Onderhavige ruimte is milieutechnisch niet relevant‖.  
(18 blz)(zie achter tab 4); 

5. De op 20 juli 2007 bij de gemeente Sint-Oedenrode ingeleverde melding artikel 8.19 Wet 
milieubeheer m.b.t. de verandering: ―het realiseren van een minicamping voor maximaal 
15 mobiele kampeermiddelenbijbehorende verharde parkeerplaatsen en overige daarbij 
behorende voorzieningen‖ Ondanks daartoe wettelijk verplicht te zijn hebben burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode om redenen van corruptie zoals hieronder beschreven 
daarop (na ruim 4 jaar) nog steeds geen besluit genomen en het ook niet laten plaatsten in de 
huis-aan huiskrant Midden Brabant (5 blz)(zie achter tab 5); 

6. Onze tijdig ingediende zienswijzen d.d. 25 augustus 2011 (kenmerk: AvR/C&P/250811/zw)  
op het Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER (bestaat uit ―399 blz.‖ en 
een ―5-tal dikke ordners);    

7. De hieronder ingelaste stukken (blz 3 t/m 120); 
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan uw college gericht.     
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan: 
 

dat op het adres ‘t Achterom 9-9a vanaf 16 januari 1989 een milieuvergunning rust voor 
het houden van 350 mestvarkens.   

 
dat op het adres ‘t Achterom 9-9a vanaf 12 mei 1998 (na omzetting naar andere 
diersoorten) een milieuvergunning rust voor het houden van 79 paarden en 59 varkens 
en losrijhal van zo‘n 70 bij 32 meter. Dit met de bedoeling daarbinnen een overdekte 
rijbak van 60 met 20 meter te realiseren en daarin 56-tal paardenboxen te maken, zodat 
de 78 paarden waarvoor milieuvergunning is verleend allemaal kunnen worden gestald. 

 
Ambtelijke corrupte vanuit ambtenaar G. Veldmeijer, namens burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, is er de oorzaak van dat ten behoeve van de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en 9a 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-september-2011-uitspraak-rechtbank-den-bosch-dwangsom.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2011-bw-bijlage-2.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2011-bw-bijlage-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-milieubeheer-st-oedenrode.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2011-bw-bijlage-5.pdf
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vanaf 12 mei 1998 geen losrijhal van zo‘n 70 bij 32 meter kon worden gebouwd met daarin een 56-tal 
paardenboxen en opslagruimte voor stro en hooi.        
 
Met die inhoud is verder feitelijk komen vast te staan dat burgemeester en wethouders inzake 
Camping en Poensionstal ‗‘Dommeldal‘  bij collegebesluit d.d. 6 juni 2006 letterlijk het volgende 
hebben beslist:  
 

Het bestemmingsplan ‗Buitengebied 1997‘ biedt de mogelijkheid tot het verlenen van 
vrijstelling ten behoeve van een minicamping, logies en ontbijt en dagrecreatieve 
voorzieningen, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Zo geldt voor de 
minicamping een maximum van 15 kampeerplaatsen binnen 50 meter rondom een 
bouwblok. De logiesgelegenheid moet beperkt worden tot 100m2 en permanente 
bewoning dient te worden voorkomen.   
 
Conclusie: De realisatie van een volwaardig paardenstation (voor 78 paarden waarvoor 
milieuvergunning is verleend) op korte termijn is daardoor niet haalbaar. Vooralsnog 
kan het huidige gebruik van de opstallen (paardenhouderij) worden voortgezet in 
afwachting van het nieuwe bestemmingsplan. 

 
Aan al deze voorwaarden is voldaan. Voor de afhandeling van dat alles hebben cliënten Bureau 
Praedium ingehuurd en daarvoor veel geld betaald. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u dan 
ook door naar directeur Geert van de Veer van Bureau Praedium.    
 
Met die inhoud is verder feitelijk komen vast te staan dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode na ruim 4 jaar nog steeds geen besluit hebben genomen op: 
 

De op 16 juli 2007 bij de gemeente Sint-Oedenrode ingeleverde melding artikel 8.19 Wet 
milieubeheer met bijbehorend 2-tal bijlagen m.b.t. de verandering: ―het realiseren van 
een recreatie, logies en ontbijtruimte met terras‖  

 
en dat:  
 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode inzake A. Vervoort, Hoogeind 9 te 
Sint-Oedenrode in hetzelfde buitengebied van Sint-Oedenrode bij besluit d.d. 4 januari 
2007 letterlijk het volgende hebben beslist: ― een recreatieruimte wordt gerealiseerd 
met betrekking tot logies en ontbijt. Verder is er sprake van een kantine/wachtruimte 
met terras, die boven de paardenboxen wordt gerealiseerd. Onderhavige ruimte is 
milieutechnisch niet relevant‖.   

 
Daarmee hebben burgemeester en wethouders in zeer ernstige mate hun macht misbruikt, dat tot op 
de dag van vandaag blijft voortduren, met het vooropgezette doel daarmee gigantische schade bij de 
familie Van Rooij te veroorzaken.  
 
Met die inhoud is verder feitelijk komen vast te staan dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode na ruim 4 jaar nog steeds geen besluit hebben genomen op: 
  

De op 20 juli 2007 bij de gemeente Sint-Oedenrode ingeleverde melding artikel 8.19 Wet 
milieubeheer met bijbehorend 2-tal bijlagen m.b.t. de verandering: ―het realiseren van 
een minicamping voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelenbijbehorende verharde 
parkeerplaatsen en overige daarbij behorende voorzieningen‖   

 
Ook daarmee hebben burgemeester en wethouders in zeer ernstige mate hun macht misbruikt, dat tot 
op de dag van vandaag blijft voortduren, met het vooropgezette doel daarmee gigantische schade bij 
de familie Van Rooij te veroorzaken.  
 
Met die inhoud is verder feitelijk komen vast te staan dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode inzake buurman Johan van Gorkum op de locatie Ollandseweg 165 letterlijk het volgende 
hebben beslist: 
 
 



© 4 

 
 
 
 
Dat buurman Johan van Gorkum op de locatie Ollandseweg 165 heeft mogen bouwen 
en mag realiseren:   
- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' deels buiten het bouwvlak 

een woonboerderij van ruim 2000 m3 met daarin een grote woning, een 3-tal 
appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote ontspanningsruimten en een 2-tal vide;  

- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' ver buiten het bouwvlak een 
opslag-stallingsruimte voor het stallen van paarden met een oppervlakte van 206 
m2 en een inhoud van zo'n 800 m3; 

- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' een minicamping voor 25 
plaatsen aan te leggen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, 
als parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, paddock, e.d. 

zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.  
 

Dit met de voorkennis en wetenschap dat op het perceel Ollandseweg 165 ingevolge 
het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' een woonbestemming rust waarop ingevolge 
artikel 18, lid 4 sub b en lid 5 sub b binnen het bouwvlak een burgerwoning mag worden 
gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2 in 
geval er geen sprake is van herbouw op dezelfde fundering met eenzelfde inhoud.  

 
Hiermee is feitelijk bewezen hoe extreem misdadig en corrupt het college van burgemeester 
wethouders van Sint-Oedenrode is.  
 
Op grond van deze feiten sommeren wij u tot het nemen van de volgende drie (art 3:1 Awb) besluiten:   
 

1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal ―Dommeldal‖ vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn verwijderd 

      
2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 

en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 10 september 2011 is ingetrokken; 

 
3. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

‗Dommeldal‘ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 10 september 2011 in geval aan bovengenoemd         
2--tal verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders vóór 
uiterlijk 10 september 2011 geen uitvoering is gegeven:  

    
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
     Afgegeven met ontvangstbewijs 
      

                              Aan: Gemeenteraad van  
                                                                               Sint-Oedenrode,     
        Postbus 44 
        5490 AA Sint-Oedenrode. 
       

                 Sint Oedenrode, 25 augustus 2011 
 
 
 
Ons kenmerk: AvR/C&P/250811/zw 
 

 

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
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Deze zienswijzen op het Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER 
bestaat uit ―399 blz.‖ en een ―5-tal dikke ordners‖ met onderbouwende bewijsstukken   
 
Betreft: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen en Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‖  
             VOF(cliënten)/  

- Zienswijzen op het vanaf 25 juli 2011 t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER. 

  
Tevens sommatieverzoek tot het nemen van een raadsbesluit:  
- dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij 

camping en pensionstal ―Dommeldal‖ vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn verwijderd; 
- dat het vanaf 1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van 

Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ voor een bedrag van 
€ 8.859,- in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in 
samenspraak met de Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 10 
september 2011 is ingetrokken; 

- dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij 
Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ opgelegde meest corrupte dwangsommen van in 
het totaal € 50.000,- vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn ingetrokken; 

- dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 
corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn ingetrokken; 

- dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies 
van Rooij en Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ opgestarte procedures bij de 
rechtbank s‘-Hertogenbosch en de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State 
vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn ingetrokken; 

- dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van ―Smaad‖ 
tegen Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode vóór uiterlijk 10 september 2011 is ingetrokken; 

- dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode alle overige 
gedane strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal 
―Dommeldal‖ bij politie en/of justitie vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn ingetrokken; 

- dat het al vanaf 11 oktober 2007 (4 jaar lang) door burgemeester P. M. Maas (CDA) en 
wethouders van Sint-Oedenrode dictatoriaal éénzijdig afsluiten van e-mailberichten van  
Ad en Annelies van Rooij en Camping en Pensionstal ―Dommledal‖ naar de gemeente 
Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 10 september 2011 is opgeheven;    

- dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ‘t-Achterom 
5a, in strijd met het niet rechtsgeldige bestemmingsplan Buitengebied 1997 en vorig 
bestemmingsplan buitengebied met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per 
dag tot een maximum van € 500.000,- vóór uiterlijk 10 september 2011 moet zijn 
beëindigd, moet worden afgebroken en moet worden teruggebracht tot stal/ schuur; 

- dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag tot een maximum van € 5.000,000,- 
en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein de bedrijfswerkzaamheden vóór 
uiterlijk 10 september 2011 moeten zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van Aarle haar bedrijf 
van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking heeft in strijd  
met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een 
vereiste Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste 
Milieuvergunning voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle 
geproduceerde geïmpregneerde hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan 
zijn de omliggende gronden (waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 
meter vanuit het bedrijf Gebr. van Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese 
Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal miljoenen euro‘s gaan kosten. Als 
gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten vergiftigd met 
honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-Oedenrode en omliggende 
gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere vergiftigingsziekte. De schade als 
gevolg daarvan is met geen miljarden euro‘s te betalen. De gemeenteraad van Sint-
Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
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- dat bij besluit aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een 
schadevergoeding van € 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig 
handelen van burgemeester en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2010, waardoor De Groenen in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen 
en het door toedoen van burgemeester en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan 
de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 voor Noord-Brabant.  

- dat bij besluit aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en 
Pensionstal ‗Dommeldal‘ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., een totale materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,-  
zal worden betaald, verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 10 september 2011.  

- op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' rust op de woning 
Ollandseweg 165 een woonbestemming waarop ingevolge artikel 18, lid 4 sub b en lid 5 
sub b binnen het bouwvlak een burgerwoning mag worden gebouwd van maximaal 500 
m3 met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2 in geval er geen sprake is van 
herbouw op dezelfde fundering met eenzelfde inhoud. Op grond van deze wetenschap 
heeft buurman Joan van Gorkum ter plaatse deels buiten het bouwvlak op een andere 
fundering de volgende nieuwbouw  neergezet 1) een woonboerderij van ruim 2000 m3 
met daarin een grote woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote 
ontspanningsruimten en een 2-tal vide 2) een opslag-stallingsruimte voor het stallen van 
paarden met een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3. Daarmee 
heeft Joan van Gorkum op de locatie Ollandseweg 165 in zeer ernstige mate gebouwd in 
strijd met het vigerende bestemmingsplan buitengebied. Om niet medeplichtig te worden 
aan dit door Joan Van Gorkum gepleegde misdrijf richten wij aan de gemeenteraad het 
nadrukkelijke sommatieverzoek tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 10 
september 2011 Joan van Gorkum met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- 
per dag tot een maximum van € 1000.000,- te verplichten tot het afbreken van 
bovengenoemde in strijd met het bestemmingsplan gebouwde woonboerderij (2000 m3) 
en opslag-stallingsruimte (800 m3).    

 
Sommatie tot het doen van strafaangifte bij de politie vóór uiterlijk 20 augustus 2011. 
- Dit omdat met de inhoud van deze zienswijzen onmiskenbaar feitelijk is komen vast te 

staan dat burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Henriëtte van den Berk-van de 
Laar (CDA), wethouder René Dekkers (VVD), wethouder Jeanne Hendriks-van 
Kemenade (HvR/PvdA), secretaris P.J.E. van de Loo en alle betrokken ambtenaren 
binnen de gemeente Sint-Oedenrode, met oogluikende toestemming van alle 
gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode, al vele jaren zodanig ernstige georganiseerde 
misdrijven tegenover A.M.L. van Rooij hebben gepleegd dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 
april 2010 naar België heeft moeten vluchten, al 1,5 lang tegen dubbele woonlasten 
gescheiden moet wonen van zijn vrouw en in België politiek asiel heeft moeten 
aanvragen om niet hetzelfde lot te ondergaan als dat van Pim Fortuyn. In artikel 160 van 
het Wetboek van Strafvordering staat daarover letterlijk het volgende geschreven: “Ieder 
die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het 
Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover 
daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van 
dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld 
aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.”  Met de inhoud van deze zienswijzen 
draagt u kennis van deze al vele jaren lang samenspannende misdrijven tegen A.M.L. 
van Rooij. Alle raadsleden van Sint-Oedenrode waaraan deze zienswijzen is gericht zijn 
op grond van artikel 160 Sv dan ook wettelijk verplicht om daarvan strafaangifte te doen 
bij de politie. Ad en Annelies van Rooij sommeren u dat dan ook te doen.    

 
 
Geacht raadscollege, 

 
Namens A.M.L. van Rooij, wonende op ‘t Achterom 9, J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op  
het adres ‘t Achterom 9a en camping en pensionstal ‗Dommeldal‘ VOF, gevestigd op het adres  
‘t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen cliënten, laten wij bij de hieronder 
met foto zichtbare gemeenteraad van Sint-Oedenrode de volgende zienswijzen, sommatieverzoek tot 
het nemen van een besluit en schade-aansprakelijkheidsstelling toekomen op het vanaf 25 juli 2011 
t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER:  
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Peter Maas (CDA)(vz)      M. van Els (sec)         Raadslid                  Raadslid          Raadslid (VVD) 

 

 Raadslid (VVD)  Raadslid (PvdA) Raadslid (PvdA)    Raadslid           Raadslid (VVD) 

 

  Raadslid (VVD)  Raadslid (CDA)       Raadslid          Raadslid (CDA)  Raadslid (CDA)     

 

      Raadslid          Raadslid (VVD)   Raadslid (PvdA)   Raadslid 
 
Bij brief d.d. 27 september 2010 (kenmerk: AvR/C&P/270910/isH1 t/m H5) hebben cliënten 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de volgende 5 inspraakreacties laten toekomen op 
het vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied 2010.  
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Inspraakreactie met als kenmerk: AvR/C&P/270910/isH1 betreffende: 
 

- Hoofdstuk 1: Inspraakreactie algemeen geheel (18 blz.)(zie achter tab 1); 
  
Betreffende inspraakreactie vindt u bijgevoegd (zie ordner A, achter tab 1). Wij verzoeken u kennis 
te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode gericht.  

 
Inspraakreactie met als kenmerk: AvR/C&P/270910/isH2 betreffende: 
 

- Hoofdstuk 2: Inspraakreactie op ‘t Achterom 9-9a (54 blz.)(zie achter tab 2); 
 
Betreffende inspraakreactie vindt u bijgevoegd (zie ordner A, achter tab 2). Wij verzoeken u kennis 
te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode gericht.  

 
Inspraakreactie met als kenmerk: AvR/C&P/270910/isH3 betreffende: 
 

- Hoofdstuk 3: Inspraakreactie op Ollandseweg 165 (13 blz.)(zie achter tab 3); 
 
Betreffende inspraakreactie vindt u bijgevoegd (zie ordner A, achter tab 3). Wij verzoeken u kennis 
te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode gericht.  
 
Inspraakreactie met als kenmerk: AvR/C&P/270910/isH4 betreffende: 
 

- Hoofdstuk 4: Inspraakreactie op ‘t Achterom 5 (17 blz.)(zie achter tab 4); 
 
Betreffende inspraakreactie vindt u bijgevoegd (zie ordner A, achter tab 4). Wij verzoeken u kennis 
te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode gericht.  
 
Inspraakreactie met als kenmerk: AvR/C&P/270910/isH5 betreffende: 
 

- Hoofdstuk 5: Inspraakreactie op Ollandseweg 159 (76 blz.)(zie achter tab 5); 
 
Betreffende inspraakreactie vindt u bijgevoegd (zie ordner A, achter tab 5). Wij verzoeken u kennis 
te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode gericht.  
      
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

    
 
Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
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   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Als antwoord op bovengenoemde vijf inspraakreacties heeft G.M.A. Hagoort, hoofd afdeling 
Publiekszaken, namens het hierboven met foto zichtbare college van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode letterlijk het volgende standpunt uitgebracht:  

 
Inspraakreactie nummer: 2 
‘t Achterom 9/9a 
EKC/ Ing A.M.L. van Rooij  

 
Belanghebbende verzoekt om c.q. deelt mede dat:  

 
Algemeen:  
1. Achter de ‘regels‘ op blz. 72 en 73 staat een overzicht opgenomen van ‗bedrijven‘. 

Inspreker mist een dergelijk overzicht van ‗agrarische bedrijven‘ en ‗huizen met een 
woonbestemming‘. Dit werkt criminaliteit in de hand; 

2. Alle onverharde wegen in het Dommeldalgebied van Olland en het buitengebied van 
Sint-Oedenrode die in strijd met de geldende bestemmingsplan zijn verdwenen, 
dienen te worden teruggebracht; 

3. Een aantal stortplaatsen uit de agrarische bestemming te halen en de bestemming 
‗voormalige stortplaats/verontreinigde grond‘ toe te bedelen waarop agrarisch 
gebruik verboden is; 

 
Mbt ‘t Achterom 9 en 9a; 
4. het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1997 geen rechtskracht heeft en dat 

(dus) het vorige bestemmingsplan buitengebied nog van kracht is;  
5. een wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002; 
6. een brief d.d. 29 januari 2002 met betrekking tot de staatsraad Cleton; 
7. een brief d.d. 29 januari 2002 met betrekking tot de staatsraad Cleton (moet Kosto 

zijn); 
8. als inspraakreactie wordt ingevoegd het verzoek tot het nemen van een 

raadsbesluit d.d. 30 april 2007 overeenkomstig het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 6 september 2005 met betrekking tot het perceel ‘t Achterom 9-9a; 

9. het sommatieverzoek d.d. 22 september 2010; 
10. alle eerdere correspondentie met betrekking tot ‘t Achterom 9-9a wordt ingediend 

als inspraakreactie; 
 

Mbt Ollandseweg 165; 
11. een uitnodiging voor een debat van 26 februari 2010 als inspraakreactie wordt 

ingediend; 
12. met het opnemen van artikel 39 lid 1 (overgangsrecht) wordt een met het 

bestemmingsplan strijdige situatie bij Ollandseweg 165 gelegaliseerd; 
13. met het opnemen van artikel 38 lid 1 (uitsluiting aanvullende werking 

bouwverordening) wordt een met het bestemmingsplan strijdige situatie bij 
Ollandseweg 165 gelegaliseerd; 

14. met het opnemen van artikel 1 (herbouw) en met artikel 20.3.1. (herbouw 
woonboerderij) wordt een met het bestemmingsplan strijdige situatie bij 
Ollandseweg 165 gelegaliseerd; Het ingetekend bouwvlak van Ollandseweg 165 
komt niet overeen met het geldende bouwvlak; 

15. met het opnemen van artikel 20.5.2. (kleinschalig logeren) wordt een met het 
bestemmingsplan strijdige situatie bij Ollandseweg 165 gelegaliseerd; 

16. met het opnemen van artikel 20.5.1. (kleinschalig kamperen bij woningen) wordt een 
met het bestemmingsplan strijdige situatie bij Ollandseweg 165 gelegaliseerd; 

17. alle eerdere correspondentie met betrekking tot Ollandseweg wordt ingediend als 
inspraakreactie;  

 
mbt ‘t Achterom 5; 
18. het verzoek om herziening van de uitspraak van de rechtbank d.d. 5 juni 1997 wordt 

als inspraakreactie ingebracht; 
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19. een nadere motivering van insprekers bezwaarschrift d.d. 20 januari 2008 inzake de 
weigering van het verzoek om woningsplitsing van ‘t Achterom 5a; 

20. de in het voorontwerp-bestemmingsplan opgenomen regeling voor 
boerderijsplitsing (20.6.2) is zo geschreven dat Van den Biggelaar van een illegaal 
gesplitst boerderijgebouw een legale zelfstandige woning mag maken; 

21. alle eerdere correspondentie met betrekking tot ‘t Achterom 5 en (5a) wordt 
ingediend als inspraakreactie; 

 
mbt Ollandseweg 159; 
22. een brief d.d. 28 juli 2008 van Philips Medical Systems aan minister-president 

Balkenende wordt als inspraakreactie ingebracht; 
23. een alarmbrief d.d. 21 september 2010 
24. een alarmbrief d.d. 20 september 2010; 
25. het artikel ―Bewijs: wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en afvalfase van 

geïmpregneerd hout‖ d.d. 3 augustus 2007; 
26. het artikel ―Bewijs: bestrijdingsmiddelenwet zegt niets over gebruiks- en afvalfase 

van geïmpregneerd hout‖ d.d. 7 augustus 2007; 
27. het artikel ―Bewijs: milieumaatregel houtimpregneerbedrijf zei niets over gebruiks- 

of afvalfase‖ d.d. 7 augustus 2007; 
28. het artikel ―Bewijs: houtimpregneerders hebben staat opgelicht voor meer dan 2,4 

miljard euro‘s‖;  
29. het artikel ―Bewijs: aanvraag en besluit milieuvergunning milieustraat en gemeente 

Sint-Oedenrode‖ d.d. 30 oktober 2007; 
30. het artikel ―Bewijs: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over 

kankerverwelkkend Arseen‖ d.d. 11 oktober 2007; 
31. het artikel ―Bewijs minister Balkenende is vriend van burgemeester Maas‖ d.d. 7 

november 2009; 
32. het artikel d.d. 27 augustus 2007 met betrekking tot de uitspraak van de Raad van 

State; 
33. alle eerdere correspondentie met betrekking tot ‘Ollandseweg 159‘ wordt ingediend 

als inspraakreactie;  
 

Standpunt burgemeester en wethouders: 
1. Een lijst met agrarische bedrijven en woningen is niet noodzakelijk in dit 

bestemmingsplan. De agrarische bedrijven en woningen zijn rechtstreeks uit de 
verbeelding van het bestemmingsplan te halen. Het overzicht van niet-agrarische 
bedrijven is noodzakelijk vanwege de koppeling in de regels met een maximale 
bebouwingsgrootte bij deze bedrijven, die per bedrijf verschilt; 

2. Op basis van een inventarisatie zijn bestemmingen toebedeelt: de doorgaande, 
openbare wegen hebben een bestemming ‗Verkeer‘ toebedeeld gekregen. Andere 
zandpaden worden beschermd door een aanlegvergunningstelsel. Met het huidige 
bestemmingsplan strijdige activiteiten moeten worden beoordeeld op grond van het 
nu nog geldende bestemmingsplan, op basis waarvan handhaving kan 
plaatsvinden; 

3. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de noodzaak bestaat om de 
bestemming ‗Voormalige stortplaats.verontreinigde grond‘ toe te bedelen aan 
gronden in de gemeente teneinde agrarisch gebruik op voorkomende plaatsen te 
verbieden; 

4. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat het huidige bestemmingsplan 
Buitengebied 1997 geen rechtskracht zou hebben; in meerdere uitspraken van 
rechters is hieraan immers getoetst. Of dit plan al dan niet rechtskracht heeft is 
verder overigens bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan niet 
relevant; er moet immers binnen afzienbare termijn een nieuw bestemmingsplan 
voor het buitengebied worden vastgesteld; 

5. t/m 10.  Alle correspondentie met betrekking tot staatsraad Cleton is gelet op 
hetgeen hierover onder 4 is opgemerkt, niet relevant (staatsraad A. Kosto heeft men 
verzwegen);   

18. Wij zien niet in welke wijze deze uitnodiging relevant kan zijn in het kader van dit 
bestemmingsplan;   
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19. De redactie van artikel 39 met betrekking tot het overgangsrecht wordt volledig 
gedicteerd door hogere wetgeving; wij moeten dit artikel derhalve op deze wijze 
formulieren. Met betrekking tot de situatie bij Ollandseweg 165 merken wij op dat 
hiervoor (bouw)vergunningen zijn verleend en er dus geen sprake is van een 
illegale situatie als conform deze vergunningen is gebouwd en het pand in gebruik 
is; 

20. Met het opnemen van artikel 38 lid 1 (uitsluiting aanvullende werking 
bouwvergunning) wordt een met het bestemmingsplan strijdige situatie bij 
Ollandseweg 165 gelegaliseerd;   

21. Met het opnemen van artikel 1 (herbouw) en met artikel 20.3.1 (herbouw 
woonboerderij) wordt niet beoogd om een met het bestemmingsplan strijdige 
situatie bij Ollandseweg 165 te legaliseren; Het ingetekend bouwvlak van 
Ollandseweg 1865 komt niet overeen met het geldende bouwvlak; 

22. Het opnemen van artikel 20.5.2. (kleinschalig logeren) heeft tot doel om een 
algemene regeling voor kleinschalige recreatieve activiteiten mogelijk te maken ter 
stimulering van het kleinschalig toerisme en niet om een eventuele met het 
bestemmingsplan strijdige situatie bij Ollandseweg 165 te legaliseren; 

23. Het opnemen van artikel 20.5.1. (kleinschalig kamperen bij woningen) heeft tot doel 
om een algemene regeling voor kleinschalige recreactieve activiteiten mogelijk te 
maken ter stimulering van het kleinschalig toerisme en niet om een eventuele met 
het bestemmingsplan strijdige situatie bij Ollandseweg 165 te legaliseren; 

24. Met betrekking tot de overige correspondentie over Ollandseweg 165  merken wij 
dat het ons niet duidelijk is wat inspreker concreet verzoekt. Wij zijn van mening dat 
het perceel Ollandseweg 165 een planologisch passende bestemming is 
toebedeeld; 

25. /19.  Inspreker maakt niet duidelijk en concreet wat hij als inspraakreactie wenst in 
te dienen; wij kunnen hierop dan ook niet inhoudelijk reageren; 

20. Het opnemen van artikel 20.6.2 (boerderijsplitsing) heeft tot doel om, onder 
voorwaarden boerderijsplitsing mogelijk te maken onder andere ten behoeve van 
het behoud van Brabantse boerderijtypes en niet om een eventuele met het 
bestemmingspaln strijdige situatie bij ‘t Achterom 5 te legaliseren. In de 
voorwaarden voor boerderijsplitsing zijn voldoende waarborgen ingebouwd ter 
voorkoming van aantasting van belangen van derden. 

21. Op basis van het nu voorliggende bestemmingsplan wordt de situatie met 
betrekking tot ‘t Achterom 5/5a niet gewijzigd. Eventueel kan men, indien aan de 
wijzigingscriteria voldoet in de toekomst splitsen;   

22. / 33. De ingebrachte informatie met betrekking tot houtimpregneerbedrijven is niet 
relevant in het kader van deze bestemmingsplanprocedure;   

 
Aanpassingen in ontwerpbestemmingsplan: 
Geen                  

      
Cliënt heeft daarop de volgende zienswijzen:  
 

Zienswijzen op standpunt inspraakreactie algemeen geheel   
 
De volgende inspraakreactie (zie ordner A, achter tab 1) van cliënten heeft G.M.A. Hagoort, hoofd 
afdeling Publiekszaken, namens het hierboven met foto zichtbare college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode letterlijk als volgt samengevat:  

 
Algemeen:  
1. Achter de ‘regels‘ op blz. 72 en 73 staat een overzicht opgenomen van ‗bedrijven‘. 

Inspreker mist een dergelijk overzicht van ‗agrarische bedrijven‘ en ‗huizen met een 
woonbestemming‘. Dit werkt criminaliteit in de hand;  

2. Alle onverharde wegen in het Dommeldalgebied van Olland en het buitengebied van 
Sint-Oedenrode die in strijd met de geldende bestemmingsplan zijn verdwenen, 
dienen te worden teruggebracht;  

3. Een aantal stortplaatsen uit de agrarische bestemming te halen en de bestemming 
‗voormalige stortplaats/verontreinigde grond‘ toe te bedelen waarop agrarisch 
gebruik verboden is; 
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en daarop het volgende standpunt ingenomen:  
 

Standpunt burgemeester en wethouders: 
1. Een lijst met agrarische bedrijven en woningen is niet noodzakelijk in dit 

bestemmingsplan. De agrarische bedrijven en woningen zijn rechtstreeks uit de 
verbeelding van het bestemmingsplan te halen. Het overzicht van niet-agrarische 
bedrijven is noodzakelijk vanwege de koppeling in de regels met een maximale 
bebouwingsgrootte bij deze bedrijven, die per bedrijf verschilt; 

2. Op basis van een inventarisatie zijn bestemmingen toebedeelt: de doorgaande, 
openbare wegen hebben een bestemming ‗Verkeer‘ toebedeeld gekregen. Andere 
zandpaden worden beschermd door een aanlegvergunningstelsel. Met het huidige 
bestemmingsplan strijdige activiteiten moeten worden beoordeeld op grond van het 
nu nog geldende bestemmingsplan, op basis waarvan handhaving kan 
plaatsvinden; 

3. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de noodzaak bestaat om de 
bestemming ‗Voormalige stortplaats.verontreinigde grond‘ toe te bedelen aan 
gronden in de gemeente teneinde agrarisch gebruik op voorkomende plaatsen te 
verbieden; 

 
Aanpassingen in ontwerpbestemmingsplan: 
Geen   

 
In onze inspraakreactie (zie ordner A, achter tab 1) hebben wij naar aanleiding van de daarin feitelijk 
onderbouwde ―criminalitiet 1 t/m 10‖ de volgende verzoeken gedaan tot het nemen van een besluit 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur:  
 
1

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 1

e
 beschreven criminalitiet      

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
a) een overzicht (tabel) waarin alle woningen staan genoemd die door uw college in dit 

voorontwerpbestemmingsplan 2010 als “boerderij” zijn beoordeeld; 
b) een overzicht (tabel) waarin alle woningen staan genoemd die door uw college in dit 

voorontwerpbestemmingsplan 2010 als “burgerwoning” zijn beoordeeld; 
c) een overzicht (tabel) waarin alle woningen staan genoemd die door uw college in dit 

voorontwerpbestemmingsplan 2010 als “agrarische bedrijfswoning” zijn beoordeeld;  
 
2

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 2

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
d) een overzicht (tabel) waarin alle gebouwen en bouwwerken staan genoemd die van uw 

college bouwvergunning hebben verkregen in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan Buitengebied 1997; 
 

3
e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 3

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
e) een overzicht (tabel) waarin alle gebouwen staan genoemd die in het voorheen 

geldende bestemmingsplan buitengebied zijn gebouwd zonder bouwvergunning in 
strijd met het bestemmingsplan;  

 
4

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 4

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
f) de wettelijke onderbouw met bijbehorende jurisprudentie waarop u hebt gebaseerd dat 

het wettelijk is toegestaan dat dergelijke zware misdrijven met misbruik van 
gemeenschapsgeld ten nadele van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen ter 
bevoordeling van buurman J.L.J.M. van Gorkum door burgemeester en wethouders, 
alle betrokken ambtenaren en het betrokken bureau “Croonen Adviseurs‖ mogen 
worden gepleegd;   

  
5

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 5

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
g) alle andere wettelijke regelingen zoals die gaan luidden op het tijdstip van de 

inzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan;  
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6

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 6

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
h) alle  woningen en boerderijen die in het Buitengebied van Sint-Oedenrode na 1997 zijn 

herbouwd op een andere plaats als waar die voorheen stonden; 
i) alle oude en nieuwe bouwvlakken naast elkaar van alle percelen in het Buitengebied 

van Sint-Oedenrode zodat daarmee kan worden gecontroleerd dat bouwvlakken niet 
zijn veranderd zoals bij buurman J.L.J.M. van Gorkum, Ollandseweg 165.  

       
7

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 7

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
j) alle  woningen en boerderijen in het Buitengebied van Sint-Oedenrode die na 1997 zijn 

gebouwd en/of verbouwd al 1 tot 5 logies eenheden (in gebruik) hebben;  
 
8

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 8

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
k) alle  lokaties in het Buitengbied van Sint-Oedenrode waar burgemeester en wethouders 

zoals bij J.L.J.M. van Gorkum al een positief besluit hebben genomen voor de aanleg 
van een dergelijk minicamping;  

 
9

e
 informatieverzoek naar aanleiding van de 9

e
 beschreven criminalitiet        

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
l) alle lokaties (woonunits en bedrijfsgebouwen) waar in strijd met het bestemmingsplan 

Buitengebied 1997 seizoensarbeiders zijn gehuisvest;   
 
10

e
 informatieverzoe naar aanleiding van de 10

e
 beschreven criminalitiet   

Wij verzoeken u aan ondergetekende een kopie te laten toekomen van: 
m) alle boerderijgebouwen in het Buitengebied van Sint-Oedenrode die op grond van dit 

voorontwerpbestemingsplan Buitengebied 2010 mogen worden gesplitst tot twee 
volwaardige woningen: ;  

 
In bovengenoemd 10-tal verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
hebben wij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode zeer nadrukkelijk schriftelijk kenbaar 
gemaakt dat zij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wettelijk verplicht zijn om de 
hierboven verzochte informatie binnen uiterlijk vier weken bij besluit (art 1: 3 Awb) aan 
ondergetekende te verstrekken. Ondanks het nadrukkelijke verzoek daartoe hebben burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode daarop tot op de dag van vandaag (11 maanden later) nog steeds 
geen besluit opgenomen en daarbij het wettelijke termijn waarop zij een besluit hadden moeten 
nemen opzettelijk met maar liefst 10 maanden overtreden. Het is voor cliënten daarbij onmogelijk 
geworden om met de kennis van de hierboven verzochte informatie hun inhoudelijke zienswijzen in te  
dienen op deze vanaf 25 juli 2011 t/m 5 september 2011 ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied 2010 en PlanMER. Dit is machtsmisbruikende vriendjes verrijkende misdaad ten 
top.  
 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben opzettelijk geen besluit (art 1: 3 Awb)  
genomen op ons bovengenoemd 10-tal verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur om daarmee met machtsmisbruik en misbruik van hun bevoegdheden bewerkstelligt te 
krijgen dat hun meest corrupte vriendenclub van de CDA, PvdA en VVD van Sint-Oedenrode, 
daarmee weer met miljoenen euro‘s onrechtmatig worden verrijkt, waaronder onder meer de personen 
en bedrijven genoemd verder in deze zienswijzen. Dit in tegenstelling met cliënten die door de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode met misbruik van miljoenen euro‘s aan gemeenschapsgeld (is 
belastinggeld van de inwoners van Sint-Oedenrode) op een meest onrechtmatig corrupte wijze de 
laatste 24 jaar voor tientallen miljoenen euro‘s zijn bestolen, waarbij cliënt A.M.L. van Rooij vanaf  
22 april 2010 ook nog Nederland heeft moeten uitvluchten, tegen dubbele woonlasten gescheiden 
heeft moeten leven van zijn vrouw, en in België politiek asiel heeft moeten aanvragen om door 
toedoen van deze meest corrupte politiek van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode niet te worden 
vermoord onder de dekmantel van een burenruzie gecreëerd door de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode als gevolg van deze meest corrupte ongelijke behandeling van de Rooise inwoners in het 
buitengebied van Sint-Oedenrode.               
 

http://www.cda-sint-oedenrode.nl/
http://www.hartvoorrooipvda.nl/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
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Dat het hier om de meest corrupte vorm van misdaad gaat wordt door verantwoordelijk wethouder  
(1e loco-burgemeester) , Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA) persoonlijk schriftelijk bevestigd 
met het volgende hieronder ingelaste artikel dat zij in de ―MooiRooi‖ krant en andere kranten heeft 
laten plaatsen. Daarin heeft zij vanuit de gemeente letterlijk het volgende geschreven:  

 

Plattelandswoning in Roois bp Buitengebied voorloper op landelijk beleid 

 

Uitgegeven: 19 juli 2011 
Plattelandswoning in Roois bp Buitengebied voorloper op landelijk beleid. De 
afgelopen jaren hebben zich ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan in de agrarische 
sector. Een gevolg daarvan is dat soms de (voormalige) agrarische bedrijfswoning niet 
meer bewoond wordt door degene die ter plaatse het bedrijf uitoefent. Dat is in strijd 
met het bestemmingsplan en de gemeente moet daartegen optreden.  

Dit speelt in Sint-Oedenrode, maar ook in vele andere gemeenten. Vanaf 2009 ligt er in 
Den Haag een initiatief wetsvoorstel voor een wettelijke regeling voor de 
plattelandswoning. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben nu in het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied een regeling opgenomen die hier op vooruit 
loopt. In maart is in Rooi een bespreking over dit onderwerp gevoerd met o.a. toenmalig 
gedeputeerde Ruud van Heugten en de directeur-generaal van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Chris Kuijpers. Nu lopen in Den Haag de voorbereidingen om 
de noodzakelijke wetswijzigingen door te voeren. De regeling in het bestemmingsplan 
Buitengebied van Sint-Oedenrode komt er op neer dat van het algemene verbod om een 
agrarische bedrijfswoning te gebruiken als burgerwoning, onder voorwaarden*, 
afgeweken kan worden. * Belangrijkste voorwaarden zijn dat de woning niet mag 
liggen in het Landbouwontwikkelingsgebied Jekschotse Heide, er een goed woon- en 
leefklimaat moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van grote milieuhygiënische 
belemmeringen. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan voor een aantal bestaande 
gevallen een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen.  

Categorie  Gemeentenieuws  
Bron  Gemeente  

 
Hiermee heeft verantwoordelijk wethouder (1e loco-burgemeester) Henriëtte van den Berk-van de 
Laar (CDA), zelf in de krant laten zetten dat de Plattelandswoning in Roois bp Buitengebied voorloper 
op landelijk beleid is, dat in strijd is met het bestemmingsplan en dat de gemeente daartegen moet 
optreden.  
 
Ook laat verantwoordelijk wethouder (1e loco-burgemeester) Henriëtte van den Berk-van de Laar 
(CDA) in dit krantenartikel weten dat voor een aantal bestaande gevallen, voor hun vriendenclub van 
de CDA, PvdA en VVD van Sint-Oedenrode - waaronder: buurman Van Gorkum op het adres 
Ollandseweg 165, buurman Van den Biggelaar op het adres ‘t Achterom 5 en buurman Van Aarle 
Houtbedrijf B.V. op het adres Ollandseweg 159 – een persoonsgebonden overgangsrecht is 
opgenomen.  
 

http://www.cda-sint-oedenrode.nl/
http://www.hartvoorrooipvda.nl/
http://sint-oedenrode.vvd.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
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Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat verantwoordelijk wethouder (1e loco-burgemeester) 
Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA) niet alleen extreem corrupt maar ook nog oerdom is door 
dit zelf in de krant te laten schrijven. 
 
Hoe extreem corrupt loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk – van de Laar (CDA) in 
samenspanning met ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris) heeft gehandeld en nog steeds 
handelt jegens cliënten maakt hun besluit d.d. 19 juli 2007, nummer: 07/4055 + 07/4268, glashelder. 
In dat besluit hebben H.W.M.A. van de Berk – van de Laar (CDA) en ambtenaar G. Veldmeijer 
(loco-secretaris) in onderlinge afstemming preventief beslist dat - op de dag van de opening van onze 
mini-camping bij de paardenhouderij door Wieteke van Dort – een meest corrupte dwangsom van  
€ 500,- per dag tot een maximum van € 15.000,- aan de gemeente moet worden betaald.  
Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk – van de Laar (CDA) heeft dat in samenspanning met 
ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris) beslist op basis van een geheime besluitenlijst die zelfs 
cliënten, die deze preventieve dwangsom van € 15.000,- hebben opgelegd gekregen, niet mochten 
inzien. Naar aanleiding daarvan hebben wij in onze hieronder ingelaste ―Open brief tevens 
persbericht‖ d.d. 22 juli 2007 (kenmerk: C&P 220707/vz) aan burgemeester en wethouders t.a.v.      
loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk – van de Laar glashelder de volgende 14 vragen gesteld:    
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

Open brief tevens persbericht      
 

Verstuurd per fax 0413 -478060 en per e-mail: h.vdberk@planet.nl  
 
 
Van: Camping en Pensionstal ―Dommeldal‖ (VOF) 
        ‘t Achterom 9-9a, 
         5491 XD, Sint Oedenrode 
                                                                      Sint Oedenrode  22 juli 2007 
 
Aan:  Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode 
         t.a.v. Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk – van de Laar    
         Postbus 44  
         5490 AA Sint Oedenrode 
 
 
Ons kenmerk: C&P 220707/vz  
 
Betreft: Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk- van de Laar (CDA) heeft de dictatoriale macht 

over burgemeester en wethouders, alle raadsleden van de gemeente Sint Oedenrode een de 
politie Brabant Noord en kan zich daarmee dan ook terecht de dictator van Sint Oedenrode 
noemen.  

 
 
Geachte Loco-burgemeester mevrouw van de Berk- van de Laar, 
 
Bij brief d.d. 19 juli 2007, nummer: 07/4055 + 07/4268, hebt u samen met uw ambtenaar  
G. Veldmeijer (loco-secretaris) het besluit genomen dat wij vanaf 21 juli 2007 (de dag van de opening 
van onze mini-camping bij de paardenhouderij door Wieteke van Dort) een dwangsom van € 500,- per 
dag tot een maximum van € 15.000,- moeten gaan betalen, omdat wij o.a geen inritvergunning 
hebben aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode. U hebt 
dat besluit gebaseerd op een geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders van Sint- 
Oedenrode.  
 
Ondanks de wetenschap dat wij vanaf 21 juli 2007 per dag € 500,- tot een maximum van € 15.000,-  
aan u moeten betalen, hebben wij de opening van onze minicamping op 21 juli 2007 door Wieteke van 
Dort gewoon laten doorgaan. Dit betekent dat wij daarvoor al € 500,- aan u moeten betalen, na 
vandaag komt daar weer € 500,- bij.  
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Wij hebben burgemeester en wethouders, alle raadsleden van Sint-Oedenrode en betrokken 
ambtenaren uitgenodigd om de opening van onze minicamping bij de paardenhouderij (een grote 
aanwinst voor de groenste gemeente van Europa) door de bekende Nederlander Wieteke van Dort te 
komen bijwonen. Geen enkele wethouder, geen enkel raadslid en geen enkele ambtenaar van de 
gemeente Sint Oederode zijn komen kijken. Hiermee staat voor ons vast dat u de volledige dictatoriale 
macht hebt over alle wethouders, alle raadsleden en alle ambtenaren van de gemeente Sint- 
Oedenrode.   
 
U hebt kennelijk zoveel dictatoriale macht dat u op basis van een geheime besluitenlijst van 
burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode bij ons € 15.000,- aan geld kunt afnemen omdat wij 
volgens uw besluit d.d. 19 juli 2007 niet over een vereiste inritvergunning beschikken. Op mijn verzoek 
om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 20 juli 2007 om een afschrift van 
onderliggende geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders met daarop de ―akkoord‖ 
handtekeningen van burgemeester P.M. Maas en de andere wethouders JCM Hendriks - van 
Kemenade (HvR/PvdA) en RA Dekkers (VVD) weigert u aan ons te verstrekken.  
 
Uw weigering om een afschrift van die geheime besluitenlijst te verstrekken heeft ons heden al € 500,- 
gekost. Morgen is dat € 1000,- en over 29 dagen is dat € 15.000,- Daarmee overtreedt u ook nog de 
Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van deze wet bent u namelijk wettelijk verplicht om de 
verzochte informatie zo spoedig mogelijk te verstrekken en niet te wachten totdat wij € 15.000,- aan u 
moet betalen. Kennelijk geldt ook deze wet niet voor dictators van een dergelijk hoog niveau als u. De 
wetenschap dat burgemeester P.M. Maas nu op vakantie is en dat u nu als loco-burgemeester ook 
hoofd bent van de Politie Brabant Noord in Sint-Oedenrode moet u toch wel een erg machtig gevoel 
geven. U kunt namelijk zelf beslissen dat tegen uw besluit d.d. 19 juli 2007 om bij mij € 15.000,- weg 
te halen niet strafrechtelijk wordt opgetreden. Het moet voor u toch een erg fijn gevoel zijn dat u op 
deze wijze ongestraft bij de inwoners Sint-Oedenrode al hun geld kunt afnemen. Naar aanleiding 
hiervan verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden: 
 
Vraag 1.    
Hoeveel geld hebt u bij de inwoners van Sint-Oedenrode op de hierboven beschreven wijze al 
weggehaald ?  
 
Vraag 2.  
Hoeveel gemeenschapsgeld hebt u tot op heden gebruikt voor het op de hierboven beschreven 
wijze weghalen van geld bij de inwoners van Sint Oedenrode ?   
 
Vraag 3.  
Waar is al bij de inwoners van Sint-Oedenrode weggehaalde geld gebleven; hebt u dat gebruikt 
voor het nog meer weghalen van geld; of voor uzelf, of voor uw CDA partijgenoten, of voor te 
feesten, of voor iets anders ? Ik verzoek u mij daarover volledige duidelijkheid te verschaffen.   
 
Het moge duidelijk zijn dat u ons met uw dwangsomoplegging van € 500 per dag tot een maximum 
van € 15.000,- wilt dwingen tot het aanvragen van een inritvergunning om vervolgens daarop het 
besluit te kunnen nemen dat wij die inritvergunning niet krijgen, waarna u alle eigendommen van ons 
kunt afnemen. De politie Brabant Noord Sint-Oedenrode helpt u met het afnemen van al onze 
eigendommen; ook daarover heeft u immers als (tijdelijk) hoofd van de politie immers de dictatoriale 
macht. Zelfs het aangifte doen bij de politie wordt onder uw dictatoriale macht onmogelijk gemaakt. Als 
feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel ―Dictatuur in Nederland” uit Het Echte Nieuws 
van 15 januari 2007 (zie bijlage of lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-01-15.htm).      
 
U persoonlijk hebt een agrarisch bedrijf en paarden in pension. Uw bedrijf is daarmee een 
concurrentiebedrijf van ons bedrijf. U hebt dan ook persoonlijk groot financieel belang met het feit dat 
ons bedrijf gesloten wordt; daarmee krijgt uw bedrijf meer pensionpaarden. Uw bedrijf is gelegen aan 
de Schootsedijk 10a. Vanaf die weg heeft u een inrit naar uw agrarische bedrijf. Uit navraag binnen 
uw gemeente is feitelijk komen vast te staan dat u daarvoor geen inritvergunning heeft.  
Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden: 
 
Vraag 4: 
Op grond van het gelijkheidsbeginsel en ter voorkoming van concurrentievervalsing bent u als 
loco-burgemeester wettelijk verplicht om bij besluit bij uw eigen agrarische bedrijf een 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-01-15.htm
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dwangsom van € 500,- per dag tot een maximum van € 15.000,- op te leggen, omdat u niet 
beschikt over een wettelijk vereiste inritvergunning. Onze vraag aan u is dan ook: wanneer legt 
u bij uw eigen agrarische bedrijf een dwangsom van € 15.000,- op, omdat u niet beschikt over 
de vereiste inritvergunning?         
 
De situatie bij ons bedrijf is als volgt:  
Vanaf de Ollandseweg hebben wij de inrit. Deze inrit heeft geen naam zoals elke inrit in Sint- 
Oedenrode geen naam heeft. Zo‘n 15 jaar geleden is op onze kosten deze inrit geasfalteerd.  
De ruilverkaveling heeft daar een gedeelte aan meebetaald omdat ons agrarisch bedrijf als een 
blijvend agrarisch bedrijf is beoordeeld. Wij, onze vader en onze opa hebben deze inrit altijd (90 jaar 
lang) gebruikt. Ondanks die wetenschap dwingt u ons plotsklaps met oplegging van een dwangsom 
van € 15.000,- tot het aanvragen van een inritvergunning. Gezien deze feiten bent u wettelijk verplicht 
om bij alle bedrijven van Sint-Oedenrode een dwangsom van € 500,- per dag tot een maximum van  
€ 15.000,- op te leggen. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te 
beantwoorden:  
 
Vraag 5:   
Wanneer gaat u bij alle bedrijven in Sint Oedenrode een dwangsom van € 15.000,- opleggen, 
omdat zij niet beschikken over een inritvergunning?    
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij liep gisteren samen met Wieteke van Dort op onze eigen 
aangelegde wandelpad op onze eigen grond over onze eigen weilanden om samen van onze paarden 
en de natuur te genieten. M.A.C. van den Biggelaar (onze buurman) zag dat en schreeuwde tegen 
ons beiden met de volgende woorden: “mag je daar wel lopen; heb je daar wel vergunning voor”. Naar 
aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden: 
 
Vraag 6:  
Doet M.A.C. van den Biggelaar dat in uw opdracht om op die manier iedereen van onze 
minicamping af te jagen; ja of nee ?           
 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied mag M.A.C. van den Biggelaar (onze 
buurman) op het adres ‘t Achterom 5 maar één burgerwoning hebben. Ondanks deze wetenschap 
heeft M.A.C. van den Biggelaar van u daar een tweede illegale woning mogen bouwen in strijd met de 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning. Op de 
buitenmuur van deze illegaal gebouwde tweede woning heeft M.A.C. van den Biggelaar het adres  
‘t Achterom 5  laten plaatsen en op zijn eigen woning heeft hij het adres laten veranderen van  
‘t Achterom 5 naar ‘t Achterom 5a. Deze illegaal in strijd met het vigerende bestemmingsplan 
gebouwde woning op het verwisselende adres ‘t Achterom 5 wordt door M.A.C. van de Biggelaar al 
meer van 5 jaar verhuurd aan derden. U weigert aan ons de namen door te geven van degenen die in 
deze illegale woning wonen. Omdat u weigert de namen van die bewoners door te geven achten wij 
de kans zeer groot dat M.A.C. van den Biggelaar in die illegale woning illegale mensen huisvest, 
anders hoeft u daarover niet zo geheimzinnig te doen. Uit het verhuur van deze illegaal gebouwde 
woning heeft M.A.C. van den Biggelaar ten minste 5 jaar lang (en nog steeds) hoge inkomsten 
ontvangen. Wij daartegen hebben daar maar liefst ruim 10 jaar lang moeten procederen, hetgeen ons 
meer dan € 100.000,- heeft gekost. Bij onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, 
zaaknummer: AWB 05/4151 van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft rechter mr. A.A.H. Schifferstein 
in tegenwoordigheid van griffier mr. H.J. van der Meiden ons in het gelijk gesteld, ons beroep gegrond 
verklaard en uw bestreden besluit vernietigd. Op grond van deze onherroepelijke uitspraak was u 
wettelijk verplicht om binnen zes weken na 11 december 2006 (vóór 1 februari 2007) een besluit te 
nemen waarin u M.A.C. van de Biggelaar onder het opleggen van een dwangsom per dag verplicht tot 
het afbreken van deze illegaal gebouwde woning in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 
1997. Aan deze onherroepelijke uitspraak van de rechtbank geeft u geen uitvoering en hebt in een 
geheim besluit besloten om een bedrag van € 12.000,- aan gemeenschapsgeld uit te trekken om 
daarmee een deskundigenadvies van SRE (samenwerkingsverband Regio Eindhoven) te krijgen 
waarachter u zich kunt verschuilen om in strijd met die onherroepelijke uitspraak van 11 december 
2006, zaaknummer: AWB 05/4151, van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch de in strijd met het 
bestemmingsplan gebouwde illegale tweede woning te kunnen laten staan, en de onrechtmatige 
inkomsten bij M.A.C. van Den Biggelaar uit de verhuur ervan aan derden (illegalen ?) kan blijven 
doorgaan. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden: 
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Vraag 7: 
Wanneer geeft u uitvoering aan de onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, 
zaaknummer: AWB 05/4151, van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch en neemt u overeenkomstig 
de inhoud van die uitspraak het besluit dat M.A.C. van de Biggelaar met de oplegging van een 
dwangsom per dag de verhuur van deze in strijd met het bestemmingsplan illegaal gebouwde 
woning onmiddellijk moet staken en gestaakt moet houden, alle onrechtmatig verkregen 
gelden uit de verhuur ervan aan derden moet terugbetalen aan de gemeente en deze illegale 
woning onmiddellijk moet laten afbreken?      
 
Vraag 8: 
Waarom geeft u € 12.000,- aan gemeenschapsgeld uit om M.A.C. van den Biggelaar 
behulpzaam te zijn met het plegen van bovengenoemde strafbare feiten en economische 
delicten?  
 
Vraag 9: 
Waarom kunnen wij van deze door u in samenspanning M.A.C. van den Biggelaar gepleegde 
strafbare feiten geen strafaangifte doen bij de politie Noord Brabant ?  
 
Vraag 10:  
Waarom mogen wij van u niet weten aan welke mensen M.A.C. van den Biggelaar deze illegale 
woning heeft verhuurd; dit des te meer die mensen op slechts 10 meter van ons huisperceel 
wonen ?  
 
Het is juist deze al jarenlang voortdurende samenspanning met M.A.C. van den Biggelaar die ons in 
diverse levensbedreigende situaties heeft gebracht. Zo heeft M.A.C. van den Biggelaar mij (A.M.L. 
van Rooij) een keer op onze eigen grond in elkaar getrapt en geslagen met de dreigende woorden, 
dat er nog veel ergere dingen te wachten staan als ik niet stop met procederen tegen hem. Zo heeft 
Robert van den Biggelaar (de zoon van M.A.C. van de Biggelaar) gepoogd mij dood te rijden in de 
berm van ‘t Achterom. Een snelle sprong in de sloot heeft mij van het doodrijden of verwonden gered. 
Zo heeft Robert van den Biggelaar (de zoon van M.A.C. van de Biggelaar) gepoogd mij moeder te 
vermoorden: hij stopte ineens in het ‗t Achterom met zijn auto pakte mijn moeder vast die daar liep, 
smeet haar op de motorkap van zijn auto en kneep als een wilde haar keel dicht met de dreigende 
woorden dat het nu afgelopen moest zijn met het voeren van processen tegen hen. Ook hebben we 
vele malen te maken gehad met het kapot gooien van de dakpannen op ons huis met bakstenen, het 
kapot gooien van ruiten in de woning van mijn moeder. Hiervan zijn allemaal strafaangiften gedaan. 
Dit heeft echter nooit geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. Op al die aangiften hebben wij 
gewoonweg nooit meer iets gehoord, ondanks onze vele verzoeken daarom. Nu worden wij weer 
geconfronteerd met doorgezaagde waterleidingen op onze minicamping. Wij hebben niet gezien wie 
het heeft gedaan. Bepaalde personen in Sint-Oedenrode kunnen dat zonder enig risico doen, omdat 
burgemeester en wethouders en de politie Brabant Noord, met als hoofd de burgemeester van Sint 
Oedenrode, deze personen strafrechtelijk immuun hebben gemaakt. Naar aanleiding hiervan 
verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden: 
 
Vraag 11: 
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten 
naar bovengenoemde pogingen tot doodslag en vernieling naar aanleiding van de toen gedane 
aangifte?   
 
Vraag 12:   
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid strafrechtelijk te laten onderzoeken wie de 
waterleidingen op onze minicamping heeft doorgezaagd? 
 
Vraag 13: 
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid om uw jarenlange hulp aan M.A.C. van de 
Biggelaar met het plegen van strafbare feiten, waaruit hij hoge onrechtmatige inkomsten heeft 
gehad (verhuur illegale woning), te staken en aan ons de directe schade (proceskosten) van 
meer dan € 100.000,- die wij als gevolg daarvan hebben moeten maken te vergoeden: ja of nee?                       
 
Ons is bekend dat u op dergelijk vragen nooit antwoord geeft en blijft zwijgen. 
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Ons is ook bekend dat het doen van strafaangifte tegen de Fam. van de Biggelaar geen enkele zin 
heeft. U hebt hen namelijk strafrechtelijk immuun gemaakt.    
Ons ik ook bekend dat ons leven en onze eigendommen daardoor groot gevaar lopen. Naar 
aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden:  
 
Vraag 14: 
Bent u bereid om hierover met M..A.C. van de Biggelaar te gaan praten en te vragen of dat hij 
ons en onze campinggasten vanaf heden met rust wil laten?    
 
Intussen hebben wij vernomen dat u ook de fax van Ine Veen (bekende Nederlander: lees: 
http://www.sdnl.nl/ine-veen.htm ) hierover weigert te beantwoorden; 
 
Ook hebben wij vernomen dat u de brief hierover van de redacteur van de Sociale Databank 
Nederland (www.sdnl.nl)  weigert te beantwoorden (lees: http://www.sdnl.nl/wildwest-st-
oedenrode.htm ).  
 
Ook hebben wij vernomen dat u uw woord richting de heer W. Wolbrink van de Bellamy stichting 
(http://www.bellamy.nl/) , stichting Grondvest (http://www.sdnl.nl/grondvest.htm) en de Sociale 
Volkspartij (http://www.volkspartij.eu/) niet bent nagekomen.  
 
Ook hebben wij gezien dat de media ―Het Echte Nieuws‖ en ―Groep Zuid‖ daarover al hebben 
gepubliceerd. (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-21.php  en 
http://groepzuid.nl/GZ/2007/07/22/camping-en-pensionstal-dommeldal-is-geopend/ ). 
 
Voor de video opname van de opening van onze minicamping door Wieteke van Dort klik op: 
http://66.197.141.254/video/dommeldal-camping-opening.wmv    
 
Het moge u duidelijk zijn dat het langer blijven zwijgen geen zin meer heeft en dat u er verstandig aan 
doet om uw dictatoriale macht vrijwillig in te leveren en   bovengenoemd 14 tal vragen binnen 24 uur 
na heden te beantwoorden.   
 
Een kopie hiervan is o.a. verstuurd aan: 

- alle raadsleden van Sint Oedenrode; 
- behandelend ambtenaar Kirsten Willunat van Sint Oedenrode. 
- Wil van Gerwen, Rooise Partij (was aanwezig, zit niet in de gemeenteraad). 
- Mia van Boxtel, SP Sint Oedenrode (was aanwezig, zit niet in de gemeenteraad).     
- de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
- Jan Hurkmans, politie Brabant Noord, 
- Wieteke van Dort, 
- Ine Veen en Jean Thomassen, 
- Wim Wolbrink,   
- Redactie van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Redactie van Het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/) 
- Redactie van Groepzuid (www.groepzuid.nl) 
- Redactie Brabants Dagblad (http://www.brabantsdagblad.nl/ ) 
- Redactie Omroep Brabant (http://www.omroepbrabant.nl/ ) 
- Redactie Katholiek Nieuwsblad (http://www.katholieknieuwsblad.nl/)  
- Prof. Prof.dr.ir. Anton FP van Putten 
- Andre Fleere 

 
In afwachting van uw antwoord op bovengenoemd 14-tal vragen (s.v.p. ook aan kopiehouders 
versturen) binnen 24 uur na heden verblijven wij, 
 
Hoogachtend 
 
Camping en Pensionstal ―Dommeldal‖ 
Voor deze, 
 
A.M.L. van Rooij                                                                  2 pagina‘s volgen 
               . 

http://www.sdnl.nl/ine-veen.htm
http://www.sdnl.nl/
http://www.sdnl.nl/wildwest-st-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/wildwest-st-oedenrode.htm
http://www.bellamy.nl/
http://www.sdnl.nl/grondvest.htm
http://www.volkspartij.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-21.php
http://groepzuid.nl/GZ/2007/07/22/camping-en-pensionstal-dommeldal-is-geopend/
http://66.197.141.254/video/dommeldal-camping-opening.wmv
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.groepzuid.nl/
http://www.brabantsdagblad.nl/
http://www.omroepbrabant.nl/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Heden, na maar liefst ruim 4 jaar, heeft verantwoordelijk meest corrupte loco-burgemeester H.W.M.A. 
van de Berk – van de Laar (CDA) in samenspanning met ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris) 
en buurman M.A.C. van den Biggelaar (wonende op het adres ‘t Achterom 5), omwille van 
onrechtmatige persoonlijke zelfverrijking, ten koste van Ad en Annelies van Rooij en hun Camping en 
Pensionstal ―Dommeldal‖ nog steeds geen antwoord gegeven op bovengenoemd 14-tal simpele 
vragen. Met deze voorkennis is met de hulp van de CDA Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel al 
maar liefst € 7.500,- gestolen bij Ad en Annelies van Rooij en de moeder van Ad van Rooij. Kennelijk 
is dat nog niet genoeg en hebben Camping en Pensionstal ―Dommeldal‖ recent de stuitingsbrief d.d. 
23 augustus 2011 (nummer: IA 2010097 11/5517) gekregen van burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode waarin men aangeeft dat men nog € 7.500,- meer wil stelen bij Ad en Annelies van 
Rooij (zie ordner A, achter tab 6). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier 
als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan alle gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode 
gericht.     
 
De reden waarom ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris) in samenspanning met loco-
burgemeester H.W.M.A. van de Berk – van de Laar (CDA) en buurman M.A.C. van den Biggelaar 
als zodanig hebben gehandeld zit hem in het simpele feit dat zij daarmee het eerder extreem corrupt 
handelen van ambtenaar G. Veldmeijer (namens burgemeester en wethouders) hebben willen 
afdekken en in de doofpot hebben willen krijgen omdat dit voor de gemeente Sint-Oedenrode een 
enorme schadeclaim van ten minste 10 miljoen euro tot gevolg zal hebben. Ter onderbouwing 
daarvan vindt u als bikkelhard bewijs onze hieronder ingelaste brief d.d. 15 november 2010 (kenmerk: 
C&P/151110/VZ) aan de gemeente Sint-Oedenrode t.a.v. handhavend ambtenaar de heer Crane. 
Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     
 
            Per fax 0413 - 478060   
         
                        Gemeente Sint-Oedenrode   
       Afdeling Handhaving  
       t.a.v. de heer Crane 
                                                                                  Burgemeester Wernerplein 1  
       5492 GD Sint-Oedenrode 
 
       

                   Sint-Oedenrode, 15 november 2010 
 
 
Ons kenmerk: C&P/151110/VZ   
 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen/  

- Verzoek om de aangebrachte verzegeling te verwijderen en het opleggen en innen van 
dwangsommen te staken en gestaakt te houden.   

 

 

Geachte heer Crane, 
 
U als handhaver van de gemeente Sint-Oedenrode heeft een eigen verantwoordelijkheid en dient zich 
te houden aan de feiten en niet aan de politieke wensen van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode. De feiten met betrekking tot ons agrarische bedrijf vanaf 1947 tot op heden kunt  u lezen 
in ons beroepschrift d.d. 14 november 2010 aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. De daarin vermelde 
feiten zijn letterlijk de volgende:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
            Afgegeven met ontvangstbevestiging  
         
                         Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 
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        Sector bestuursrecht, 
        Postbus 90125, 
        5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 
 
                    Sint-Oedenrode, 13 november 2010 
 
 
Ons kenmerk: C&P/181011/B. 
Uw nummer: AWB 10/3400 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (appellanten)/  
          Nadere motivering beroepschrift d.d. 18 oktober 2010 tegen het op 8 september 2010 
          verzonden besluit d.d. 31 augustus 2010 van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
          inzake Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘  
 
 
Geacht College, 
 
Namens A.M.L. van Rooij, wonende op ‘t Achterom 9 en J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op  
het adres ‘t Achterom 9a, met hun camping en pensionstal ‗Dommeldal‘ gevestigd op het adres  
‘t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen appellanten, laten wij u hierbij de 
volgende nadere motivering toekomen op ons beroepschrift d.d. 18 oktober 2010 tegen het op  
8 september 2010 verzonden besluit d.d. 31 augustus 2010 (nummers: 10/3148 en 10/4884 en 
10/5199) van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.  
 
Nadere motivering beroepschrift d.d. 18 oktober 2010  

 
Als nadere motivering van dit beroepschrift verwijzen wij u naar onze inspraakreactie  
d.d. 27 september 2010 op het vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter inzage gelegde 

voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 met bijbehorende notitie reikwijdte en 

detailniveau (NRD). Het betreffen de volgende inspraakreacties:   
- Hoofdstuk 1: Inspraakreactie algemeen geheel (18 blz.)(zie achter tab 1); 
- Hoofdstuk 2: Inspraakreactie op ‘t Achterom 9-9a (54 blz.)(zie achter tab 2); 
- Hoofdstuk 3: Inspraakreactie op Ollandseweg 165 (13 blz.)(zie achter tab 3); 
- Hoofdstuk 4: Inspraakreactie op ‘t Achterom 5 (17 blz.)(zie achter tab 4); 
- Hoofdstuk 5: Inspraakreactie op Ollandseweg 159 (76 blz.)(zie achter tab 5); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze vijf inspraakreacties, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. De feiten zijn als volgt:  
 
De woning ‘t Achterom 9 (voorheen: Hoogeind B178) is vanaf 1947 (toen het is gebouwd) een 
agrarische bedrijfswoning geweest en heeft altijd ten dienste gestaan van het agrarische bedrijf.  
 
Op 21 juli 1978 zijn de agrarische bedrijfswoningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a met de aan deze 
agrarische woningen gebonden huispercelen Sectie I nummers 2530, 833, 2531 en 831 met een 
totale oppervlakte van 3,9 hectare en 20 centiare in eigendom gekomen van A.M.L. van Rooij.  
De bejaarde ouders van A.M.L. van Rooij zijn op het agrarische bedrijf van A.M.L. van Rooij en zijn 
vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen blijven meehelpen zolang hun gezondheid het toeliet en zijn om 
die reden in de agrarische woning op ‘t Achterom 9 blijven wonen. In deze notarisakte is daarover 
vastgelegd het recht op bewoning van de agrarische woning ‘t Achterom 9 en het recht van gebruik 
van acht aren onverdeelde grond. Dit betekent dat van elke centimeter van die 3,9 hectare grond voor  
1/49 deel door Antoon van Rooij en zijn vrouw J.M van Rooij van der Heijden mag worden gebruikt. 
Het overige 48/49 deel van elke centimeter van die 3,9 hectare grond zijn in volle vrije eigendom van 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen.      
 
In 1989 is aan het agrarische bedrijf milieuvergunning verleend op het perceel Sectie I 2530 met 
daarop de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a.  
 
Op 1 mei 1990 heeft A.M.L. van Rooij het huisperceel sectie I 4752 ter grootte van 41 are en 70 
centiare gekocht van C. van Montfort. Daarmee is het huisgebonden perceel 4,31 hectare en 90 
centiare geworden.     
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In 1998 ten tijde van de voorbereiding van het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ beschikte 
A.M.L. van Rooij op het perceel Sectie I 2530 met daarop de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en            
‘t Achterom 9a over de wettelijk vereiste milieuvergunning voor het houden van 78 paarden en  
59 vleesvarkens op een huisperceel ter grootte van 4,31 hectare en 90 centiare.  
Zonder de Nge‘s van de 59 vleesvarkens mee te tellen betekent dit dat de omvang van het agrarische 
bedrijf volgens de berekeningen van toen is:  
 

78 paarden x 2,251   =     175,58 Nge 
6 ha grasland x 0,91 =     5,46 Nge 

                                                       ---------------- 
TOTAAL                            181 Nge     (zonder de 59 vleesvarkens mee te tellen) 

 
In die tijd was het bedrijfshoofd 42 jaar oud en dus veel jonger als 50 jaar hetgeen als 
‗blijver‘ moet worden beschouwd   

 
Op grond van het toen geldende bestemmingplan ―Buitengebied‖ mocht 60% van deze 4,31 hectare 
en 90 centiare worden volgebouwd met gebouwen ten dienste van het agrarische bedrijf met de   
agrarische bedrijfswoningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a waarop in 1989 milieuvergunnig is  
afgegeven.  
 
Op 12 mei 1998 vraagt A.M.L. van Rooij een bouwvergunning aan bij burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode voor een losrijhal van zo‘n 70 bij 32 meter. Dit met de bedoeling daarbinnen een 
overdekte rijbak van 60 met 20 meter te realiseren en daarin 56 tal paardenboxen te maken, zodat de 
78 paarden waarvoor milieuvergunning is verleend allemaal konden worden gestald.  
Ondanks het feit dat burgemeester en wethouders op grond van het toen geldende bestemmingsplan 
―Buitengebied‖‘ daarvoor bouwvergunning hadden moeten verlenen hebben zij dat niet gedaan en 
heeft ambtenaar G. Veldmeijer bij brief d.d. 2 juni 1998 namens burgemeester en wethouders van  
Sint-Oedenrode daarop letterlijk als volgt beslist:  

Afdeling GGB-BM-AMS /Doorkiesnr 481344 

   
Uw brief van 12 mei 1998     Ons nummer B98.0230      Sint Oedenrode 2-06-1998 

 
Onderwerp Aanvraag bouwvergunning los-rijhal/opslagloods          
Aanvullende gegevens 

 
Geachte heer Van Rooij, 

 
Naar aanleiding van uw aanvraag bouwvergunning ten behoeve van de bouw van een 
los-rijhal/opslagloods gelegen aan ‘t Achterom 9-9a bericht ik u het volgende. 

 
Uw aanvraag voldoet niet aan het bepaalde in artikel 2.1.1 van de bouwverordening.  
Ik verzoek u dan ook uw aanvraag op grond van artikel 47, eerste lid van de 
Woningwet/artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met de 
volgende gegevens: 

 
- een kopie van de aanvraag om milieuvergunning en het in de Algemene wet 
bestuursrecht bedoelde bewijs van ontvangst, dan wel een kopie van de beschikking 
op de aanvraag om milieuvergunning indien deze beschikking reeds gegeven is. Het 
bouwen van de los-rijhal/opslagloods moet in het licht van uw huidige bedrijf gezien  
worden als een bedrijfsverandering die zodanig is dat deze niet met een melding 
geregeld kan worden, maar waarvoor een vergunning wordt vereist krachtens artikel 8.1 
van de Wet Milieubeheer. Over de door u ingediende melding ontvangt u nog nader 
bericht; 

 
- het precieze adres waarvoor de bouwvergunning wordt aangevraagd: ‘t Achterom 9 of 
‘t Achterom 9a. In uw aanvraag wordt als adres opgegeven ‘t Achterom 9-9a. Een en 
ander is van belang omdat in het thans ter inzage liggende ontwerp-bestemmingsplan  
‘t Achterom 9a als agrarisch bedrijf wordt aangemerkt en ‘t Achterom 9 als 
woondoeleinden; 
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- nieuwe situatietekeningen waarop zowel bouwwerk als ondergrond op dezelfde schaal 
zijn weergegeven. Op de door u ingediende tekeningen is de los-rijhal/opslagloods 
weergegeven op schaal 1:1500, de ondergrond is weergegeven op schaal 1:1200. Een 
en ander geeft een vertekend beeld van de juiste verhoudingen. 

 
Indien de gevraagde gegevens niet worden verstrekt, zal uw aanvraag bouwvergunning 
conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wegens onvolledigheid niet in 
behandeling worden genomen,. Ik verzoek u dan ook binnen twee weken na 
verzenddatum van deze brief de ontbrekende gegevens aan te vullen. 

 
Met betrekking tot het vervolg van de procedure wil ik u alvast wijzen op het volgende. 

 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 44 sub c en d van de Woningwet moet een 
aanvraag om bouwvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan respectievelijk 
niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand geweigerd worden. Met het oog hierop 
heeft reeds een voorlopige toetsing van uw aanvraag plaatsgevonden aan deze twee 
wettelijke criteria. Hierbij is het volgende naar voren gekomen. 

Bestemmingsplan 

Uw aanvraag is met gebruikmaking van de door u verstrekte gegevens voorlopige 
getoetst aan zowel het bestemmingsplan als aan het op dit moment ter inzage liggende 
ontwerp-bestemmingsplan. 

 
Indien voorlopig getoetst aan het huidige vigerende bestemmingsplan levert dit het 
volgende op. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ―Buitengebied‖met bestemming 
agrarische doeleinden B‖. Op de tot ―agrarische doeleinden B‘ bestemde gronden 
mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van een agrarisch bedrijf, woningen 
daaronder niet begrepen, worden gebouwd. Of de los-rijhal/opslagloods ten dienste van 
een agrarisch bedrijf is, is dan ook de vraag. 

 
Voor de betreffende gronden is een voorbereidingsbesluit van kracht. Een ontwerp-
bestemmingsplan is onlangs ter inzage gelegd. Uw aanvraag dient dan ook hieraan 
getoetst te worden. Indien voorlopig getoetst aan het ontwerp-bestemmingsplan levert 
dit het volgende beeld op: De los-rijhal/opslagloods is geprojecteerd buiten het in het 
ontwerp-plan toegestane bouwblok. Binnen een agrarisch bouwblok mogen in principe 
gebouwen en bouwwerken worden gebouwd die noodzakelijk zijn in het kader van de 
agrarische bedrijfsvoering. Mogelijkheden tot vergroting van het bouwblok kunnen pas 
worden bezien indien de noodzaak van de bouw van de los-rijhal/opslagloods ten  
behoeve van het agrarische bedrijf wordt aangetoond (bijvoorbeeld aan de hand van 
een ondernemers plan). 

 
Ter zake van de toetsing aan het (ontwerp-)bestemmingsplan zal uw aanvraag (wanneer 
deze verder in behandeling wordt genomen) voor advies worden voorgelegd aan de 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. 

Redelijke eisen van welstand 

De adviescommissie voor de welstand ―Noord-Brabant‖ is om advies gevraagd omtrent 
het bouwplan. Mondeling heeft de commissie al laten weten dat het bouwplan niet 
voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het hoofdprofiel van de los-
rijhal/opslagloods mag niet meer dan maximaal 20x60 m zijn. Het schriftelijke advies 
van de commissie was ten tijde van het schrijven van deze brief nog niet ontvangen. De 
definitieve motivering van het advies is dan ook nog niet bekend. 

 
Gelet op het voorgaande dient u er dan ook rekening mee te houden dat het aanleveren 
van de ontbrekende gegevens, niet zonder meer leidt tot verstrekking van de gevraagde 
bouwvergunning. 

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,. 

 
Hoogachtend, 
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Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, 
Namens dezen, G. Veldmeijer, 

 
Bij besluit d.d. 24 september 1998 stelt de gemeenteraad van Sint-Oedenrode het nieuwe 
bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ vast waarop de agrarische woning ‘t Achterom 9 ineens is 
omgetoverd tot een burgerwoning met een bouwvlak van acht are en blijft de agrarische woning                         
‘t Achterom 9a een agrarische woning met een zodanig klein bouwvlak dat er geheel niets op 
gebouwd kan worden zonder dat eerst iets wordt afgebroken. Dit met de wetenschap dat die acht are 
niet waren afgepaald en dat van de 3,9 hectare huisperceel 48/49 deel van elke centimeter 
onverdeeld in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zijn.      
   
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode heeft bovengenoemd raadsbesluit op 24 september 1998 
genomen met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij op het perceel Sectie I 2530 met 
daarop de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a over de wettelijk vereiste 
milieuvergunning voor het houden van 78 paarden en 59 vleesvarkens beschikte op een huisperceel 
ter grootte van 4,31 hectare en 90 centiare. Zonder de Nge‘s van de 59 vleesvarkens mee te tellen 
betekent dit dat de omvang van het agrarische bedrijf volgens de berekeningen van toen is:  
 

78 paarden x 2,251   =     175,58 Nge 
6 ha grasland x 0,91 =     5,46 Nge 

                                                       ---------------- 
TOTAAL                            181 Nge     (zonder de 59 vleesvarkens mee te tellen) 

 
In die tijd was het bedrijfshoofd 42 jaar oud en dus veel jonger als 50 jaar hetgeen als 
‗blijver‘ moet worden beschouwd   

Op blz. 99 van het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ staat letterlijk het volgende geschreven: 
  

―Bij bedrijven met een omvang van meer dan 45 Nge (Nederlandse Grootte-eenheden)  
is er sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf. Bedrijven met een voldoende grote 
omvang en met een bedrijfshoofd van jonger dan 50 jaar worden beschouwd als 
‗blijvers‘.‖  

In het bestemmingplan ―Buitengebied 1997‖ staat dus geschreven dat er sprake is van een 
levensvatbaar volwaardig agrarisch bedrijf als het een omvang heeft van 45 Nge en dat aan een 
dergelijk agrarisch bedrijf een bouwvlak van 1,5 hectare moet worden toegekend. Dit betekent dat aan 
het agrarische bedrijf van A.M.L. van Rooij met een grootte van 181 Nge met daarop twee agrarische 
bedrijfswoningen ten minste een bouwvlak van 3 hectare had moeten worden toegekend. Dit des te 
meer A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen nog geen 46 jaar oud waren en hun twee 
kinderen dit agrarische bedrijf met daarop twee bedrijfswoningen wilden (en nog steeds willen) 
voortzetten. Nadien kregen A.M.L. van Rooij en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen in opdracht 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode tot op de dag van vandaag (12 jaar lang)  
te maken met:   

- de ene na de andere onaangekondigde binnenval met politie in de aanslag; 
- de ene na de andere torenhoge dwangsommen; 
- de ene na de andere executoriale beslaglegging op alle eigendommen; 
- de ene na de andere beslaglegging op hun bankrekeningen;  
- de ene na de andere vernieling en terreur en zelfs pogingen tot doodslag vanuit de buren 

aangezet door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. Strafaangiftes daartegen 
werden door eerst burgemeester P. Schriek en later door burgemeester P. M. Maas als hoofd 
van de politie in de ―politie doofpot” gehouden en bereiken nooit de officier van justitie; 

- de ene na de andere leugen hierover in de lokale en regionale kranten het Eindhovens 
Dagblad en de Midden Brabant in opdracht van burgemeester en wethouders van                     
Sint-Oedenrode. 

- directe levensbedreigende terreur toen A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen in 
maart 2010 ging meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode. Om niet 
te worden vermoord door toedoen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
heeft hij op 21 april 2010 Nederland moeten uitvluchten, in België moeten onderduiken en 
daar politiek asiel aangevraagd. A.M.L. van Rooij leeft om die reden door toedoen van 
burgemmeester en wethouders en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode al meer als een half 
jaar om veiligheidsredenen noodgedwongen gescheiden van zijn vrouw in België tegen hoge 
kosten;     
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Tegen het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ met de daarin door de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode gecreëerde burgerwoning op het adres ´t Achterom 9 in strijd met het bestemmingsplan 
buitengebied, in strijd met de in 1989 verleende rechtsgeldige milieuvergunning, en derhalve in strijd 
met de waarheid, hebben wij tijdig inhoudelijk gemotiveerd beroep aangetekend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van Raad van State, die in 2002 in behandeling is genomen.  
 
Omdat de staatsraden mr. R. Cleton en mr. A. Kosto (voormalig staatssecretaris en minister van 
Justitie) niet onafhankelijk bleken te zijn heb ik (A.M.L. van Rooij) hen voorafgaande aan de 
behandeling ter zitting gewraakt. Dit betekent dat wettelijk eerst deze wrakingsverzoeken hadden 
moeten worden behandeld alvorens de gewraakte staatsraden verder hadden mogen gaan met de 
inhoudelijke behandeling van mijn beroepschrift.  
 
Omdat mijn wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2002 van Staatsraad mr. R. Cleton en het 
wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002 om 8.45 uur (1.15 uur voor de behandeling ter zitting) van 
mr. A. Kosto in zaaknummer 199900791/1 nog niet in behandeling waren genomen ben ik  
(A.M.L. van Rooij) op 28 januari 2002 voor de behandeling ter zitting om 10.00 uur de rechtszaal 
binnengelopen en zag daar drie staatsraden zitten, te weten: mr. R. Cleton als voorzitter, mr. A. Kosto 
en mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens en vertelde ik tegen voorzitter mr. R. Cleton dat ik hem in dit beroep 
met zaaknummer 199900791/1 bij wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2002 al vanaf  14 januari 2010  
(14 dagen eerder) heb gewraakt en dat eerst mijn wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2010 tegen 
voorzitter mr. R. Cleton zal moeten worden behandeld alvorens met de inhoudelijke behandeling van 
de zaak mag worden begonnen. De gewraakte voorzitter mr. R. Cleton zei daarop namens de 
Afdeling: "dat doe ik niet". Ondergetekende zei toen: "dat bent u wettelijk verplicht". Hij zei toen: 
"dat doe ik niet en nu uw mond houden". Vervolgens zei hij: "ik heb morgen de behandeling van 
dat wrakingsverzoek voor u geregeld". Toen ik daarop wilde reageren werd mij de mond gesnoerd 
en moest ik vertrekken. Daarna is de gewraakte staatsraad mr. R. Cleton als voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak begonnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak.  
Bij brieven van 29 januari 2002 heb ik (A.M.L. van Rooij) daarover een klacht ingediend bij vice-
president mr. H.D. Tjeenk Willink van de Raad van State. Tot op de dag van vandaag (na 8,5 jaar)  
heeft vice-president H.D. Tjeenk Willink nog steeds geen beslissing genomen op deze twee klachten. 
Omdat in gewraakte toestand van twee rechters (waaronder de voorzitter) deze twee rechters  
mr. R. Cleton en mr. A. Kosto nooit tot een rechtsgeldige uitspraak hebben kunnen komen, betekent 
dat de op 2 oktober 2002 gedane uitspraak nr. 199900791/1 niet rechtsgeldig is en daaruit geen geen 
onherroepelijke rechtskracht kan worden ontleend. 
    
In het besluit van 3 maart 2006 van burgemeester en wethouders Sint Oedenrode inzake de met het 
bestemmingsplan strijdige woningsplitsing ‘t Achterom 5 door buurman M. van den Biggelaar hebben 
burgemeester en wethouders letterlijk het volgende beslist:  
 

―Door achteraf toe te geven dat er dus vanaf 1984 al sprake is van een gesplitste 
woning werpt dit een ander licht op de zaak. Dit betekent dat de overgangsbepalingen 
in het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ van toepassing zijn. Op grond van artikel 
21, lid 2 van de planvoorschriften mag het gebruik van gronden anders dan voor de 
bebouwing alsmede het gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken dat 
in strijd is met de gebruiksbepalingen en dat reeds plaatsvond vóór de datum waarop 
het plan rechtskracht heeft gekregen worden voortgezet. Het betreffende 
bestemmingsplan heeft rechtskracht gekregen op 2 oktober 2002. Het strijdige gebruik 
als twee zelfstandige woningen mag dus op grond van het overgangsrecht worden 
voortgezet. Het in afwijking bouwen van de verleende bouwvergunning van 1984 (niet 
aanwezige tussendeur) wordt beschermd door artikel 21, lid 1 van de 
overgangsbepalingen. Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerp van het plan dan wel nadien nog kunnen worden 
opgericht mogen in ieder geval worden gehandhaafd. Wij kunnen hiertegen dus niet 
meer handhavend optreden.‖                 

 
Hiermee hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode zelf beslist dat A.M.L. van Rooij 
ook op grond van artikel 21, lid 2 van de planvoorschriften in het huidige niet rechtsgeldige 
bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖, zijnde de daarin opgenomen overgangsbepalingen,  
het met dit bestemmingsplan strijdig gebruik van de woning op het adres ‘t Achterom 9 mag blijven 
voortzetten.       

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
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Met bovengenoemde voorkennis in het achterhoofd hebben burgemeester en wethouders  
A.M.L. van Rooij verplicht om in het kader van de ruilverkaveling de niet afgepaalde acht are grond  
die qua gebruik toebehoren aan ‘t Achterom 9 te laten afpalen overeenkomstig het door hen in het 
bestemmingsplan ingetekende bouwvlak; zo niet dan zou A.M.L. van Rooij door die ruilverkaveling zijn 
woning op het adres ‘t Achterom 9 moeten afstaan aan Antoon van Rooij.        
 
Op 9 november 2005 (7 jaar later) is de afpaling van die acht are grond zoals die bij besluit  
d.d. 24 september 1998 door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode (7 jaar eerder) is vastgesteld met 
een akte van ruilverkaveling door mr H.J.G.M.van Kruijsdijk, notaris te Schijndel, ingeschreven ten 
kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers (thans) in Nederland.  
 

Medio 2008 heeft weduwe J.M. van Rooij van der Heijden om gezondheidsredenen de woning op het 
adres ‘t Achterom 9 verlaten en is gaan inwonen bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
op het adres ‘t Achterom 9a. Een half jaar later is overeenkomstig de notarisakte van 21 juli 1978 ook 
de woning op ‘t Achterom 9 met de op 9 november 2005 in de akte van de ruilvekaveling afgepaalde 
acht are grond in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij gekomen.     

In augustus 2009 is A.M.L. van Rooij verhuisd vanaf ‘t Achterom 9a naar ‘t Achterom 9. Dit betekent 
dat sinds augustus 2009 A.M.L. van Rooij in de agrarische woning ‘t Achterom 9 woont en zijn vrouw 
J.E.M. van Rooij van Nunen in de agrarische woning ‘t Achterom 9a en dat deze twee agrarische 
woningen in volle en vrije eigendom zijn van A.M.L. van Rooij. Op deze twee agrarische woningen  
‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a rust de wettelijk vereiste milieuvergunning voor het houden van 78 
paarden en 59 vleesvarkens met een na de ruilverkaveling verkregen huisperceel ter grote van zo‘n 
6,5 hectare. Dit alles in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij. Zonder de Nge‘s van de 59 
vleesvarkens mee te tellen betekent dit dat de omvang van het agrarische bedrijf volgens de 
berekeningen van toen is:  
 

78 paarden x 2,251   =     175,58 Nge 
6 ha grasland x 0,91 =     5,46 Nge 

                                                       ---------------- 
TOTAAL                            181 Nge     (zonder de 59 vleesvarkens mee te tellen) 

 
In die tijd was het bedrijfshoofd 42 jaar oud en dus veel jonger als 50 jaar hetgeen als 
‗blijver‘ moet worden beschouwd   

 
Vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 hebben burgemeester het 

voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 met bijbehorende notitie reikwijdte en  

detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Op 27 september 2010 hebben A.M.L van Rooij en J.E.M. 

van Rooij van Nunen tijdig hun inspraakreacties ingebracht. Het betreffen de volgende 

inspraakreacties:   
- Hoofdstuk 1: Inspraakreactie algemeen geheel (18 blz.)(zie achter tab 1); 
- Hoofdstuk 2: Inspraakreactie op ‘t Achterom 9-9a (54 blz.)(zie achter tab 2); 
- Hoofdstuk 3: Inspraakreactie op Ollandseweg 165 (13 blz.)(zie achter tab 3); 
- Hoofdstuk 4: Inspraakreactie op ‘t Achterom 5 (17 blz.)(zie achter tab 4); 
- Hoofdstuk 5: Inspraakreactie op Ollandseweg 159 (76 blz.)(zie achter tab 5); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze vijf inspraakreacties, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Ondanks bovengenoemde wetenschap: 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf augustus 2009 in de agrarische woning ‘t Achterom 9 woont; 
- dat J.E.M. van Rooij van Nunen in de agrarische woning ‘t Achterom 9a woont; 
- dat al vanaf eind 1998 de agrarische woning op het adres ‘t Achterom 9 en de agrarische 

woning op het adres ‘t Achterom 9a in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij is; 
- dat op de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a een milieuvergunning rust 

voor het houden van 78 paarden,  59 vleesvarkens (181 Nge); 
wordt in het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 de agrarische woning op het adres  
‘t Achterom 9 toch bestemd als een burgerwoning met een afgepaalde ondergrond van acht are en 
krijgt de agrarische woning op het adres ‘t Achterom 9a (ondanks 181 Nge aan grootte) toch een 
bouwvlak toegekend van een zodanige grootte dat daarop geheel niet kan worden gebouwd. 
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In een poging om alle eigendommen middels executoriale verkoop van A.M.L. van Rooij te kunnen 
afnemen hebben burgemeester en wethouders bij besluit d.d. 27 april 2010 bij A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen, met hun agrarische bedrijf op ‘t Achterom 9 en 9a, een dwangsom  
van maar liefst € 50.000,- opgelegd en is op 22 juli 2010 verzegeling aangebracht op de 
toegangsdeuren van hun appartementen en de douches voor de minicampinggasten met het 
vooropgezette doel om ook al die inkomsten van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen  
af te nemen.  
 
Alvorens u overgaat tot het nemen van een beslissing op dit beroepschrift eist A.M.L. van Rooij 
hierover in ieder geval te worden gehoord: 

- nadat Jack Buckens voorzitter divisie directie Achmea Sociale Zekerheid in overeenkomstig 
met de onherroepelijke beschikking d.d. 2 juli 2008 in zaaknummer: 55642-08/383 van 
kantonrechter mr. R.R.M. de Moor van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch door hun bedrijfsarts 
H. Mol (of een vervangende bedrijfsarts) in het medische dossier van A.M.L. van Rooij (BSN 
0933.91.225) heeft laten opschrijven dat A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsgeschikt is, nooit 
last heeft gehad van het blijven terugkomen op achterdochtige wijze soort complotten die te 
maken hebben met arseen en chroomtrioxide en ook nooit arbeidsongeschikt is geweest.  

- nadat Ivo Opstelten als minister van Veiligheid en Justitie alle benodigde en vereiste 
veiligheidsmaatregelen heeft laten treffen die nodig zijn om A.M.L. van Rooij weer veilig te 
kunnen laten terugkeren naar Nederland en weer in een veilige omgeving kan gaan wonen op 
het adres ‘t Achterom 9 zonder het risico te lopen om de door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Sint-Oedenrode opgefokte buren of inwoners van Olland te worden 
vermoord.  

 
Om persoonlijke veiligheidsredenen van A.M.L. van Rooij hebben wij dit beroepschrift laten publiceren 
bij No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org).   

Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, Ing. A.M.L. van Rooij, Directeur. 
 
Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘  
A.M.L. van Rooij (appellant)               J.E.M. van Rooij van Nunen (appellant)         
Wonend op adres ‘t Achterom 9         Wonend op adres ‘t Achterom 9a    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan de heer Crane van de afdeling handhaving van 
de gemeente Sint-Oedenrode het nadrukkelijke verzoek om: 

1. de aangebrachte verzegeling per direct te verwijderen; 
2. het opleggen en innen van dwangsommen direct te staken en gestaakt te houden; 

 
Graag vernemen wij uw beslissing op bovengenoemd 2-tal verzoeken 
 
Hoogachtend   
 
A.M.L. van Rooij (appellant)               J.E.M. van Rooij van Nunen (appellant)         
Wonend op adres ‘t Achterom 9         Wonend op adres ‘t Achterom 9a    
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Ook hierop heeft handhavend ambtenaar de heer Crane (onder dictatoriale druk van loco-
burgemeester H.W.M.A. van de Berk – van de Laar en loco-secretaris G. Veldmeijer) tot op de dag 
vandaag niet inhoudelijk gereageerd.  
 
Waartoe dit alles heeft geleid kunt u lezen op blz. 24 t/m 399 in onze tijdig ingediende 
zienswijzen d.d. 25 september 2011 (ons kenmerk: AvR/C&P/250811/zw) op het 
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2010 en PlanMER bestaat uit ―399 blz.‖ en een ―5-tal 
dikke ordners‖ met onderbouwende bewijsstukken. Wij verzoeken die hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.    
 

http://www.nocancerfoundation.org/
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Aanvullend daarop vindt u hieronder ingelast ons e-mailbericht d.d. 6 september 2011 (10:40 uur) met 
als titel ”Heeft Koningin Beatrix nagenoeg de gehele wereld vergiftigd met onder meer miljarden 
kilogrammen uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur en Chroom VI? Lees en oordeel zelf.” 
aan koningin Beatrix als staatshoof en als Voorzitter van de Raad van State.     
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

   
 
Heeft Koningin Beatrix nagenoeg de gehele wereld vergiftigd met onder meer miljarden 
kilogrammen uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur en Chroom VI? Lees en oordeel zelf.  
 
Aan: Hare Majesteit Koningin Beatrix, als Staatshhoofd en als Voorzitter van de Raad van State  
Verstuurd via de hierboven op de foto zichtbare twee persvootlichters van de Raad van State, zijnde 
mr. Wendy van der Sluijs (tel: 070 - 426 48 12 / 06 - 23 31 75 06) en mr. Sabine Heijstek-van Leussen 
( 070 - 426 45 20 /06 - 52 07 70 00)(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)    
 
Lieve Koningin 
 
Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (Nederland). Ik ben 58 
jaar, getrouwd met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland (gemeente 
Sint-Oedenrode) waar ik geboren en getogen ben. Om politieke redenen heb ik vanaf 22 april 2010 
moeten vluchten vanuit Nederland naar België en daar politiek asiel aangevraagd. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
http://www.kb.nl/dossiers/beatrix/beatrixalsstaatshoofd.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)#Voorzitter
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groenen_(Nederland)
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
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Tijdens mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten constateren dat 
Nederland haar buurland België gebruikt als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder 
de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur 
en chroomtrioxide en daarbij alle Europese richtlijnen, verordingen en verdragen overtreedt. Met het 
Benelux-verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking met Nederland, ook 
vanwege strijdigheid met het Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken. Mede om 
die reden is de roep naar een nieuwe politieke beweging in België groot en is een nieuwe politieke 
beweging ―De Groenen‖ in België ontstaan. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van wereld 
(waaronder België) vanuit Nederland, en hoever daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te 
houden, kunt u lezen op de volgende website:   
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  
 
Hierbij wil ik u nogmaals herinneren aan mijn hieronder ingevoegd e-mailbericht d.d. 7 augustus 2011 
(16: 21 uur). Heden na maar liefst een maand heb ik van u (ook niet via de persvoorlichters van de 
Raad van State) daarop een reactie mogen ontvangen:  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 7 augustus 2011 16:21 
Onderwerp: Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
 
Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix  
Als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd.  

(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)  
  

 
Lieve Koningin,  
 
Via uw zeer gewaardeerde persvoorlichters mr. Wendy van der Sluijs en mr. Sabine Heijstek-van 
Leussen laat ik (Ad van Rooij) u het volgende bericht toekomen:     

  
Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein 
Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in 
de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee 
verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto) en niet agrarische 
(o.a wolmanzouten) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende  
genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere ernstige 
vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze 
brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, 

Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-
augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf)  
  

Wanneer moet verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties daarvoor verantwoording afleggen tegenover koningin Beatrix als 
voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd?  

 
Graag vernemen ik van spoedig uw antwoord daarop:  
 
Mijn lieve Groet 
Ad van Rooij   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
 
Uw al maar liefst 22 jaar lang blijvend zwijgen baart mij grote zorgen. Voor bewijs lees de volgende 
bewijsstukken:   

http://www.politie.nl/PolitieABC/Internationaal/benelux_verdrag.asp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
http://www.raadvanstate.nl/pers/pers_contacten/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php
http://www.raadvanstate.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatshoofd
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
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Wat daarvan de oorzaak is en de gevolgen zijn kunt u lezen in ons verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 
aangevuld bij brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier 
Emmanuel Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg. Lees daarvoor de volgende 
links met deeplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-
europese-hof.pdf  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf  
  
Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u ook lezen in mijn hieronder bijgevoegd persbericht aan No 
Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) waarop Philips President Frans van Houten 
weigert te reageren.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

Persinformatie                                                                                 
 
 

    

 
No Cancer Foundation te Hasselt (België) 
t.a.v. Erik Verbeek  
Website: www.nocancerfoundation.org  
 
Geachte heer Verbeek, 
 
Heden 30 augustus 2011 is Ad van Rooij nog steeds werkzaam als safety manager van Philips 
Healthcare te Best echter vanaf 25 oktober 2007 (4 jaar lang) zonder salaris doorbetaald te krijgen 
waartoe Philips op grond van haar eigen CAO wettelijk verplicht is.  
 
Philips-President Gerard Kleisterlee heeft nooit gereageerd op mijn brief d.d. 17-juli-2008, lees: (blz-1-
15) (blz-16-30) (blz-31-43) met bijbehorend 35-tal tabs aan bijlagen (tab-1) (tab-2) (tab-3) (tab-4-1) 
(tab-4-2) (tab-4-3) (tab-5) (tab-6) (tab-7) (tab-8) (tab-9) (tab-10) (tab-11-1) (tab-11-2) (tab-11-3) 
(tab-12) (tab-13) (tab-14) (tab-15) (tab-16) (tab-17) (tab-18) (tab-19) (tab-20) (tab-21) (tab-22) (tab-
23) (tab-24) (tab-25) (tab-26) (tab-27-1) (tab-27-2) (tab-27-3) (tab-27-4) (tab-27-5) (tab-28-1) (tab-
28-2) (tab-29) (tab-30-1) (tab-30-2) (tab-30-3) (tab-30-4) (tab-30-5) (tab-31) (tab-32) (tab-33) (tab-
34) (tab-35) waartoe hij overeenkomstig het Arbo Management Syteem van Philips Healthcare 
wettelijk verplicht is. Ik raad u aan om dit alles uit te printen en in een ordner onder te brengen met 
een 35 tab-bladen aan achterliggende bewijsstukken c.q. onderbouwing.  
         
De gevolgen daarvan zijn rampzalig voor miljoenen/miljarden wereldbewoners, hetgeen u kunt lezen 
op de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)  
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Ik wil u vragen om deze ―Philips Persinformatie” bij No Cancer Foundation op de website te 
plaatsen en deze door te sturen aan huidig Philips-President Frans van Houten met het verzoek 
bovengenoemde brief d.d. 17 juli 2008 aan zijn voorganger Gerard Kleisterlee alsnog inhoudelijk te 
beantwoorden en daarover in overleg te treden met haar safety manager van Philips Healthcare in 
ballingschap Ad van Rooij.  
 
Bij voorbaat mijn dank daarvoor.       
 
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij 
Safety manager van Philips Haelthcare  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Uw 22 jaar lang, in samenspanning met de opvolgende minister-presidenten Ruud Lubbers (CDA), 
Wim Kok (PvdA) en Jan Peter Balkenende (CDA), niet reageren op mijn maar liefst 30-60 brieven 
aan u persoonlijk heeft tot gevolg gehad dat nagenoeg de gehele wereld is vergiftigd met ondermeer 
miljoenen/ miljarden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen 
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van 
met name Billiton/Shell.    
 
Hiervoor bent u, zijnde Koningin Beatrix, als Staatshhoofd en als Voorzitter van de Raad van State 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 
Ik wil u vragen om niet de gehele wereld te vergiftigen en onnodig 6,5 miljard mensen uit te roeien en 
na 22 jaar eens persoonlijk inhoudelijk te reageren op dit e-mailbericht, verstuurd via uw 
persvoorlichters van de Raad van State.     
 
In afwachting op uw inhoudelijk antwoord (na 22 jaar) verblijf ik;  
 
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij 
Safety manager van Philips Haelthcare  
  
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 6 september 2011 10:40 
Onderwerp: Heeft Koningin Beatrix nagenoeg de gehele wereld vergiftigd met onder meer miljarden 
kilogrammen uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur en Chroom VI? Lees en oordeel zelf. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
Cc: kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, 
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, andre fleere <a.fleere@chello.nl>, 
Francis Capelle <achterhetnieuws@hotmail.com>, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, 
"Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, aartsbisdom@kerknet.be, "Anton F. P. van Putten" 
<anton37.putten@wxs.nl>, arlette heskes <arletteheskes@hotmail.com>, Burgers in Actie 
<burgersinactie@hotmail.com>, Gerard Beukeveld <gjj.beukeveld@inter.nl.net>, De Groenen België 
<de.groenen.belgie@gmail.com>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, bosgroep wieteke van 
Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, bvroomen <bvroomen@moskovic.org>, Rita De Bont 
<ritadebont@telenet.be>, "C. Zoete" <czoete@home.nl>, "Sap J.C.M." <j.sap@tweedekamer.nl>, 
micha kat <drsmkat@yahoo.com>, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Partij voor de Dieren 
<fractie@partijvoordedieren.nl>, dikke_lol_maker@hotmail.com, "drs. J. Poot" <jp@visionplaza.nl>, 
d66secretariaat@tweedekamer.nl, ericdonk@hotmail.com, "E. Pasman" <e.pasman@pvbs-
advocaten.nl>, "els.van.rijsbergen" <els.van.rijsbergen@gmail.com>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Farida Gillot <gillot.fm@gmail.com>, jan fieten 
<jan_fieten@hotmail.com>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, "R.KAHLMAN" 
<r.kahlman@quicknet.nl>, kareldewerd@kpnmail.nl, Henk Krol <h.krol@gk.nl>, "Kr.Trouw" 
<redactie@trouw.nl>, "Ferrier, K." <k.ferrier@tweedekamer.nl>, "jan.vd.laar" <jan.vd.laar@ziggo.nl>, 
info@mooirooi.nl, milquet@milquet.belgium.be, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, 
nvvk@veiligheidskunde.nl, booh@xs4all.nl, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>,  
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Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Alexander Pechtold <a.pechtold@tweedekamer.nl>, Persdienst 
Platform Herstel Rechtsorde <persdienst@platformherstelrechtsorde.nl>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, info@omroepbrabant.nl, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, wolbrin 
Veen <ine.veen@quicknet.nl>, Monique van 't Hooft <mvthooft@wostenvanthooft.nl>, "A,M,L Van Rooij" 

<ekc.avanrooij@gmail.com>, sp jan de wit <jdewit@sp.nl>, Zembla <zembla@vara.nl>, 
arend@argusoog.org, kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, 

redactie@eenvandaag.nl, redactie@gpd.nl, redactie@refdag.nl, redactie@argusoog.org, 
redactie@nieuwemedianieuws.nl, redactie@nos.nl, redactie@nu.nl, redactie@metronieuws.nl, ANP redactie 
<redactie@anp.nl>, redactie@brabantsdagblad.nl, redactie@volkskrant.nl, Nederland Vrij 
<redactie@nederlandvrij.com>, SDN <sdn@planet.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, gerard kucharek 
<kucharek0@gmail.com>, tony.coonen@devoorzorg.be, federaal.parket@just.fgov.be, 
kabinet.gouverneur@limburg.be, jbrouns@raadlimburg.be, jcleeren@raadlimburg.be, acuypers@raadlimburg.be, 
lfransen@raadlimburg.be, sgovaerts@raadlimburg.be, mhanssen@raadlimburg.be, 
mhoogmartens@raadlimburg.be, mjanssen@raadlimburg.be, clucas@raadlimburg.be, 
mmondelaers@raadlimburg.be, anagels@raadlimburg.be, bnijs@raadlimburg.be, lpollet@raadlimburg.be, 
mramaekers@raadlimburg.be, mreynders@raadlimburg.be, fsmeets@limburg.be, fsmets@raadlimburg.be, 
bspreeuwers@raadlimburg.be, ethijs@raadlimburg.be, rtruyens@raadlimburg.be, svanbaelen@raadlimburg.be, 
mvandeput@raadlimburg.be, dvossius@raadlimburg.be, vwithofs@raadlimburg.be, dakdemir@raadlimburg.be, 
abusselen@raadlimburg.be, wcremers@limburg.be, ddeneuker@raadlimburg.be, fdirkx@raadlimburg.be, 
mgiebens@raadlimburg.be, egraulus@raadlimburg.be, akenzeler@raadlimburg.be, fkeunen@raadlimburg.be, 
ikonings@raadlimburg.be, slieten@raadlimburg.be, klinsen@raadlimburg.be, sluyckx@raadlimburg.be, 
lmoonen@raadlimburg.be, cmoyaerts@raadlimburg.be, jpeuskens@raadlimburg.be, 
vschoenmaekers@raadlimburg.be, tvandenhoudt@raadlimburg.be, ewagemans@raadlimburg.be, 
hbiets@raadlimburg.be, ebijnens@raadlimburg.be, jclaessens@raadlimburg.be, jdalemans@raadlimburg.be, 
nancy.dexters@pandora.be, eheleven@raadlimburg.be, jlavigne@raadlimburg.be, pnelissen@raadlimburg.be, 
iphiltjens@raadlimburg.be, mrenders@raadlimburg.be, lrutten@raadlimburg.be, gvanbaelen@raadlimburg.be, 
cwillems@raadlimburg.be, kverheyen@raadlimburg.be, vbartels@raadlimburg.be, 
hbartolomivis@raadlimburg.be, rbeckers@raadlimburg.be, gcoenegrachts@raadlimburg.be, 
rdebecker@raadlimburg.be, wdemeester@raadlimburg.be, rkeunen@raadlimburg.be, gniesten@raadlimburg.be, 
kooms@raadlimburg.be, isimons@raadlimburg.be, jvanbree@raadlimburg.be, svangeneugden@raadlimburg.be, 
evleghels@raadlimburg.be, abonne@raadlimburg.be, jd-ultremont@raadlimburg.be, 
bdewispelaere@raadlimburg.be, yvandooren@raadlimburg.be, burgemeester@hasselt.be, 
brigitte.smets@hasselt.be, paul.debellefroid@hasselt.be, brigitta.grosemans@hasselt.be, 
dirk.stockmans@hasselt.be, nadja.vananroye@hasselt.be, carlo.gysens@hasselt.be, ivo.konings@hasselt.be, 
christa.tuch@skynet.be, lieve.pollet@hasselt.be, dr.lenssen@telenet.be, mia.marchal@hasselt.be, 
lieve.gelders@skynet.be, yvescruysberghs@yahoo.com, jean.lambrecks@hasselt.be, ivo.belet@hasselt.be, 
ivo.belet@europarl.europa.eu, katleen.martens@hasselt.be, marijke.jordens@hasselt.be, 
theo.boosten@hasselt.be, ponceletlotte@gmail.com, koen.beulen@telenet.be, annemie.roppe@gmail.com, 
frieda.brepoels@hasselt.be, fbrepoels@europarl.eu.int, livia.stas@hasselt.be, peter.ramaekers@hasselt.be, 
frankkeunen@scarlet.be, marianne1.verbist@hotmail.com, an@anbonne.be, eddy.ghijsebrechts@telenet.be, 
kevin.schouterden@telenet.be, anne.moons@hasselt.be, derya.erdogan@hasselt.be, secretarie@hasselt.be, 
toon.hermans@hasselt.be, karolien.mondelaers@hasselt.be, laurence.libert@hasselt.be, 
michiel.liefsoens@hasselt.be, tom.vandeput@hasselt.be, valerie.delre@hasselt.be, rob.beenders@hasselt.be  
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Aanvullend daarop vindt u hieronder ingelast onze pleitnotitie d.d. 5 juni 2011 behorend bij ons 
beroepschrift met als procedurenummer: 10/3400 GEMWT V14 die ondergetekende A.M.L. van Rooij  
niet mondeling heeft kunnen toelichten voor behandelend rechter mr. D.J. de Lange ter zitting op  
7 juni 2011 omdat burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. van 
Rooj onder de dekmantel van een burenruzie wilden laten vermoorden. Drie mislukte pogingen tot 
doodslag en vele onaangekondigde Gestapo-achtige binnenvallen in opdracht van burgemeester 

Peter Maas (CDA) of loco-burgemeester Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA), hebben 

A.M.L. van Rooij gedwongen om op 22 april 2010 Nederland te moeten uitvluchten en in 

België politiek asiel moeten aanvragen om niet hetzelfde lot te ondergaan als dat van Pim 

Fortuyn, wat hieraan onlosmakelijk zit verbonden.      
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 

                                                       Rechtbank ‘s-Hertogenbosch   
                                      Sector Bestuursrecht    
                                                   t.a.v. mr. D.J. de Lange   
                                                   Postbus 90125  

                                                                5200 MA ‘s-Hertogenbosch  
                   
 

Sint-Oedenrode, 5 juni 2011 
 

Pleitnotitie  
 
Hoorzitting 7 juni 2011 om 11.00 uur.  
 
Uw Procedurenummer:  

- 10/3400 GEMWT V14  
 
 
Geachte wisselend behandelend rechter mr. D.J. de Lange, 
 
Namens de vennoten  A.M.L. van Rooij (vanaf 22 april 2010 in België wonend om door toedoen van 
burgemeester P.M. Maas en zijn CDA niet vermoord te worden) en J.E.M. van Rooij van Nunen van 
Camping en Pensionstal Dommeldal VOF., gevestigd op ‘t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
en A.M.L van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen als natuurlijk persoon, laten wij u in opgemeld 
beroepschrift met procedurenummer: 10/3400 GEMWT V14 de volgende ―Pleitnotitie‖ toekomen:   
 
Burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode staan aan het hoofd van  
‘s-Werelds grootste chemische genocide plegende criminele organisatie de Staat der Nederlanden 
met als staatshoofd Hare Majesteit koningin Beatrix. Door toedoen van deze ‘s-Werelds grootste 
chemische genocide plegende criminele organisatie onder dictatoriale aansturing van burgemeester 
Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode heeft A.M.L van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten 
vluchten en daar politiek asiel moeten aanvragen om door toedoen van burgemeester P.M. Maas 
(CDA) niet te worden vermoord onder een door hem gecreëerde dekmantel van burenruzie.  
Hoe extreem groot al maar liefst 24 jaar lang die samenspannende misdaad is vanuit de Staat der 
Nederlanden, het Koninklijke Huis, de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State en 
het Openbaar Ministerie onder dictatoriale leiding van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en 
daarna burgemeester Peter Maas (CDA) kunt u lezen in het hieronder ingelaste sommatieverzoek  
d.d. 2 juni 2011 tot het nemen van een 4-tal besluiten aan huidig verantwoordelijk minister Melanie 
Schultz van Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu), hetgeen integraal onderdeel uitmaakt 
van deze Pleitnotitie.  
 

In ondergenoemde ingelaste e-mail van 2 oktober 2008 (10:32 PM) van Advocaat Eric Kuijpers aan 
Maja Tuk kunt u lezen hoe zij in samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode Ad van Rooij met 
―knevelen‖ kapot maken:  

 
From: eric.kuijpers@kdk.nl   
To:  dr.mtuk@orange.nl  
Sent: Thursday, October 02, 2008 10:32 PM 
Subject: extra bijlagen 

 
Beluister ook interview Zeevat/Van Rooij op Argusoog Radio 10-07-2008 
http://argusoog.punt.nl/ArgusRadio/  
Bekijk ook conferentie Van Rooij SDNL rubriek TV en Video  
http://www.sdnl.nl/tv.html  Ad van Rooij geeft persconferentie over massale 
corruptie in St-Oedenrode. Hij vreest voor zijn leven. Hierin wordt de gemeente Sint-
Oedenrode en haar ambtenaren belasterd (o.a. "de meest corrupte gemeente ter 

wereld"). Ik houd mij desgewenst aanbevolen om voor de 
gemeente op te treden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
mailto:eric.kuijpers@kdk.nl
mailto:dr.mtuk@orange.nl
http://argusoog.punt.nl/ArgusRadio/
http://www.sdnl.nl/tv.html
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TEL. 071-5249265 FAX 071-5661986 E-MAIL INFO@KDK.NL INTERNET WWW.KDK.NL 
POSTBUS 628 2300 AP LEIDEN GEBOUW KEY-POINT 2 SCHIPHOLWEG 103 LEIDEN 
___________________________________________________________________________ 
De inhoud van dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen is 
persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-
mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen kan krachtens een wettelijk 
beroepsgeheim geprivilegieerde gegevens en/of gegevens met betrekking tot derden 
bevatten. Ieder die kennis neemt van de inhoud van dit e-mailbericht en/of van de 
eventueel daarbij behorende bijlagen en niet (één van de) geadresseerde(n) is, noch 
bevoegd is dit e-mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen namens 
geadresseerde(n) te ontvangen, wordt verzocht de afzender(s) onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht 
en/of van de daarbij behorende bijlagen door anderen dan de geadresseerde(n) kan 
onrechtmatig zijn jegens de afzender en/of jegens derden en onder meer tot een 
schadevergoedingsplicht aanleiding geven. De abusievelijke ontvanger(s) van dit e-
mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen wordt verzocht dit e-mailbericht 
en de eventueel daarbij behorende bijlagen direct te vernietigen (wissen). 

  

 
 

 
 

21 bijlagen — Alle bijlagen downloaden   Alle afbeeldingen weergeven    
Outlook.bmp 
71 kB   Weergeven   Downloaden    
070629_0.jpg 
100 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
30 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
37 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
39 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
71 kB   Weergeven   Downloaden    

http://www.kdk.nl/
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080710_0.doc 
39 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
125 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
54 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
29 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
31 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
68 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
84 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
57 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
135 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
75 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
83 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
65 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
75 kB   Weergeven   Downloaden    
080710_0.doc 
65 kB   Weergeven   Downloaden    
080916_0.doc 
32 kB   Weergeven   Downloaden     

 
In ondergenoemde e-mail van 19 september 2008 (6.59 PM) van Advocaat Eric Kuijpers aan Bureau 
Praedium B.V. kunt u lezen hoe zij in samenspanning met Bureau Praedium B.V. Ad van Rooij met 
―knevelen‖ kapot maken:  
 

From: eric.kuijpers@kdk.nl   
To: info@bureaupraedium.nl   
Sent: Friday, September 19, 2008 6:59 PM 
Subject: A.M.L. van Rooij 

 
 

Geachte dames en heren, 
  

Via derden vernamen wij dat Bureau Praedium B.V. destijds een kort geding zou 
aanspannen tegen ing. A.M.L. van Rooij en Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

  
We verzamelen bewijsmateriaal over de achtergronden van internetbandiet Van Rooij in 
verband met een aan te spannen kort geding wegens een laster- en terreurcampagne 
door Van Rooij c.s.  

  
Het wordt zeer op prijs gesteld indien u het procesdossier (sommaties, dagvaarding, 
produkties, pleitnota's, vonnis, deurwaardersexploten) zou willen toezenden. 
Uw kopieerkosten worden vergoed. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
mr. H.F.C. Kuijpers 
advocaat 

 

mailto:eric.kuijpers@kdk.nl
mailto:info@bureaupraedium.nl
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TEL. 071-5249265 FAX 071-5661986 E-MAIL INFO@KDK.NL INTERNET WWW.KDK.NL 
POSTBUS 628 2300 AP LEIDEN GEBOUW KEY-POINT 2 SCHIPHOLWEG 103 LEIDEN 
 

 
De inhoud van dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen is 
persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit e-
mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen kan krachtens een wettelijk 
beroepsgeheim geprivilegieerde gegevens en/of gegevens met betrekking tot derden 
bevatten. Ieder die kennis neemt van de inhoud van dit e-mailbericht en/of van de 
eventueel daarbij behorende bijlagen en niet (één van de) geadresseerde(n) is, noch 
bevoegd is dit e-mailbericht en/of de eventueel daarbij behorende bijlagen namens 
geadresseerde(n) te ontvangen, wordt verzocht de afzender(s) onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit e-mailbericht 
en/of van de daarbij behorende bijlagen door anderen dan de geadresseerde(n) kan 
onrechtmatig zijn jegens de afzender en/of jegens derden en onder meer tot een 
schadevergoedingsplicht aanleiding geven. De abusievelijke ontvanger(s) van dit e-
mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen wordt verzocht dit e-mailbericht 
en de eventueel daarbij behorende bijlagen direct te vernietigen (wissen). 

 
Het is hierbij goed te weten dat Bureau Praedium B.V. alle benodigde aanvragen voor Camping en 
Pensionstal ‗Dommeldal‘ heeft gedaan bij de gemeente Sint-Oedenrode waarvoor vanuit Camping en 
Pensionstal ‗Dommeldal‘ vele duizenden euro‘s aan Bureau Premium B.V. zijn betaald.  
 
Kort na deze e-mail kreeg Bureau Praedium B.V. heel veel werk van de gemeente Sint-Oedenrode om 
onder andere op een meest corrupte wijze in Nijnsel in samenspanning met burgemeester P.M. Maas 
(CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 een 
landschapscamping gerealiseerd te krijgen. Dit is misdaad te top, waarvan ook de rechtbank  
‘s-Hertogenbosch (rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden, voormalig CDA raadslid van Houten)  
onderdeel uitmaakt. Voor bewijs lees het volgende artikel over deze Eric Kuijpers in het Echte Nieuws 
van 29 juni 2008 (http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php)    
 
 

 

Worden klokkenluiders op 
sdnl.nl weggezet als terroristen?  
 
Door Nel de Best en Henk Niggebrugge 
 
DEN BOSCH - Rob Brockhus van de Sociale Databank en advocaten 
mrs. Kuijpers en Harff hebben vrijdag 27 juni j.l. beiden hun pleidooi 
gehouden in de rechtbank van Den Bosch. Het ging in hoofdzaak om 
het niet vooraf vragen van weerwoord bij de publicatie van een video. 
Maar wat doen al die andere stukken dan in die enorme map? (Zie 
"rechtbank verslag" op leugens.nl)  
 

 

 
Worden klokkenluiders 
op de Sociale Databank 
Nederland (SDNL) 
weggezet als terroristen? 

http://www.kdk.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-klacht-kuijpers.jpg
http://www.leugens.nl/2008/06/29/kort-geding-kuijpersharff-versus-sociale-databank
http://www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm
http://www.sdnl.nl/
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Er was veel publiek in de rechtszaal aanwezig, w.o.: Peter Olsthoorn van 
leugens.nl, Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant , Gerard 
Kucharek, en klokkenluider Van Rooij. 
 
STUKKEN NIETS MET ZAAK TE MAKEN 
Voorzitter was rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden. Na de zitting heeft 
Ad van Rooij samen met Rob Brockhus alle openbare stukken ingezien. 
Toen bleek, dat er stukken aan het dossier zijn toegevoegd, die helemaal 
niets met deze hele zaak te maken hebben. Dhr. Kuijpers heeft velen 
betrokken in zijn zaak zonder deze mensen vooraf daarvoor toestemming te 
vragen, zoals dhr. Beukenveld, Karel de Werd, Arnold van der Voort, 
Pamela Hemelrijk, Harry Teernstra, Ad van Rooij, e.a.  
 
Van Rooij zegt dat hem al eerder is overkomen dat stukken van hem 
zomaar waren toegevoegd aan een zaak van een ander waarin hij geen 
partij was. Volgens Van Rooij betrof het toen een, door rechter mr. B.C.W. 
Geurtsen van Eeden valselijk opgemaakt dossier. Van Rooij stelt: "Wat 
deze mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden toen heeft gedaan, met een vonnis 
als kort geding, waarin ik ben ingemengd zonder daarin partij te zijn 
geweest als basis, gaat ze dit met die voorkennis weer doen met een vonnis 
in kort geding tegen de SDN waarin niet alleen ik maar vele anderen zijn 
ingemengd zonder dat ze daarin partij zijn geweest. Dit met de wetenschap 
dat die anderen betreffend vonnis in kort geding daarop nooit kunnen laten 
herzien op nieuwe feiten (nieuwe stukken) die niet zijn ingebracht. Enkel 
omdat ze geen partij zijn geweest en omdat dat vonnis dan gebruikt kan 
worden als basis om al die anderen te bestempelen als een criminele 
organisatie, zoals Al-Qaida, waarna justitie bij ons allen tegelijk kan 
binnenvallen.  
 
CRIMININELE/TERRORISTISCHE ORGANISATIE 
Herziening van dat vonnis in kort geding door al die anderen kan niet 
worden gedaan omdat die geen partij zijn, waarmee wij op grond van dat 
onherroepelijke vonnis in kort geding een criminele organisatie blijven en wij 
allen kunnen worden opgepakt. De advocaten Kuijpers en Harff wisten dit al 
vooraf en hebben hun pleitnotitie daarop al geschikt gemaakt, luister maar 
naar de video."  
 
Tevens is er door mr. H.F.C. Kuijpers produktiestuk 7 (pdf) ingebracht, 
waarin staat dat Kucharek gedreigd zou hebben Al-Qaida op mensen af te 
sturen. 
 
Volgens Van Rooij is dat bij vonnis in kort geding onherroepelijk en schorst 
een hoger beroep daar niet op. Dat zou volgens Van Rooij betekenen dat 
justitie al deze, in de stukken ingebrachte personen kan oppakken en als 
terroristische organisatie achter de tralies kan zetten. Daarom is het volgens 
Van Rooij belangrijk om er met man en macht voor te zorgen dat dit kort 
geding vonnis er niet komt:  
 
ONTVANGEN STUKKEN 

 
Dit schrijft dhr. van Rooij per email aan dhr. Kuijpers, waarvan wij een cc 
hebben ontvangen: 
 
Aan: Mr. H.F.C. Kuijpers 
K.D.K. Advocaten 
Website: www.kdk.nl 
 
Geachte heer Kuijpers, 
 

 
 

 
Rob Brockhus van de 
Sociale Databank 
Nederland betreedt de 
rechtbank van Den 
Bosch. 
 
 

 
Zie hier een .wmv 
videoverslag (bron: 
sdnl.nl).  
 
 

 

De 12 centimeter dikke 
aanklacht.  
 
 

 
Thuis bij dhr. van Rooij 
zijn alle stukken 
onderzocht. 

http://www.leugens.nl/
http://www.stelling.nl/kleintje
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-produktiestuk7.pdf
http://www.kdk.nl/
http://www.mstsnl.net/video/kortgeding-sdn-kuijpers-27-6-08.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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Bijgevoegd vind u ons sommatieverzoek d.d. 27 juni 2008 (zie bijlage) De 
inhoud behoeft geen toelichting; 
In afwachting van uw beslissing daarop, binnen 48 uur na heden, verblijven 
wij; 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)  
 
Zie hier het sommatieverzoek (pdf) 
Zie hier de bijlage (pdf) 

 

 

Dit schrijft dhr. Beukeveld per email aan dhr. Kuijpers, waarvan wij een cc 
hebben ontvangen: 
 
Geachte heer Kuijpers, 
 
In de bijgevoegde brief treft u mijn eis aan de drie bijlagen die van mij zijn 
en die u ongevraagd en ongewild aan het dossier heeft toegevoegd, dat u 
tegen de Sociale Databank Nederland heeft opgesteld, te willen 
verwijderen. 
De inhoud van deze brief spreekt verder voor zich. 
De betreffende bijlagen heb ik bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr G.J.J. Beukeveld 
 
Zie hier de bijgevoegde brief (word) 
Zie hier bijlage 1 (pdf) 
Zie hier bijlage 2 (pdf) 
Zie hier bijlage 3 (pdf) 

 

 

Dit schrijft dhr. Kucharek als laatste stuk in zijn brief aan dhr. Kuijpers, 
waarvan wij een cc hebben ontvangen: 
 
...Zoals u weet ben ik bij het uitblijven van het verwijderen van mijn brieven 
uit het dossier met nummer 08-239 van de rechtbank ’s-Hertogenbosch 
door u doelbewust en met kwade opzet door uw onrechtmatig handelen 
onbewust en onwetend in deze zaak beland met de bedoeling later juridisch 
jegens mij te kunnen optreden. Zie als voorbeeld ing. A.M.L van Rooij die u 
ook ongewild en ongevraagd in deze zaak heeft betrokken. Door dit 
onrechtmatig handelen heeft ondergetekende grote schade opgelopen, die 
wij bij u gaan verhalen, mocht u niet aan deze sommatie gehoor geven. 
Daarnaast doe ik hiervan aangifte bij de voorzitter van het college van 
procureurs-generaal en meld ondergetekende uw handelswijzen bij 
internationale instellingen. 
 
Met groet,  
G.H.Kucharek 
Strategos BV 
 
Zie hier de gehele brief aan dhr. Kuijpers (word) 
Zie hier de brief aan rechter mw. Geurtsen (word) 

 
Zie ook: 
Advocaten willen 50.299,95 euro van klokkenluider-site sdnl.nl 

 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-KDK-Advocaten-27-06-2008.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-van-rooij-2006.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-beukenveld.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008a.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008b.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Beukeveld-27-06-2008c.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Kucharek-2-29-06-2008.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29-Kucharek-1-29-06-2008.doc
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-25.php
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Zie ook op leugens.nl : 
Uitvergrote ruzie? 
Kort geding Kuijpers/Harff versus Sociale Databank 
Mr Kuijpers: "Geen commentaar" 
Sociale Databank Nederland gedaagd 

 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA? 
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en 
imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in 
gang zouden kunnen zetten. Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via: 
www.oudemedia-nieuwemedia.nl  

 

 

 

 
 

Voor deze vorm van knevelen en zelfs terroristisch handelen staat 
levenslange gevangenisstraf, voor bewijs lees hieronder:   

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van 
Strafrecht.

[1]
 

 

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van 
Strafrecht.

[1]
 

 1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een 
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader 
opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen 
bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, 
uitvoert of voorhanden heeft. 

2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij 
voorbereiding met de helft verminderd. 

3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt 
gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

4. De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor het voltooide 
misdrijf. 

5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. 

 

Deze bepaling is in de wet opgenomen nadat er veel kritiek was op het Grenswisselkantoor-arrest van 
de Hoge Raad in 1987. Ten tijde van dit arrest was het voorbereiden van een misdrijf niet strafbaar. In 
het GWK-arrest konden de twee daders niet vervolgd worden voor poging tot een gewapende 
bankoverval (afpersing, artikel 317 Sr), omdat het voornemen van de daders zich niet door een begin 
van uitvoering had geopenbaard. De twee mannen zaten in een gestolen auto met valse 
nummerborden te wachten op de komst van de eerste bankemployee. In de auto bevond zich een 
geladen dubbelloops jachtgeweer en een imitatie handvuurwapen, alsook handboeien, touw en tape 
om de bankemployee te knevelen. Ze droegen dubbele kleding en hadden pruiken bij zich. Al deze 
voorbereidingen waren voor de Hoge Raad onvoldoende om te concluderen tot een begin van 
uitvoering. De verdachten zaten nog in de auto te wachten op een geschikt moment toen de 
gewaarschuwde politie arriveerde. 

http://www.leugens.nl/2008/06/29/uitvergrote-ruzie/
http://www.leugens.nl/2008/06/29/kort-geding-kuijpersharff-versus-sociale-databank
http://www.leugens.nl/2008/06/27/mr-kuijpers-geen-commentaar
http://www.leugens.nl/2008/06/25/sociale-databank-nederland-gedaagd
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereiding#cite_note-0#cite_note-0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereiding#cite_note-0#cite_note-0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levenslang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grenswisselkantoor-arrest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arrest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handvuurwapen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handboeien
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pruik
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Mede door dit voorval heeft de wetgever conform art. 81 e.v. Grondwet het leerstuk van de strafbare 
voorbereiding in de Wetboek van Strafrecht gecodificeerd. 

De voorwaarden voor een strafbare voorbereiding zijn: 

1. voorbereiding van een misdrijf 
2. opzet (mogelijk in ieder voor: oogmerk, noodzakelijkheidsbewustzijn, voorwaardelijk opzet) 
3. voorbereidingshandelingen (verwerven, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of 

voorhanden hebben) 
4. voorbereidingsmiddelen (voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen) 
5. bestemd tot het begaan van dat misdrijf (als onder voorwaarde 1) 

(Het vereiste van "kennelijke" bestemdheid is sinds 1 februari 2007 vervallen). 

In de zaak van Samir A is gebleken dat ook voorbereidingshandelingen die niet geschikt waren om 
een aanslag daadwerkelijk te kunnen plegen, toch tot vervolging kunnen leiden. Dit omdat in 
tegenstelling tot de strafbare poging, de voorbereidingsdaad niet slechts in objectieve zin moet 
worden bekeken. De intentie van de dader is hierin van doorslaggevende betekenis. 

Net als bij de strafbare poging heeft de verdachte de mogelijkheid om vrijwillig terug te treden (art. 46b 
Wetboek van Strafrecht) Het moet echter gaan om een spontane terugtred. Externe omstandigheden 
die ervoor zorgen dat de dader zijn voorbereidingshandelingen afbreekt valt niet onder de vrijwillige 
terugtred. 

Met wat voor zware criminelen, de gemeente Sint-Oedenrode en de rechtbank ‘s-Hertogenbosch 
(rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden, voormalig CDA raadslid van Houten)  tegen Ad en Annelies 
van Rooij samenspannen maakt het volgende artikel over advocaat Eric Kuijpers in TROS opgelicht 
van 19 april 2011 glashelder.  

Advocaat Eric Kuijpers geschorst door onderzoek TROS opgelicht 
Redactie | apr 19, 2011 | 2 comments  
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetgever_(staatsrecht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Samir_A
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwillige_terugtred
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwillige_terugtred
http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/
http://www.camilleri.nl/author/admin/
http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/#comments
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VIDEO – Mr. H.F.C. Kuijpers, advocaat bij KDK Advocatuur te Leiden, is op 4 april 2011 geschorst 
omdat hij onder meer wordt verdacht van oplichting en belangenverstrengeling. De politie doet op last 
van justitie een strafrechtelijk onderzoek naar Eric Kuijpers. De aanleiding is een onderzoek van 
TROS Opgelicht, zegt een woordvoerder van de Orde van Advocaten. Eerder was dezelfde advocaat 
in de media in het nieuws als ―Rambo-advocaat‖ vanwege een dubieus visitekaartje, waarop de man 
volhangen met wapens (PDF) zichzelf aanprijsde met het credo: ―Eerst schieten, dan praten‖ 

De Telegraaf schrijft op haar voorpagina van vandaag dat de advocaat, Eric Kuijpers, met een 
verborgen camera werd betrapt. Eric Kuijpers deed zich met pruik, plakbaard en donkere bril voor als 
Karel van der Linden (zie foto hierboven). In die vermomming probeerde hij mensen te ronselen om 
hun bankrekening ‗uit te lenen‘ voor arme mensen zonder bankrekening. Onder de naam SOS 
Armoedebestrijding riep Kuijpers mensen op voor honderd euro per maand hun bankrekening ter 
beschikking te stellen. De rekening zou dan worden gebruikt voor mensen die door faillissement, 
echtscheiding of beslag geen rekening op hun naam hebben en dus geen salaris gestort krijgen. 
(Flyer) 

In 1998 werd door verzekeraar Nationale Nederlanden de advocaat ook al aangesproken op zijn 
oplichtingpraktijken (PDF). In de loop van de jaren deden een aantal mensen aangifte tegen Eric 
Kuipers wegens een scala aan strafbare feiten. Zo staat in procesverbaal 2001-009L47 -2 (PDF) van 
2001 te lezen: ―Ik doe hierbij aangifte van belediging cq discriminatie tegen Hendricus Frederik 
Cornelis Kuijpers, geboren op 26 mei 1965 te Rotterdam, wonende Schultz van Hagenstraat 31l, 3062 
XJ te Rotterdam, beroep Advocaat‖ Partijen die de praktijken van Eric Kuijpers aan de kaak probeerde 
te stellen, werden inclusief hun hele familie en aanhang genadeloos aan de schandpaal genageld op 
diversen haatsites, waarbij de advocaat zijn privileges als advocaat misbruikte door bij registers 
informatie van deze mensen op te vragen. 

De advocaat heeft zich – net als partner in crime mr. D.A. Harff per 1 februari 2010 – inmiddels laten 
uitschrijven uit het advocatenregister. Daarmee voorkomt hij niet dat er verdere stappen tegen hem 
worden ondernomen. ―We hadden al meerdere klachten over hem binnengehad toen TROS Opgelicht 
de beelden aan de Haagse deken liet zien―, zegt de woordvoerder van de Orde van Advocaten. De 
klachten worden nog door de tuchtrechter behandeld. Die kan besluiten de zaak door te sturen naar 
de strafrechter. 

Het openbaar ministerie in Den Haag bevestigd dat er los van de deken tegen Eric Kuijpers een 
strafrechtelijk onderzoek loopt aan de hand van een hele verzameling aangiften door de jaren heen in 
combinatie met de beelden van TROS Opgelicht. Eric Kuijpers is inmiddels door de politie verhoord en 
na een paar dagen voorarrest heengezonden, onder voorwaarden dat hij zich beschikbaar houdt. Zijn 
paspoort heeft hij moeten inleveren. Eric Kuijpers kan hoogstwaarschijnlijk nooit meer aan de slag als 
advocaat. 

HIER het advocatenduo Douglas Harff en Eric Kuijpers in actie in een rechtbank, waaraan groteske 
verwijten en insinuaties niet worden geschuwd. 

De reportage van TROS Opgelicht welke vanavond uitgezonden (vanaf 00:11:30 minuten): 

http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/  
 
Hoe extreem corrupt burgemeester Peter Maas (CDA), zijn voorganger Piet Schriek (CDA) en 
wethouders van Sint-Oedenrode (met de hulp van meest corrupte ambtenaren als G. Veldmeijer)  
al maar liefst 24 jaar lang tekeer gaan tegen Ad en Annelies van Rooij maakt de inhoud van onze 
hieronder ingelaste brief  d.d. 15 november 2010 aan handhavend ambtenaar de heer Crane van de 
gemeente Sint-Oedenrode  glashelder. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:     

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            Per fax 0413 - 478060   
         
                        Gemeente Sint-Oedenrode   
       Afdeling Handhaving  
       t.a.v. de heer Crane 

http://www.camilleri.nl/crime/Mr_H_F_C_Kuijpers/6564/1
http://www.camilleri.nl/crime/wapens/6564/2
http://www.camilleri.nl/crime/haar_voorpagina/6564/3
http://www.camilleri.nl/crime/Flyer/6564/4
http://www.camilleri.nl/crime/oplichtingpraktijken/6564/5
http://www.camilleri.nl/crime/2001_009L47_2/6564/6
http://www.camilleri.nl/crime/mr_D_A_Harff/6564/7
http://www.camilleri.nl/crime/HIER/6564/8
http://www.camilleri.nl/2011/04/advocaat-eric-kuijpers-geschorst-door-onderzoek-tros-opgelicht/
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                                                                                  Burgemeester Wernerplein 1  
       5492 GD Sint-Oedenrode 
     

                   Sint-Oedenrode, 15 november 2010 
 
Ons kenmerk: C&P/151110/VZ   
 
Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen/  

- Verzoek om de aangebrachte verzegeling te verwijderen en het opleggen en innen van 
dwangsommen te staken en gestaakt te houden.   

 
 
Geachte heer Crane, 
 
U als handhaver van de gemeente Sint-Oedenrode heeft een eigen verantwoordelijkheid en dient zich 
te houden aan de feiten en niet aan de politieke wensen van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode. De feiten met betrekking tot ons agrarische bedrijf vanaf 1947 tot op heden kunt  u lezen 
in ons beroepschrift d.d. 14 november 2010 aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. De daarin vermelde 
feiten zijn letterlijk de volgende:  
 
============================================================================= 
 
 
            Afgegeven met ontvangstbevestiging  
         
                         Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 
        Sector bestuursrecht, 
        Postbus 90125, 
        5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
                    Sint-Oedenrode, 13 november 2010 
 
 
Ons kenmerk: C&P/181011/B. 
Uw nummer: AWB 10/3400 
 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (appellanten)/  
          Nadere motivering beroepschrift d.d. 18 oktober 2010 tegen het op 8 september 2010 
          verzonden besluit d.d. 31 augustus 2010 van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
          inzake Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘  
 
 
Geacht College, 
 
Namens A.M.L. van Rooij, wonende op ‘t Achterom 9 en J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op  
het adres ‘t Achterom 9a, met hun camping en pensionstal ‗Dommeldal‘ gevestigd op het adres  
‘t Achterom 9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode, hierna te noemen appellanten, laten wij u hierbij de 
volgende nadere motivering toekomen op ons beroepschrift d.d. 18 oktober 2010 tegen het op  
8 september 2010 verzonden besluit d.d. 31 augustus 2010 (nummers: 10/3148 en 10/4884 en 
10/5199) van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.  
 
 
Nadere motivering beroepschrift d.d. 18 oktober 2010  
 
Als nadere motivering van dit beroepschrift verwijzen wij u naar onze inspraakreactie  
d.d. 27 september 2010 op het vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 ter inzage gelegde 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 met bijbehorende notitie reikwijdte en detailniveau 
(NRD). Het betreffen de volgende inspraakreacties:   
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- Hoofdstuk 1: Inspraakreactie algemeen geheel (18 blz.)(zie achter tab 1); 
- Hoofdstuk 2: Inspraakreactie op ‘t Achterom 9-9a (54 blz.)(zie achter tab 2); 
- Hoofdstuk 3: Inspraakreactie op Ollandseweg 165 (13 blz.)(zie achter tab 3); 
- Hoofdstuk 4: Inspraakreactie op ‘t Achterom 5 (17 blz.)(zie achter tab 4); 
- Hoofdstuk 5: Inspraakreactie op Ollandseweg 159 (76 blz.)(zie achter tab 5); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze vijf inspraakreacties, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. De feiten zijn als volgt:  
 
De woning ‘t Achterom 9 (voorheen: Hoogeind B178) is vanaf 1947 (toen het is gebouwd) een 
agrarische bedrijfswoning geweest en heeft altijd ten dienste gestaan van het agrarische bedrijf.  
 
Op 21 juli 1978 zijn de agrarische bedrijfswoningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a met de aan deze 
agrarische woningen gebonden huispercelen Sectie I nummers 2530, 833, 2531 en 831 met een 
totale oppervlakte van 3,9 hectare en 20 centiare in eigendom gekomen van A.M.L. van Rooij.  
De bejaarde ouders van A.M.L. van Rooij zijn op het agrarische bedrijf van A.M.L. van Rooij en zijn 
vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen blijven meehelpen zolang hun gezondheid het toeliet en zijn om 
die reden in de agrarische woning op ‘t Achterom 9 blijven wonen. In deze notarisakte is daarover 
vastgelegd het recht op bewoning van de agrarische woning ‘t Achterom 9 en het recht van gebruik 
van acht aren onverdeelde grond. Dit betekent dat van elke centimeter van die 3,9 hectare grond voor  
1/49 deel door Antoon van Rooij en zijn vrouw J.M van Rooij van der Heijden mag worden gebruikt. 
Het overige 48/49 deel van elke centimeter van die 3,9 hectare grond zijn in volle vrije eigendom van 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen.      
 
In 1989 is aan het agrarische bedrijf milieuvergunning verleend op het perceel Sectie I 2530 met 
daarop de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a.  
 
Op 1 mei 1990 heeft A.M.L. van Rooij het huisperceel sectie I 4752 ter grootte van 41 are en 70 
centiare gekocht van C. van Montfort. Daarmee is het huisgebonden perceel 4,31 hectare en 90 
centiare geworden.     
 
In 1998 ten tijde van de voorbereiding van het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ beschikte 
A.M.L. van Rooij op het perceel Sectie I 2530 met daarop de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en            
‘t Achterom 9a over de wettelijk vereiste milieuvergunning voor het houden van 78 paarden en  
59 vleesvarkens op een huisperceel ter grootte van 4,31 hectare en 90 centiare.  
Zonder de Nge‘s van de 59 vleesvarkens mee te tellen betekent dit dat de omvang van het agrarische 
bedrijf volgens de berekeningen van toen is:  
 

78 paarden x 2,251   =     175,58 Nge 
6 ha grasland x 0,91 =     5,46 Nge 

                                                       ---------------- 
TOTAAL                            181 Nge     (zonder de 59 vleesvarkens mee te tellen) 

 
In die tijd was het bedrijfshoofd 42 jaar oud en dus veel jonger als 50 jaar hetgeen als 
‗blijver‘ moet worden beschouwd   

 
Op grond van het toen geldende bestemmingplan ―Buitengebied‖ mocht 60% van deze 4,31 hectare 
en 90 centiare worden volgebouwd met gebouwen ten dienste van het agrarische bedrijf met de   
agrarische bedrijfswoningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a waarop in 1989 milieuvergunnig is  
afgegeven.  
 
Op 12 mei 1998 vraagt A.M.L. van Rooij een bouwvergunning aan bij burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode voor een losrijhal van zo‘n 70 bij 32 meter. Dit met de bedoeling daarbinnen een 
overdekte rijbak van 60 met 20 meter te realiseren en daarin 56 tal paardenboxen te maken, zodat de 
78 paarden waarvoor milieuvergunning is verleend allemaal konden worden gestald.  
Ondanks het feit dat burgemeester en wethouders op grond van het toen geldende bestemmingsplan 
―Buitengebied‖‘ daarvoor bouwvergunning hadden moeten verlenen hebben zij dat niet gedaan en 
heeft ambtenaar G. Veldmeijer bij brief d.d. 2 juni 1998 namens burgemeester en wethouders van  
Sint-Oedenrode daarop letterlijk als volgt beslist:  
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Afdeling GGB-BM-AMS 

Doorkiesnr 481344 
   

Uw brief van 12 mei 1998     Ons nummer B98.0230      Sint Oedenrode 2-06-1998 
 

Onderwerp Aanvraag bouwvergunning los-rijhal/opslagloods          
Aanvullende gegevens 

 
Geachte heer Van Rooij, 

 
Naar aanleiding van uw aanvraag bouwvergunning ten behoeve van de bouw van een 
los-rijhal/opslagloods gelegen aan ‘t Achterom 9-9a bericht ik u het volgende. 

 
Uw aanvraag voldoet niet aan het bepaalde in artikel 2.1.1 van de bouwverordening.  
Ik verzoek u dan ook uw aanvraag op grond van artikel 47, eerste lid van de 
Woningwet/artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met de 
volgende gegevens: 

 
- een kopie van de aanvraag om milieuvergunning en het in de Algemene wet 
bestuursrecht bedoelde bewijs van ontvangst, dan wel een kopie van de beschikking 
op de aanvraag om milieuvergunning indien deze beschikking reeds gegeven is. Het 
bouwen van de los-rijhal/opslagloods moet in het licht van uw huidige bedrijf gezien  
 
 
worden als een bedrijfsverandering die zodanig is dat deze niet met een melding 
geregeld kan worden, maar waarvoor een vergunning wordt vereist krachtens artikel 8.1 
van de Wet Milieubeheer. Over de door u ingediende melding ontvangt u nog nader 
bericht; 

 
- het precieze adres waarvoor de bouwvergunning wordt aangevraagd: ‘t Achterom 9 of 
‘t Achterom 9a. In uw aanvraag wordt als adres opgegeven ‘t Achterom 9-9a. Een en 
ander is van belang omdat in het thans ter inzage liggende ontwerp-bestemmingsplan  
‘t Achterom 9a als agrarisch bedrijf wordt aangemerkt en ‘t Achterom 9 als 
woondoeleinden; 

 
- nieuwe situatietekeningen waarop zowel bouwwerk als ondergrond op dezelfde schaal 
zijn weergegeven. Op de door u ingediende tekeningen is de los-rijhal/opslagloods 
weergegeven op schaal 1:1500, de ondergrond is weergegeven op schaal 1:1200. Een 
en ander geeft een vertekend beeld van de juiste verhoudingen. 

 
Indien de gevraagde gegevens niet worden verstrekt, zal uw aanvraag bouwvergunning 
conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wegens onvolledigheid niet in 
behandeling worden genomen,. Ik verzoek u dan ook binnen twee weken na 
verzenddatum van deze brief de ontbrekende gegevens aan te vullen. 

 
Met betrekking tot het vervolg van de procedure wil ik u alvast wijzen op het volgende. 

 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 44 sub c en d van de Woningwet moet een 
aanvraag om bouwvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan respectievelijk 
niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand geweigerd worden. Met het oog hierop 
heeft reeds een voorlopige toetsing van uw aanvraag plaatsgevonden aan deze twee 
wettelijke criteria. Hierbij is het volgende naar voren gekomen. 

Bestemmingsplan 

Uw aanvraag is met gebruikmaking van de door u verstrekte gegevens voorlopige 
getoetst aan zowel het bestemmingsplan als aan het op dit moment ter inzage liggende 
ontwerp-bestemmingsplan. 
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Indien voorlopig getoetst aan het huidige vigerende bestemmingsplan levert dit het 
volgende op. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ―Buitengebied‖met bestemming 
agrarische doeleinden B‖. Op de tot ―agrarische doeleinden B‘ bestemde gronden 
mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van een agrarisch bedrijf, woningen 
daaronder niet begrepen, worden gebouwd. Of de los-rijhal/opslagloods ten dienste van 
een agrarisch bedrijf is, is dan ook de vraag. 

 
Voor de betreffende gronden is een voorbereidingsbesluit van kracht. Een ontwerp-
bestemmingsplan is onlangs ter inzage gelegd. Uw aanvraag dient dan ook hieraan 
getoetst te worden. Indien voorlopig getoetst aan het ontwerp-bestemmingsplan levert 
dit het volgende beeld op: De los-rijhal/opslagloods is geprojecteerd buiten het in het 
ontwerp-plan toegestane bouwblok. Binnen een agrarisch bouwblok mogen in principe 
gebouwen en bouwwerken worden gebouwd die noodzakelijk zijn in het kader van de 
agrarische bedrijfsvoering. Mogelijkheden tot vergroting van het bouwblok kunnen pas 
worden bezien indien de noodzaak van de bouw van de los-rijhal/opslagloods ten  
behoeve van het agrarische bedrijf wordt aangetoond (bijvoorbeeld aan de hand van 
een ondernemers plan). 

 
Ter zake van de toetsing aan het (ontwerp-)bestemmingsplan zal uw aanvraag (wanneer 
deze verder in behandeling wordt genomen) voor advies worden voorgelegd aan de 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. 

Redelijke eisen van welstand 

De adviescommissie voor de welstand ―Noord-Brabant‖ is om advies gevraagd omtrent 
het bouwplan. Mondeling heeft de commissie al laten weten dat het bouwplan niet 
voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het hoofdprofiel van de los-
rijhal/opslagloods mag niet meer dan maximaal 20x60 m zijn. Het schriftelijke advies 
van de commissie was ten tijde van het schrijven van deze brief nog niet ontvangen. De 
definitieve motivering van het advies is dan ook nog niet bekend. 

 
Gelet op het voorgaande dient u er dan ook rekening mee te houden dat het aanleveren 
van de ontbrekende gegevens, niet zonder meer leidt tot verstrekking van de gevraagde 
bouwvergunning. 

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,. 

 
 
Hoogachtend, 

 
Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, 
Namens dezen, 

 
G. Veldmeijer, 

 
Bij besluit d.d. 24 september 1998 stelt de gemeenteraad van Sint-Oedenrode het nieuwe 
bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ vast waarop de agrarische woning ‘t Achterom 9 ineens is 
omgetoverd tot een burgerwoning met een bouwvlak van acht are en blijft de agrarische woning                         
‘t Achterom 9a een agrarische woning met een zodanig klein bouwvlak dat er geheel niets op 
gebouwd kan worden zonder dat eerst iets wordt afgebroken. Dit met de wetenschap dat die acht are 
niet waren afgepaald en dat van de 3,9 hectare huisperceel 48/49 deel van elke centimeter 
onverdeeld in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zijn.      
   
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode heeft bovengenoemd raadsbesluit op 24 september 1998 
genomen met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij op het perceel Sectie I 2530 met 
daarop de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a over de wettelijk vereiste 
milieuvergunning voor het houden van 78 paarden en 59 vleesvarkens beschikte op een huisperceel 
ter grootte van 4,31 hectare en 90 centiare. Zonder de Nge‘s van de 59 vleesvarkens mee te tellen 
betekent dit dat de omvang van het agrarische bedrijf volgens de berekeningen van toen is:  
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78 paarden x 2,251   =     175,58 Nge 
6 ha grasland x 0,91 =     5,46 Nge 

                                                       ---------------- 
TOTAAL                            181 Nge     (zonder de 59 vleesvarkens mee te tellen) 

 
In die tijd was het bedrijfshoofd 42 jaar oud en dus veel jonger als 50 jaar hetgeen als 
‗blijver‘ moet worden beschouwd   

  
Op blz. 99 van het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ staat letterlijk het volgende geschreven: 
  

―Bij bedrijven met een omvang van meer dan 45 Nge (Nederlandse Grootte-eenheden)  
is er sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf. Bedrijven met een voldoende grote 
omvang en met een bedrijfshoofd van jonger dan 50 jaar worden beschouwd als 
‗blijvers‘.‖  

In het bestemmingplan ―Buitengebied 1997‖ staat dus geschreven dat er sprake is van een 
levensvatbaar volwaardig agrarisch bedrijf als het een omvang heeft van 45 Nge en dat aan een 
dergelijk agrarisch bedrijf een bouwvlak van 1,5 hectare moet worden toegekend. Dit betekent dat aan 
het agrarische bedrijf van A.M.L. van Rooij met een grootte van 181 Nge met daarop twee agrarische 
bedrijfswoningen ten minste een bouwvlak van 3 hectare had moeten worden toegekend. Dit des te 
meer A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen nog geen 46 jaar oud waren en hun twee 
kinderen dit agrarische bedrijf met daarop twee bedrijfswoningen wilden (en nog steeds willen) 
voortzetten.  
Nadien kregen A.M.L. van Rooij en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen in opdracht van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode tot op de dag van vandaag (12 jaar lang)  
te maken met:   

- de ene na de andere onaangekondigde binnenval met politie in de aanslag; 
- de ene na de andere torenhoge dwangsommen; 
- de ene na de andere executoriale beslaglegging op alle eigendommen; 
- de ene na de andere beslaglegging op hun bankrekeningen;  
- de ene na de andere vernieling en terreur en zelfs pogingen tot doodslag vanuit de buren 

aangezet door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. Strafaangiftes daartegen 
werden door eerst burgemeester P. Schriek en later door burgemeester P. M. Maas als hoofd 
van de politie in de ―politie doofpot” gehouden en bereiken nooit de officier van justitie; 

- de ene na de andere leugen hierover in de lokale en regionale kranten het Eindhovens 
Dagblad en de Midden Brabant in opdracht van burgemeester en wethouders van                     
Sint-Oedenrode. 

- directe levensbedreigende terreur toen A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen in 
maart 2010 ging meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode. Om niet 
te worden vermoord door toedoen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
heeft hij op 21 april 2010 Nederland moeten uitvluchten, in België moeten onderduiken en 
daar politiek asiel aangevraagd. A.M.L. van Rooij leeft om die reden door toedoen van 
burgemmeester en wethouders en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode al meer als een half 
jaar om veiligheidsredenen noodgedwongen gescheiden van zijn vrouw in België tegen hoge 
kosten;     

 
Tegen het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ met de daarin door de gemeenteraad van Sint-
Oedenrode gecreëerde burgerwoning op het adres ´t Achterom 9 in strijd met het bestemmingsplan 
buitengebied, in strijd met de in 1989 verleende rechtsgeldige milieuvergunning, en derhalve in strijd 
met de waarheid, hebben wij tijdig inhoudelijk gemotiveerd beroep aangetekend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van Raad van State, die in 2002 in behandeling is genomen.  
 
Omdat de staatsraden mr. R. Cleton en mr. A. Kosto (voormalig staatssecretaris en minister van 
Justitie) niet onafhankelijk bleken te zijn heb ik (A.M.L. van Rooij) hen voorafgaande aan de 
behandeling ter zitting gewraakt. Dit betekent dat wettelijk eerst deze wrakingsverzoeken hadden 
moeten worden behandeld alvorens de gewraakte staatsraden verder hadden mogen gaan met de 
inhoudelijke behandeling van mijn beroepschrift.  
 
Omdat mijn wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2002 van Staatsraad mr. R. Cleton en het 
wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002 om 8.45 uur (1.15 uur voor de behandeling ter zitting) van 
mr. A. Kosto in zaaknummer 199900791/1 nog niet in behandeling waren genomen ben ik  

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
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(A.M.L. van Rooij) op 28 januari 2002 voor de behandeling ter zitting om 10.00 uur de rechtszaal 
binnengelopen en zag daar drie staatsraden zitten, te weten: mr. R. Cleton als voorzitter, mr. A. Kosto 
en mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens en vertelde ik tegen voorzitter mr. R. Cleton dat ik hem in dit beroep 
met zaaknummer 199900791/1 bij wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2002 al vanaf  14 januari 2010  
(14 dagen eerder) heb gewraakt en dat eerst mijn wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2010 tegen 
voorzitter mr. R. Cleton zal moeten worden behandeld alvorens met de inhoudelijke behandeling van 
de zaak mag worden begonnen. De gewraakte voorzitter mr. R. Cleton zei daarop namens de 
Afdeling: "dat doe ik niet". Ondergetekende zei toen: "dat bent u wettelijk verplicht". Hij zei toen: 
"dat doe ik niet en nu uw mond houden". Vervolgens zei hij: "ik heb morgen de behandeling van 
dat wrakingsverzoek voor u geregeld". Toen ik daarop wilde reageren werd mij de mond gesnoerd 
en moest ik vertrekken. Daarna is de gewraakte staatsraad mr. R. Cleton als voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak begonnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak.  
Bij brieven van 29 januari 2002 heb ik (A.M.L. van Rooij) daarover een klacht ingediend bij vice-
president mr. H.D. Tjeenk Willink van de Raad van State. Tot op de dag van vandaag (na 8,5 jaar) 
heeft vice-president H.D. Tjeenk Willink nog steeds geen beslissing genomen op deze twee klachten. 
Omdat in gewraakte toestand van twee rechters (waaronder de voorzitter) deze twee rechters  
mr. R. Cleton en mr. A. Kosto nooit tot een rechtsgeldige uitspraak hebben kunnen komen, betekent 
dat de op 2 oktober 2002 gedane uitspraak nr. 199900791/1 niet rechtsgeldig is en daaruit geen geen 
onherroepelijke rechtskracht kan worden ontleend. 
    
In het besluit van 3 maart 2006 van burgemeester en wethouders Sint Oedenrode inzake de met het 
bestemmingsplan strijdige woningsplitsing ‘t Achterom 5 door buurman M. van den Biggelaar hebben 
burgemeester en wethouders letterlijk het volgende beslist:  
 

―Door achteraf toe te geven dat er dus vanaf 1984 al sprake is van een gesplitste 
woning werpt dit een ander licht op de zaak. Dit betekent dat de overgangsbepalingen 
in het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ van toepassing zijn. Op grond van artikel 
21, lid 2 van de planvoorschriften mag het gebruik van gronden anders dan voor de 
bebouwing alsmede het gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken dat 
in strijd is met de gebruiksbepalingen en dat reeds plaatsvond vóór de datum waarop 
het plan rechtskracht heeft gekregen worden voortgezet. Het betreffende 
bestemmingsplan heeft rechtskracht gekregen op 2 oktober 2002. Het strijdige gebruik 
als twee zelfstandige woningen mag dus op grond van het overgangsrecht worden 
voortgezet. Het in afwijking bouwen van de verleende bouwvergunning van 1984 (niet 
aanwezige tussendeur) wordt beschermd door artikel 21, lid 1 van de 
overgangsbepalingen. Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerp van het plan dan wel nadien nog kunnen worden 
opgericht mogen in ieder geval worden gehandhaafd. Wij kunnen hiertegen dus niet 
meer handhavend optreden.‖                 

 
Hiermee hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode zelf beslist dat A.M.L. van Rooij 
ook op grond van artikel 21, lid 2 van de planvoorschriften in het huidige niet rechtsgeldige 
bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖, zijnde de daarin opgenomen overgangsbepalingen,  
het met dit bestemmingsplan strijdig gebruik van de woning op het adres ‘t Achterom 9 mag blijven 
voortzetten.       
 
Met bovengenoemde voorkennis in het achterhoofd hebben burgemeester en wethouders  
A.M.L. van Rooij verplicht om in het kader van de ruilverkaveling de niet afgepaalde acht are grond  
die qua gebruik toebehoren aan ‘t Achterom 9 te laten afpalen overeenkomstig het door hen in het 
bestemmingsplan ingetekende bouwvlak; zo niet dan zou A.M.L. van Rooij door die ruilverkaveling zijn 
woning op het adres ‘t Achterom 9 moeten afstaan aan Antoon van Rooij.        
 
Op 9 november 2005 (7 jaar later) is de afpaling van die acht are grond zoals die bij besluit  
d.d. 24 september 1998 door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode (7 jaar eerder) is vastgesteld met 
een akte van ruilverkaveling door mr H.J.G.M.van Kruijsdijk, notaris te Schijndel, ingeschreven ten 
kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers (thans) in Nederland.  
 

Medio 2008 heeft weduwe J.M. van Rooij van der Heijden om gezondheidsredenen de woning op het 
adres ‘t Achterom 9 verlaten en is gaan inwonen bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
op het adres ‘t Achterom 9a. Een half jaar later is overeenkomstig de notarisakte van 21 juli 1978 ook 

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs84.htm
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de woning op ‘t Achterom 9 met de op 9 november 2005 in de akte van de ruilvekaveling afgepaalde 
acht are grond in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij gekomen.     

In augustus 2009 is A.M.L. van Rooij verhuisd vanaf ‘t Achterom 9a naar ‘t Achterom 9. Dit betekent 
dat sinds augustus 2009 A.M.L. van Rooij in de agrarische woning ‘t Achterom 9 woont en zijn vrouw 
J.E.M. van Rooij van Nunen in de agrarische woning ‘t Achterom 9a en dat deze twee agrarische 
woningen in volle en vrije eigendom zijn van A.M.L. van Rooij. Op deze twee agrarische woningen  
‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a rust de wettelijk vereiste milieuvergunning voor het houden van 78 
paarden en 59 vleesvarkens met een na de ruilverkaveling verkregen huisperceel ter grote van zo‘n 
6,5 hectare. Dit alles in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij. Zonder de Nge‘s van de 59 
vleesvarkens mee te tellen betekent dit dat de omvang van het agrarische bedrijf volgens de 
berekeningen van toen is:  
 

78 paarden x 2,251   =     175,58 Nge 
6 ha grasland x 0,91 =     5,46 Nge 

                                                       ---------------- 
TOTAAL                            181 Nge     (zonder de 59 vleesvarkens mee te tellen) 

 
In die tijd was het bedrijfshoofd 42 jaar oud en dus veel jonger als 50 jaar hetgeen als 
‗blijver‘ moet worden beschouwd   

 
Vanaf 19 augustus 2010 t/m 29 september 2010 hebben burgemeester het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 met bijbehorende notitie reikwijdte en  
detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Op 27 september 2010 hebben A.M.L van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen tijdig hun inspraakreacties ingebracht. Het betreffen de volgende inspraakreacties:   

- Hoofdstuk 1: Inspraakreactie algemeen geheel (18 blz.)(zie achter tab 1); 
- Hoofdstuk 2: Inspraakreactie op ‘t Achterom 9-9a (54 blz.)(zie achter tab 2); 
- Hoofdstuk 3: Inspraakreactie op Ollandseweg 165 (13 blz.)(zie achter tab 3); 
- Hoofdstuk 4: Inspraakreactie op ‘t Achterom 5 (17 blz.)(zie achter tab 4); 
- Hoofdstuk 5: Inspraakreactie op Ollandseweg 159 (76 blz.)(zie achter tab 5); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze vijf inspraakreacties, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Ondanks bovengenoemde wetenschap: 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf augustus 2009 in de agrarische woning ‘t Achterom 9 woont; 
- dat J.E.M. van Rooij van Nunen in de agrarische woning ‘t Achterom 9a woont; 
- dat al vanaf eind 1998 de agrarische woning op het adres ‘t Achterom 9 en de agrarische 

woning op het adres ‘t Achterom 9a in volle en vrije eigendom van A.M.L. van Rooij is; 
- dat op de agrarische woningen ‘t Achterom 9 en ‘t Achterom 9a een milieuvergunning rust 

voor het houden van 78 paarden,  59 vleesvarkens (181 Nge); 
wordt in het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 de agrarische woning op het adres  
‘t Achterom 9 toch bestemd als een burgerwoning met een afgepaalde ondergrond van acht are en 
krijgt de agrarische woning op het adres ‘t Achterom 9a (ondanks 181 Nge aan grootte) toch een 
bouwvlak toegekend van een zodanige grootte dat daarop geheel niet kan worden gebouwd. 
 
In een poging om alle eigendommen middels executoriale verkoop van A.M.L. van Rooij te kunnen 
afnemen hebben burgemeester en wethouders bij besluit d.d. 27 april 2010 bij A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen, met hun agrarische bedrijf op ‘t Achterom 9 en 9a, een dwangsom  
van maar liefst € 50.000,- opgelegd en is op 22 juli 2010 verzegeling aangebracht op de 
toegangsdeuren van hun appartementen en de douches voor de minicampinggasten met het 
vooropgezette doel om ook al die inkomsten van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen  
af te nemen.  
 
Alvorens u overgaat tot het nemen van een beslissing op dit beroepschrift eist A.M.L. van Rooij 
hierover in ieder geval te worden gehoord: 

- nadat Jack Buckens voorzitter divisie directie Achmea Sociale Zekerheid in overeenkomstig 
met de onherroepelijke beschikking d.d. 2 juli 2008 in zaaknummer: 55642-08/383 van 
kantonrechter mr. R.R.M. de Moor van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch door hun bedrijfsarts 
H. Mol (of een vervangende bedrijfsarts) in het medische dossier van A.M.L. van Rooij (BSN 
0933.91.225) heeft laten opschrijven dat A.M.L. van Rooij voor 100% arbeidsgeschikt is, nooit 
last heeft gehad van het blijven terugkomen op achterdochtige wijze soort complotten die te 
maken hebben met arseen en chroomtrioxide en ook nooit arbeidsongeschikt is geweest.  
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- nadat Ivo Opstelten als minister van Veiligheid en Justitie alle benodigde en vereiste 
veiligheidsmaatregelen heeft laten treffen die nodig zijn om A.M.L. van Rooij weer veilig te 
kunnen laten terugkeren naar Nederland en weer in een veilige omgeving kan gaan wonen op 
het adres ‘t Achterom 9 zonder het risico te lopen om de door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Sint-Oedenrode opgefokte buren of inwoners van Olland te worden 
vermoord.  

 
Om persoonlijke veiligheidsredenen van A.M.L. van Rooij hebben wij dit beroepschrift laten publiceren 
bij No Cancer Foundation op internet (www.nocancerfoundation.org).   
     
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
Directeur. 
 
Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘  
 
A.M.L. van Rooij (appellant)               J.E.M. van Rooij van Nunen (appellant)         
Wonend op adres ‘t Achterom 9         Wonend op adres ‘t Achterom 9a    
 
============================================================================= 
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan de heer Crane van de afdeling handhaving van 
de gemeente Sint-Oedenrode het nadrukkelijke verzoek om: 

3. de aangebrachte verzegeling per direct te verwijderen; 
4. het opleggen en innen van dwangsommen direct te staken en gestaakt te houden; 

 
Graag vernemen wij uw beslissing op bovengenoemd 2-tal verzoeken 
 
Hoogachtend   
 
A.M.L. van Rooij (appellant)               J.E.M. van Rooij van Nunen (appellant)         
Wonend op adres ‘t Achterom 9         Wonend op adres ‘t Achterom 9a    
 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            
De oorzaak van bovengenoemde maar liefst al 24 jaar lang samenspannende misdaad tegen A.M.L. 
van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin en ouders zit hem in het simpele feit dat de Staat 
der Nederlanden zelf de criminele organisatie is die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (onze buurman)  
al vanaf 1987 gebruikt als dekmantelbedrijf om tezamen met de andere houtimpregneerbedrijven in 
Nederland onder de dekmantels van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, 
duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro 
protocol en Kyoto-protocol, met misbruik van miljarden euro‘s aan overheidssubsidie, sluipmoordende  
chemische genocide plegen op 6,5 miljard wereldbewoners met het vooropgezette doel het 
Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden (groot aandeelhouders van Billiton/Shell) 
daarmee met vele miljarden euro‘s onrechtmatig te verrijken. Om dit bewerkstelligd te krijgen heeft het 
Nederlandse kabinet-De Quay met dr. L.J.M. Beel (KVP) als Vice-President van de Raad van State 
inzake de Bestrijdingsmiddelenwet positief advies (art. 73 Grondwet) uitgebracht aan de Kroon 
(Ministerraad en HM Koningin als staatshoofd) waarop door de Tweede Kamer en Eerste Kamer op 
21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht is geworden die geen rekening houdt met:  
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 

afvalfase; 
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 

bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven te worden vermeld: 
dat door de Nederlandse politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD is goedgekeurd en 
dat tot op heden (2011) door het huidige minderheids kabinet Rutte (CDA / VVD) in stand wordt 
gehouden. Hoever daarbij wordt gegaan kunt u lezen in ons hieronder ingelast verzoekschrift                 
d.d. 2 juni 2011 (kenmerk: C&P/020611/VZ) aan verantwoordelijk minister  Melanie Schultz van 

Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu); 

http://www.nocancerfoundation.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-De_Quay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Beel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vicepresidenten_van_de_Raad_van_State_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://lexius.nl/grondwet/artikel73
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
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Aantekenen en per e-mail   

 
‘t Achterom 9a                                                       Staat der Nederlanden   
5491 XD Sint-Oedenrode                                      namens deze verantwoordelijk minister     
Tel.: 0413 – 490387                                                         Melanie Schultz van Haegen   
Fax: 0413 – 490386                                                         Rijnstraat 8  
                                                                                         2515 XP Den Haag  

             
Sint-Oedenrode, 2 juni 2011 

          
Melanie Schultz van Haegen (VVD), huidig Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu); 

 
Ons kenmerk: C&P/020611/VZ 
 
Betreft: 

- A.M.L. van Rooij, ‘t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‘t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘ (VOF), gevestigd op ‘t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‘t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‘t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‘t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
 
Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit:  

4. dat uw meest corrupte vordering van € 11.859,81 en meest corrupte aangezegde 
executieprocedure om alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij met hun agrarische 
bedrijf camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘, waarin ook Van Rooij Holding B.V., het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en het secretariaat van de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode zijn gevestigd vóór uiterlijk 12 juni 2011 is ingetrokken;  

5. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 
van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 12 juni 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van Aarle 
haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking heeft in 
strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
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miljoenen euro‘s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsziekten. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‘s te betalen. 
De Staat der Nederlanden is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade;  

6. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
‗Dommeldal‘ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een materiële 
en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, verhoogd met 
€ 10.000,- per dag vanaf 12 juni 2011 in geval aan bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het 
nemen van een besluit door verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van 
Infrastructuur en Milieu geen uitvoering is gegeven.  

7. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Staat der 
Nederlanden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen in 
maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

 
Geachte verantwoordelijk minister Schultz van Haegen,  
 
Namens A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij, Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘ (VOF), Van Rooij 
Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., de politieke partij De Groenen afd. Sint-Oedenrode 
laten wij hieronder de gronden van bovengenoemd 4-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een 
besluit toekomen.    
 

De gronden van het 4-tal verzoekschriften tot het nemen van een besluit 
 
Toen de Gebr. van Aarle in 1987 zijn houtbedrijf wilde uitbreiden met een houtimpregneerketel 
(hetgeen daarna 10 tot 20 impregneerketels moesten worden) in het natuurrijke Dommeldalgebied 
van Sint-Oedenrode (Olland) en A.M.L. van Rooij daartegen tot op de dag van vandaag bleef 
procederen werden de gevolgen daarvan voor hem, zijn gezin, zijn ouders en zijn werk pas echt 
duidelijk. Enkele van die gevolgen vindt u hieronder opgesomd:  
- In 1987 is uit bodemonderzoek komen vast te staan dat het gehele bedrijventerrein (0,8 hectare) 

van Gebr. van Aarle zeer ernstig was (en nog steeds is) verontreinigd met arseen, koper en zink 
tot een concentratie van maar liefst 14 maal de saneringswaarde. Dit als gevolg van de in het 
verleden opgebrachte zinkassen. Op de locatie waar de Gebr. van Aarle (aan de achterkant van 
het terrein) al die jaren illegaal hout hadden gedompeld in arseenhoudende wolmanzouten bleek 
ook het grondwater op 2,5 meter diepte ernstig verontreinigd te zijn met arseen tot boven de 
saneringswaarde.  

- Vanaf 1987 heeft de Gebr. van Aarle B.V. zijn putten en houtimpregneerketel kunnen bouwen en 
in gebruik kunnen nemen in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, 
zonder voorafgaande bouwvergunning, zonder voorafgaande sanering van zijn sterk 
verontreinigde bedrijventerrein en dus in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor 
vereiste milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning, zonder een vereist 
extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan die de omgeving moet beschermen tegen een 
chemisch ramp tot op 500 meter van betreffende locatie. Als gevolg daarvan heeft  Gebr. van 
Aarle het grondwater in de omliggende gronden tot op 250 meter vanuit zijn bedrijf ernstig kunnen 
vergiftigen met ondermeer arseenzuur en geheel Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten 
kunnen vergiftigen met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI). Als gevolg daarvan zullen enkel in Sint-Oedenrode en omliggende 
gemeenten (op termijn) al duizenden mensen sterven aan kanker. Voor deze massale vergiftiging 
van Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten vanuit dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle heeft de 
gemeente Sint-Oedenrode miljoenen euro‘s aan gemeenschapsgeld uitgegeven. Voor al deze 
milieu- en gezondheidsschade, hetgeen miljarden euro‘s zal gaan belopen, is de gemeente Sint-
Oedenrode volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. De vele processen daartegen hebben Van 
Rooij miljoenen euro‘s gekost, terwijl de Gebr. van Aarle met behulp van de gemeente Sint-
Oedenrode zich al die jaren met misbruik van miljoenen euro‘s aan gemeenschapsgeld met 
miljoenen euro‘s onrechtmatig heeft kunnen verrijken. Niet de Gebr. van Aarle wordt in de krant 
als crimineel afgeschilderd maar Van Rooij want die heeft met al zijn procederen de gemeenschap 

http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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veel geld gekost, zo wordt geschreven. Dit alles verhoogt de terreur op de familie Van Rooij in zijn 
eigen dorp in hoge mate.   

- vanaf 1990 krijgen Ad van Rooij, zijn kinderen en zijn ouders te maken met de ene na de andere 
(telefonische) bedreiging, terreur en vernieling. Dit alles in gang gezet door Mies en Robert van 
den Biggelaar, de andere buren van Van Rooij en familie van houtbedrijf Gebr. van Aarle. Dit heeft 
zelfs een 2-tal pogingen tot doodslag op Ad van Rooij en een poging tot doodslag op de moeder 
van Ad van Rooij tot gevolg gehad. De laatste poging tot doodslag op Ad van Rooij was daarbij zo 
heftig dat het een wonder is dat hij nog leeft. Van al die pogingen tot doodslag is steeds 
strafaangifte gedaan maar lijdt nooit tot strafrechtelijk onderzoek. Als waardering voor dit alles 
mag de familie van den Biggelaar een met het bestemmingsplan strijdige tweede woning maken 
op het adres ‘t Achterom 5a, en verhuren aan derden, ter plaatse een houtverwerkend bedrijf 
oprichten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met de bestemming, zonder dat 
daartegen handhavend wordt opgetreden door de gemeente Sint-Oedenrode. De vele processen 
daartegen hebben Van Rooij honderdduizenden euro‘s gekost, terwijl Van den Biggelaar met de 
hulp van de gemeente Sint-Oedenrode zich al die jaren met misbruik van grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld met honderdduizenden euro‘s onrechtmatig heeft kunnen verrijken. Niet Van 
den Biggelaar wordt in de krant als crimineel afgeschilderd maar Van Rooij want die heeft met al 
zijn procederen de gemeenschap veel geld gekost, zo wordt geschreven. Dit alles verhoogt de 
terreur op de familie Van Rooij in zijn eigen dorp in hoge mate.          

- op 18 augustus 1992 is op initiatief van de milieuofficier van Justitie mr. G. Bos (een persoonlijke 
vriend van Frank Houben) op het paleis van justitie te ´s-Hertogenbosch in het diepste geheim de 
situatie rondom houtbewerkend bedrijf Gebr. van Aarle B.V. en buurman A.M.L. van Rooij 
besproken. In dat geheime overleg waren aanwezig dhr. G. Bos, officier van justitie (voorzitter), 
dhr. G. Broeren (parketsecretaris), dhr. H. de Vries (milieu-inspecteur Noord- Brabant), dhr. H. 
Artz (juridisch medewerker provincie Noord-Brabant), dhr. V. Ditters (hoofd algemene zaken 
waterschap De Dommel), mevr. I. Valk (wachtmeester rijkspolitie Sint-Oedenrode), dhr. M. Saris 
(wachtmeester rijkspolitie Sint-Oedenrode), dhr. P. Schriek (CDA)(burgemeester van Sint-
Oedenrode), mevr. H. van Dijk-Eerhart (CDA)(wethouder milieu van Sint-Oedenrode), dhr. C. 
Kerstholt (hoofd afdeling bouwen en milieu bij de gemeente Sint-Oedenrode) en dhr. G. van Aarle 
(milieu technisch medewerker bij de gemeente Sint-Oedenrode). In dat geheime overleg is 
besloten dat burgemeester P.Schriek (CDA) zonder voorafgaande aankondiging GGD-arts Henk 
Jans op A.M.L. van Rooij moest afsturen om hem te onderzoeken op zijn geestelijke gesteldheid. 
Daarbij is het goed te weten dat diezelfde GGD-arts Henk Jans eerder samenwerkte met 
burgemeester P. Schriek vanuit zijn vorige functie als wethouder in Oosterhout. Het is daarbij 
tevens goed te weten dat dezelfde GGD-arts Henk Jans vanuit zijn eigen bureau betaalde 
onderzoeken uitvoerde voor Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen, de leverancier van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO aan de Gebr. van Aarle waarvan R. Leegwater directeur 
was. Het is daarbij tevens goed te weten dat dezelfde R. Leegwater samen met D. Mouwen 
(werknemer bij Unilever) het adviesbureau Techmil B.V. en later Techmil Management B.V. 
hebben opgericht en van daaruit met grote bedragen aan overheidssubsidie het bedrijf Gebr. van 
Aarle adviseerden en daarna ondersteunden in de door mij vele aangespannen rechtszaken bij de 
Raad van State. Dankzij met name de hulp van Anton Nigten (Landelijk Milieu Oeverleg) en Jan 
Juffermans (Kleine Aarde) is het toen niet zover gekomen dat ik door deze actie in opdracht van 
voormalig minister Hans Alders (PvdA) van VROM  als agressief (geestesziek) in een gesticht ben 
opgenomen.  Als waardering voor zijn hierboven beschreven diensten kreeg GGD-arts Henk Jans 
van Frank Houben, commissaris van de koningin van Noord- Brabant, in 1993 de milieuprijs van 
Noord Brabant uitgereikt.  

- vanaf 1993 wordt het agrarische bedrijf van Ad en Annelies van Rooij op een meest corrupte wijze 
geblokkeerd in haar groeimogelijkheden terwijl het toen van kracht zijnde bestemmingsplan 
buitengebied de gewenste uitbreiding met een overkapte losrijhal van 70 bij 32 meter, waarbinnen 
een binnenbak van 60 bij 20 meter en 60 paardenstallen met stro en hooiopslag zou worden 
gerealiseerd toeliet en krijgen Ad en Annelies van Rooij vanuit de gemeente Sint-Oedenrode 
(CDA), de gemeente Geldrop-Mierlo (CDA), de minister van VROM te maken met de ene na de 
andere torenhoge onrechtmatige dwangsommen en executoriale beslagleggingen op al hun 
eigendommen.  

- vanaf 1997 krijgt het agrarische bedrijf van Ad en Annelies van Rooij te maken met de ene na de 
andere onaangekondigde politie binnenval in opdracht van eerst burgemeester P. Schriek (CDA) 
en daarna burgemeester P.M. Maas (CDA); dit alles onder de dekmantel van het tellen van 
paardjes. Dit met de voorkennis en wetenschap dat de fam. Van Rooij vanaf 1989 een 
milieuvergunning heeft voor het houden van 78 paarden en alle aanwezige paarden overdag in de 
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wei lopen waarbij ze vanuit de openbare weg geteld konden worden. Deze vooraf 
onaangekondigde binnenvallen waren bedoeld om de Ad en Annelies van Rooij door toedoen van 
de politieke partij de CDA voor de omgeving als meest crimineel naar omwonenden af te 
schilderen.  

- vanaf 24 september 2007 wordt Ad van Rooij als safety manager bij Philips Healthcare door zijn 
Arbo-collega bedrijfsarts Harry Mol op aandringen van Jan Oerlemans onder druk van directeur 
Roel Fonville en Philips President Gerard Kleisterlee voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) 
verklaard, zonder tussenkomst van een psychiater en krijgt hij vanaf 25 oktober 2007 geen salaris 
doorbetaald tijdens ziekte ondanks het feit dat Philips dat op grond van de Ziektewet wettelijk 
verlicht is.              

- vanaf 11 oktober 2007 heeft burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode dictatoriaal 
besloten dat al het e-mail verkeer vanuit Ad van Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum BV en later 
als lijsttrekker de gemeentelijke politieke partij De Groenen moet worden geblokkeerd, waarmee 
burgemeester P.M. Maas (CDA) zijn hier beschreven misdaadpraktijken op Ad van Rooij 
maximaal ongestoord kan blijven voortzetten en uitbreiden.  

- vanaf 2008 mag de andere buurman van Ad en Annelies van Rooij, zijnde Joan van Gorkum, op 
de locatie Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode een woonboerderij oprichten met paardenhotel met daarin een  
3-tal vakantiewoningen met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 
kampeerplaatsen en een grote schuur waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden. Dit 
alles buiten het bouwvlak in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een 
daarvoor vereiste milieuvergunning. Om dit alles geregeld te krijgen is Joan van Gorkum door 
burgemeester P.M. Maas (CDA) dictatoriaal aangesteld als voorzitter van de (mini)campings in 
Sint-Oedenrode, zonder zelf over een (mini)camping te beschikken. Joan van Gorkum ziet hierin 
een onrechtmatige miljoenenverrijking zitten, hetgeen weer een nieuwe burenruzie tot gevolg 
heeft gehad. De vrouw van Joan van Gorkum is een volle nicht van Ad van Rooij waardoor ook 
ruzie is ontstaan tussen zijn directe familie in Sint-Oedenrode. Daarmee heeft burgemeester P.M. 
Maas (CDA) zijn beoogde doel weer bereikt. Ook dit heeft weer vele processen tot gevolg gehad, 
Van Rooij tienduizenden euro‘s gekost, terwijl Van Gorkum met de hulp van de gemeente Sint-
Oedenrode zich met misbruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld met miljoenen euro‘s 
onrechtmatig kan verrijken. Niet Van Gorkum wordt in de krant als crimineel afgeschilderd maar 
Van Rooij want die heeft met al zijn procederen de gemeenschap veel geld gekost. Dit alles 
verhoogt de terreur op de familie Van Rooij in zijn eigen dorp in hoge mate. Dit heeft een poging 
tot doodslag tot gevolg gehad tijdens een dorpsfeest in Olland , waarbij de bril van Ad van Rooij is 
vernield en hij zich vanwege de zware opgelopen kneuzingen heeft moeten laten behandelen in 
het ziekenhuis. Ook daarvan is strafaangifte gedaan bij de politie. Niet de dader maar het 
slachtoffer Ad van Rooij wordt door de politie daarvoor strafrechtelijk vervolgd.  

- op 1 augustus 2008 wordt Ad van Rooij tijdens ziekte, zonder dat re-integratie heeft 
plaatsgevonden waartoe Philips als werkgever wettelijk verplicht was, als werknemer  bij Philips 
ontslagen zonder hem eerst hersteld te hebben gemeld bij het UWV waardoor Ad van Rooij door 
toedoen van Philips Healthcare directeur Roel Fonville en directe leidinggevende Jan Oerlemans 
als natuurlijk persoon voor de rest van zijn leven arbeidsongeschikt (geestesziek) blijft. Ad van 
Rooij is om die reden wettelijk nog steeds als safety manager in dienst van Philips Healthcare.           

- vanaf 1 augustus 2008 heeft verantwoordelijk minister P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid ervoor gezorgd dat vanuit zijn UWV werkgever Van Rooij Holding B.V. 
(waarvoor Ad van Rooij als werknemer werkt vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) een 
brief heeft toegestuurd gekregen dat Ad van Rooij als werknemer van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) is en voor een WIA-uitkering niet in 
aanmerking komt, omdat werkgever Van Rooij Holding B.V. niets aan re-integratie heeft gedaan. 
Vanaf dat moment is Ad van Rooij door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, Philips 
Healthcare directeur Roel Fonville, directe leidinggevende Jan Oerlemans en minister P.H. 
Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als werknemer van Van Rooij Holding B.V. 
voor de rest van zijn leven arbeidsongeschikt (geestesziek) zonder dat werkgever Van Rooij 
Holding B.V. haar werknemer Ad van Rooij ook maar ooit heeft laten onderzoeken door een arts 
en nooit heeft ziek gemeld bij het UWV en zelfs niet staat ingeschreven bij het UWV. Als gevolg 
daarvan hebben ook Van Rooij Holding B.V. en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door toedoen 
van verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) in samenspanning met Philips President 
Gerard Kleisterlee, Philips Healthcare directeur Roel Fonville en directe leidinggevende Jan 
Oerlemans vanaf 1 augustus 2008 geen inkomen meer en blijft Ad van Rooij ook daarvoor voor de 
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rest van zijn leven arbeidsongeschikt (geestesziek) en kan om die reden in Nederland nooit meer 
voor een andere werkgever betaald arbeid verrichten.    

- vanaf 1 augustus 2008 krijgt Ad van Rooij te maken met het ene na het andere 
deurwaardersexploot vanuit advocaat H.Th.L. Janssen van Advocatenkantoor Jacobs te Waarle in 
opdracht van F. Kraakman, algemeen directeur IAK-Verzekeringen, met daarboven op 
executoriale beslagleggingen omdat hij zijn ziektekostenpremie niet aan hen afdraagt, zonder dat 
Van Rooij Holding B.V. zijn door toedoen van Philips President Gerard Kleisterlee, Philips 
Healthcare directeur Roel Fonville, directe leidinggevende Jan Oerlemans en minister P.H. 
Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eeuwig ziek gehouden werknemer Ad van 
Rooij (waarvan ook de WIA-uitkering is gestolen) bij IAK-Verzekeringen heeft verzekerd.                 

- in 2009 is uit bodemonderzoek bij Joan van Gorkum, Ollandseweg 165, gebleken dat zijn 
grondwater sterk is verontreinigd met arseenzuur. Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle de omgeving tot op 250 meter vanuit zijn bedrijf sterk heeft 
verontreinigd met arseenzuur. De gronden van Ad van Rooij (aan de voorkant) liggen daartussen. 
Het kan dan ook niet anders zijn dan dat ook het grondwater in deze grond van Ad en Annelies 
van Rooij ernstig verontreinigd moet zijn met arseenzuur. De verontreinigingschade zal voor Van 
Rooij naar verwachting daarmee op honderdduizenden euro‘s uitkomen.  

- vanaf 22 april 2010 heeft Ad van Rooij naar België moeten vluchten en daar politiek asiel moeten 
aanvragen om door toedoen van burgemeester P.M. Maas (CDA) niet te worden vermoord onder 
een door hem gecreëerde dekmantel van burenruzie. Daarmee heeft Ad van Rooij tegen extreem 
hoge kosten door toedoen van burgemeester P. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode al ruim een jaar 
lang gescheiden moeten leven van zijn vrouw, gezin en 93 jaar oude moeder.     

- vanaf 22 juli 2010 zijn op camping en pensionstal ―Dommeldal‖ zonder enige juridische titel in 
opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) de pensionkamers en douches bij camping en 
pensionstal ―Dommeldal‖ verzegeld, zodat ook daaruit geen enkele inkomsten meer 
binnenkomen.   

- vanaf  1 december 2010 is executoriaal beslag gelegd op alle eigendommen van Ad en Annelies 
van Rooij en Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ voor een bedrag van € 8.859,- in opdracht van 
burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de Rabobank van Sint-
Oedenrode-Schijndel, zonder enige juridische titel. Daarbij is het goed te weten dat de Rabobank 
in Sint-Oedenrode-Schijndel grote bedragen aan hypotheek heeft verstrekt aan 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (buurman van Ad van Rooij) waardoor geheel Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten zijn vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Als gevolg daarvan zullen enkel in Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten (op termijn) al duizenden mensen sterven aan kanker. Dit 
kan de Rabobank Sint-Oedenrode-Schijndel nooit meer betalen. Daarmee is het gezamenlijke 
belang om Ad en Annelies van Rooij financieel te liquideren feitelijk bewezen.  

- vanaf 1 februari 2011 moet in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
Ad en Annelies van Rooij maar liefst  € 50.000,-  voor meest corrupte dwangsommen aan de 
gemeente Sint-Oedenrode hebben betaald, zonder enige juridische titel. 

- voor 13 februari 2011 moet in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA)  ―In Naam der 
Koningin‖ totaal maar liefst € 7013, - voor al het hierboven opgesomde levensgenot lopende de 
bezwarenprocedure aan de gemeente Sint-Oedenrode aan onroerendgoed belasting worden 
betaald, zo niet dan zal tot executie worden overgegaan.  

- vanaf  2 maart 2011 zal op vordering van huidig minister Melane Schultz van Haegen ( VVD) van 
Infrastructuur en Milieu met de hulp van deurwaarderskantoor Pruijn & van den Bergh te Delft en  
F.S.M. (Frans) Hofstede van de SNS bank te ‘s-Hertogenbosch de executieprocedure van alle 
eigendommen van Ad en Annelies van Rooij te Sint-Oedenrode worden opgestart op basis van de 
hierboven al vanaf 1987 beschreven samenspannende corruptie van wereldniveau, zonder te 
beschikken over een juridische titel.  

 
Het is zelfs zover gegaan dat mijn eigen advocaat Ellen Pasman (als voormalig advocaat van Willem 
Oltmans die van voormalig Minister-President Ruud Lubbers (CDA) acht 8 miljoen gulden aan 
schadevergoeding heeft gekregen) Ad van Rooij, Van Rooij Holding B.V. en het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. tot op heden voor miljoenen euro‘s heeft opgelicht zonder ook maar iets te hebben 
gedaan. Voor het feitelijke en wettelijke bewijs lees mijn bijgevoegde reactie e-mail van 29 april 2011 
(13:32 uur) aan mijn advocaat Ellen Pasman:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/reactie-e-mail-ellen-pasman-29-april-2011.pdf      
 

http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.groene.nl/1998/51/ellen-pasman-advocaat-van-journalist-willem-oltmans
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/582555/2011/05/07/Oltmans-probeerde-wapens-te-verkopen-aan-Bouterse.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/582555/2011/05/07/Oltmans-probeerde-wapens-te-verkopen-aan-Bouterse.dhtml
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/reactie-e-mail-ellen-pasman-29-april-2011.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud (ook die van bijbehorende deeplinks) 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u, zijnde Melanie Schultz van Haegen als 
verantwoordelijk Minister van I&M gericht.  
 
De oorzaak van bovengenoemde maar liefst al 24 jaar lang samenspannende misdaad tegen A.M.L. 
van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin en ouders zit hem in het simpele feit dat de Staat 
der Nederlanden zelf de criminele organisatie is die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (onze buurman)  
al vanaf 1987 gebruikt als dekmantelbedrijf om tezamen met de andere houtimpregneerbedrijven in 
Nederland onder de dekmantels van ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, 
duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro 
protocol en Kyoto-protocol, met misbruik van miljarden euro‘s aan overheidssubsidie, sluipmoordende  
chemische genocide plegen op 6,5 miljard wereldbewoners met het vooropgezette doel het 
Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden (groot aandeelhouders van Billiton/Shell) 
daarmee met vele miljarden euro‘s onrechtmatig te verrijken. Om dit bewerkstelligd te krijgen heeft het 
Nederlandse kabinet-De Quay met dr. L.J.M. Beel (KVP) als Vice-President van de Raad van State 
inzake de Bestrijdingsmiddelenwet positief advies (art. 73 Grondwet) uitgebracht aan de Kroon 
(Ministerraad en HM Koningin als staatshoofd) waarop door de Tweede Kamer en Eerste Kamer op 
21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht is geworden die geen rekening houdt met:  
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 

afvalfase; 
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 

bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven te worden vermeld: 
dat door de Nederlandse politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD is goedgekeurd en 
dat tot op heden ( 2011) door het huidige minderheids kabinet Rutte (CDA / VVD) in stand wordt 
gehouden.  
 
Van deze vanuit Nederland vanaf 21 april 1962 gepleegde sluipmoordende chemische genocide op 

6,5 miljard wereldbewoners hebben wij bij brief d.d. 21 mei 2011(kenmerk: AVR/EKC/210511/AG) 

strafaangifte gedaan bij mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, Hoofdofficier van Justitie van het 
Arrondissementsparket s-Hertogenbosch, tegen:    

- Het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf BV), gevestigd op het adres 
Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode;   

- De Staat der Nederlanden als rechtspersoon vanaf  21 april 1962 tot op heden; 
- De Nederlandse Raad van State, alle Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en           

Hoge Raad vanaf 21 april 1962 tot op heden; 
- Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf  21 april 1962 tot op heden; 
- Alle Nederlandse politieke partijen vanaf 21 april 1962 tot op heden;  
- Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (volksvertegenwoordigers) 

vanaf 21 april 1962 tot op heden;  
- Alle (hoofd)officieren van justitie in Nederland vanaf 21 april 1962 tot op heden;  
- Met name (voormalige) staatsraden mr. P.C.E. van Wijmen, mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch. 

W. Mouton, mr. P.J.J. Buuren,  mr. S.J.E. Horstink-van Meyenfeldt en mr. P.B.M.J. van der 
Beek-Gillissen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;  

- Met name de raadsheren mr. T. Rothuizen-van Dijk, mr. J.T. Begheyn en mr. L.Th.L.G. 
Pellis van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch; 

- Met name officier van justitie mr. M. Schenk van het parket ‘s-Hertogenbosch;  
- Staatsraad mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
- Voorzieningenrechter mr J.H.W. Rullmann van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch;   

- Burgemeester Peter Maas (CDA), Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van 

den Berk-van de Laar (CDA), Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers 

(VVD) en Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA) en voorgaande 
burgemeester en wethouders vanaf 1987 tot heden van de gemeente Sint-Oedenrode;  

- Met name de Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel en IAK Verzekeringen B.V.;   
- Philips advocaat mr. A.A.B. Gaalman en het advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen; 
- (Voormalig) Philips bedrijfsarts Harry Mol en zijn werkgever Achmea Vitale;   
- Voormalig Philips President Gerard Kleisterlee, directeur Roel Fonville, leidinggevende            

Jan Oerlemans, HRM-vertegenwoordiger Patrick Wertelaers, OR-vertegenwoordiger Ferry 
Rondeel, mr. A.W.J. Duynstee Legal, alle overige binnen Philips betrokken personen en 
hun werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. (Philips Healthcare); 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-De_Quay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Beel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vicepresidenten_van_de_Raad_van_State_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_State_(Nederland)
http://lexius.nl/grondwet/artikel73
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
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- Mijn Advocaat mr. E. Pasman, mijn voorgaande advocaat F.F. Scheffer, mijn eerdere 
advocaat H.E.C.A. Vlasman en daarmee samenhangend de wettelijke verplichting om 
mijzelf (A.M.L. van Rooij) te laten bijstaan door een (geldafpersende) advocaat;  

- Rolrechter mr. S.M.A.M. Venhuizen van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;   
- Met name voormalige Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA) en Jan 

Peter Balkenende (CDA) en alle eerdere Minister-Presidenten, Ministers en 
Staatssecretarissen vanaf 21 april 1962 tot op heden;  

- Met name voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (huidig minister van 
Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties) Piet Hein Donner (CDA); 

- Met name voormalig minister van justitie en voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State Ernst Hirsch Ballin (CDA);   

- Alle betrokken personen binnen het UWV en de rechtspersoon UWV; 
- (Voormalig) GGD-arts Henk Jans en de rechtspersoon GGD in Nederland;  

- Met name minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu),            
- Met name het CDA, bestaande uit: Bijsterveldt J.M. Marja (Voorzitter), Geel drs. P.L.B.A. van 

Pieter (Wnd Voorzitter), Wijmen mr. dr. P.C.E. van Peter, Lubbers prof. drs. R.F.M. Ruud, 
Hirsch Ballin prof. mr. E.M.H. Ernst, Bleker H. Henk, Bijleveld-Schouten A.Th.B. Ank, 
Hoeven M.J.A. van der Maria, Aarts-Engbers mw. mr. C.J.M. Els, Bochove B.J. van Bas 
Jan, Bond J. Jaap, Driessen G.H.M. Ger, Hollenga D. Douwe, Janse de Jonge E.J. Eric, 
Jansen mr. G.J. Geert, Koop drs. M.E.H. Manita, Krol drs. R.W Bart, Kruisinga R. Rinske, 
Rietkerk Th. W. Theo, Rüpp P. Paul, Stolte W. Wilbert, Tiesinga Mr. ir. H.L. Henk, Verburg 
drs. J.H.J., Verburg G. Gerda, Waveren drs H. van Harry, Winants L. Luc 

- Alle overige in deze aangifte genoemde betrokken personen binnen politie, justitie, 
rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State, landelijke, provinciale, gemeentelijke politiek, 
waterschappen, advocatenkantoren, bedrijven, instellingen, etc;      

 
Deze strafaangifte d.d. 21 mei 2011 aan de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen 
hebben wij volledig ingelast in onze bij brief d.d. 23 mei 2011 ingediende nadere stukken in de zaak 
met als procedurenummer 10/3400 GEMWT V14 aan behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer van de 
rechtbank s-Hertogenbosch die op 7 juni 2011 om 11.00 uur is geagendeerd (zie productie F en G);. 
 
Voor de inhoud van onze bij brief d.d. 21 mei 2011 aan de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. 
Nieuwenhuizen 23 mei 2011 ingediende strafaangifte lees ook onze mede namens No Cancer 
Foundation bij brief d.d. 23 mei 2011 (kenmerk: NCF/230511/BK) ingediende  beklag (beroep) bij het 
Hof van Beroep te Antwerpen t.a.v. Procureur- Generaal Yves Liégeois, Waalse Kaai, 35A 2000 
Antwerpen. Voor de inhoud van dat beklag (beroep) verwijzen wij u naar de volgende link met 
deeplinks daarin aan onderliggende feitelijke bewijzen.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf  
 
Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om dit beklag (beroep) d.d. 23 mei 2011 met bijbehorende 
deeplinks aan feitelijke bewijzen te lezen, te bekijken en te beluisteren, in dit verzoekschrift tot het 
nemen van een 4-tal besluiten als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht,    
 
Hoever behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch in samenspanning 
met burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode gaat om een 
onherroepelijke uitspraak gerealiseerd te krijgen waar op een meest corrupte wijze bij Ad en Annelies 
van Rooij € 50.000,- kan worden gestolen en als gevolg daarvan al hun eigendommen voor een appel 
en een ei executoriaal kunnen worden verkocht kunt u hieronder lezen in onze bij brief d.d. 26 mei 
2011 ingediende nadere stukken aan behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer, waarvan een kopie is 
afgegeven bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zie producties A, B, C, D en E). 
Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:    
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

     

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=285331
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=1592
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=1592
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=3193
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=2229
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=319154
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=409913
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=311616
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=982
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=333892
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=333892
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=315097
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=369691
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=314281
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=320697
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=209044
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=318843
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=357194
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=315100
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=309353
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=318497
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=358554
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=389477
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=3005
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=3005
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=311612
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=318829
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=291330
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-ontvangst-dwangsom-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2011-nadere-stukken-beroep-103400-dwangsom-dommeldal.pdf
http://www.gva.be/dekrant/experts/johndewit/liegeois-leidt-vanaf-1-september-college-van-procureurs-generaal.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/beklag-hof-van-beroep-antwerpen-erik-verbeek-23-mei-2011.pdf


© 65 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 

‘t Achterom 9a                                                       Rechtbank ‘s-Hertogenbosch   
5491 XD Sint-Oedenrode                                      Sector Bestuursrecht    
Tel.: 0413 – 490387                                                         t.a.v. mr. A.H.N. Kruijer   
Fax: 0413 – 490386                                                         Postbus 90125  
                                                                                         5200 MA ‘s-Hertogenbosch  

                   
Sint-Oedenrode, 26 mei 2011 

Uw Procedurenummer:  
- 10/3400 GEMWT V14  

 
Geachte behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer, 
 
Namens de vennoten  A.M.L. van Rooij (vanaf 22 april 2010 in België wonend om door toedoen van 
burgemeester P.M. Maas en zijn CDA niet vermoord te worden) en J.E.M. van Rooij van Nunen van 
Camping en Pensionstal Dommeldal VOF., gevestigd op ‘t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
en A.M.L van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen als natuurlijk persoon, laten wij u in opgemeld 
beroepschrift met procedurenummer: 10/3400 GEMWT V14 voor de tweede maal onze bij brief  
d.d. 23 mei 2011 persoonlijk afgegeven nadere stukken toekomen:  
 

Voor tweede maal inleveren van dezelfde Nadere Stukken  
 
De feiten zijn als volgt:  
 
Op 23 mei 2011 hebben wij u in opgemelde zaak (15 dagen vóór de zitting op 7 juni 2011) bij brief 
d.d. 23 mei 2011 totaal 148 pagina‘s aan nadere stukken laten toekomen. Deze nadere stukken 
heeft J.E.M. van Rooij van Nunen van Camping en Pensionstal Dommeldal VOF. persoonlijk met de 
auto van Olland (Sint-Oedenrode) naar ‘s-Hertogenbosch gebracht en op 23 mei 2011 met bewijs van 
ontvangst afgegeven bij de griffie van uw rechtbank.  
 
Zonder ook maar enig voorafgaand bericht daarover te hebben ontvangen heeft u, rechter mr. A.H.N. 
Kruijer, aan uw griffier de heer T. Visser opdracht gegeven om bovengenoemde 148 pagina‘s aan 
nadere stukken terug te sturen aan ing. A.M.L. van Rooij, ‘t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
met daarbij de  volgende begeleidende brief:  
 

Datum 24 mei 2011 
 
Geachte heer,  

 
In verband met de omvang van uw schrijven d.d. 23 mei 2001 stuur ik het hierbij retour 
met het verzoek om één extra setje toe te sturen of één setje direct  naar het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode te sturen 

 
Hoogachtend 

 
Griffier 
Dhr. T. Visser (tel: 073-6202700)               

 
Behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer gaat met het op deze wijze vervalsen van de door haar te 
behandelen dossier toch wel heel erg ver, te weten:  
 

1. Op deze wijze creëert behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer zelf het door haar te 
behandelen dossier waarin onze tijdig bij brief d.d. 23 mei 2011 ingebrachte nadere stukken in 
haar opdracht door griffier T. Visser zijn verwijderd en zonder voorafgaand bericht zijn 
teruggestuurd naar A.M.L. van Rooij. Als reden wordt opgegeven de omvang van het dossier, 
hetgeen slechts 148 pagina‘s zijn.     

 
2. In de begeleidende brief d.d. 24 mei 2011 schrijft behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer 

letterlijk het volgende: 
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“In verband met de omvang van uw schrijven d.d. 23 mei 2001 stuur ik het hierbij retour 
met het verzoek om één extra setje toe te sturen of één setje direct  naar het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode te sturen”   

 
Behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer schrijft dit met de voorkennis en wetenschap dat als 
haar instructies worden opgevolgd met het versturen van ―één setje direct  naar het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode” onze tijdig op 23 
mei 2011 afgegeven nadere stukken niet meer in de door haar te behandelen procesdossier 
zitten, omdat in opdracht van haar die stukken door griffier T. Visser op 24 mei 2011 aan 
A.M.L. van Rooij zijn teruggestuurd.  

 
Behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer heeft opzettelijk en met voorbedachte rade als zodanig 
gehandeld om op basis van dit door haarzelf gecreëerde valselijke dossier een onherroepelijke 
uitspraak te kunnen doen waarop Ad en Annelies van Rooij op deze meest corrupte wijze maar lieftst 
€ 50.000,- aan burgemeester en wethouders Sint-Oedenrode moeten betalen ten dienste van de 
mens- en milieuvernietigende afvalmaffia die buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle 
op het adres Ollandseweg 159, al maar liefst 24 jaar lang gebruikt als dekmantelbedrijf om 
sluipmoordende genocide te plegen op miljoenen mensen omwille van onrechtmatige 
miljardenverrijking voor enkelen, waaronder het Koninklijk Huis, die burgemeester Peter Maas (CDA) 
daarvoor heeft benoemd. 
 
Om aan deze meest criminele vorm van misdaad in opdracht van behandelend rechter mr. A.H.N. 
Kruijer voor goed en altijd een einde te maken heeft J.E.M. van Rooij Rooij van Nunen op 27 mei 
2011 met de auto de eerder op 23 mei 2011 persoonlijk afgegeven nadere stukken weer 
teruggebracht naar de rechtbank s‘Hertogenbosch en weer met ontvangst van bewijs ingeleverd. 
Daarnaast heeft J.E.M. van Rooij Rooij van Nunen op 27 mei 2011 dezelfde nadere stukken 
ingeleverd bij de gemeente Sint-Oedenrode met ontvangst van bewijs.   
 
Gezien bovengenoemde feiten hebben wij aan behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer de volgende 
vier vragen.   
 

Vraag 1.   
Op basis van welke wetstekst en/of jurisprudentie heeft u beslist dat tijdig indiende 
nadere stukken, bestaande uit 148 pagina‟s, zonder voorafgaand overleg met betrokken 
partij kunnen worden teruggestuurd om daarmee een vervalst dossier te creëeren.    

 
Vraag 2.  
Voegt u de onze bij brief d.d. 23 mei 2011 tijdig ingezonden nadere stukken ook  
daadwerkelijk toe aan het te behandelen procesdossier, Ja of nee?           

 
Vraag 3.  
Door uw toedoen heeft J.E.M. van Rooij van Nunen met de auto extra naar Den Bosch  
moeten rijden en uren moeten investeren. Bent u bereid om daarvoor aan Camping en 
Pensionstal ‗Dommeldal‘ een schadevergoeding van € 300,- te betalen,  Ja of nee?           

 
Vraag 4.   
Bent u, gezien de inhoud van onze bij brief d.d. 23 mei 2011 ingediende nadere stukken, 
bereid om deze zaak procedurenr: 10/3400 GEMWT V14 onverwijld ter behandeling door 
te sturen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en ondergetekenden dat vóór 
uiterlijk 1 juni 2011 schriftelijk te bevestigen Ja of nee? Zo ―nee‖ waarom niet.     

 
Aan behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer richten wij het nadrukkelijke verzoek om bovengenoemd 
4-tal vragen vóór uiterlijk 1 juni 2011 éénduidig te hebben beantwoord.  
 
In afwachting van uw antwoord op bovengenoemd 4-tal vragen vóór uiterlijk 1 juni 2011,  
verblijven wij:  
 
Hoogachtend,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze, Ing. A.M.L. van Rooij (vanuit België)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
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Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ 
Voor deze 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                J.E.M. van Rooij van Nunen 
(vanuit België)  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Heden 2 juni 2011 heeft behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer, ondanks nadrukkelijk verzoek 
daartoe, bovengenoemd 4-tal vragen nog steeds niet beantwoord. Ondanks bovengenoemde op  
21 mei 2011 bij de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen gedane strafaangifte tegen 
ondermeer:  

- Het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf BV), gevestigd op het adres 
Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode;   

- De Staat der Nederlanden als rechtspersoon vanaf  21 april 1962 tot op heden; 
- De Nederlandse Raad van State, alle Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en           

Hoge Raad vanaf 21 april 1962 tot op heden;  

- Burgemeester Peter Maas (CDA), Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van 

den Berk-van de Laar (CDA), Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers 

(VVD) en Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA) en voorgaande 
burgemeester en wethouders vanaf 1987 tot heden van de gemeente Sint-Oedenrode;  

dat onderdeel uitmaakt van het dossier waarop behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer uitspraak moet 
doen. Ondanks deze voorkennis weigert behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer de behandeling ervan 
op te schorten tot na het moment de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen het 
strafrechtelijk onderzoek daarop heeft afgesloten. Hiermee is onomstotelijk feitelijk komen vast te 
staan dat behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer kost wat kost de meest corrupte uitspraak wil doen 
waarop burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode bij Ad en Annelies van 
Rooij € 50.000,- kunnen stelen en als gevolg daarvan al hun eigendommen voor een appel en een ei 
executoriaal kunnen laten uitkopen ten dienste van de ‘s-Werelds grootste misdaadorganisatie, zijnde 
de Staat der Nederlanden, met Hare Majesteit koningin Beatrix aan het hoofd, die 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) al vanaf 1987 gebruiken als dekmantelbedrijf.         
       
De Nederlandse politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD hebben op 21 april 1962 de 
Bestrijdingsmiddelenwet van kracht veklaard die geen rekening houdt met:  
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de 

afvalfase; 
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, 

bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven te worden vermeld: 
dat tot op heden ( 2011) door het huidige minderheids kabinet Rutte (CDA / VVD) in stand wordt 
gehouden. Daarmee zijn onmiskenbaar de politieke partijen CDA en VVD hoofdelijk verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor de door hen gesubsidieerde sluipmoordende chemische genocide op 6,5 miljard 
wereldbewoners vanaf 21 april 1962 tot op heden, waardoor miljoenen/miljarden mensen vroegtijdig 
zullen sterven aan kanker. Dit omwille van onrechtmatige verrijking van het Nederlandse Koninklijke 
Huis en de Staat der Nederlanden (als grootaandeelhouders van Billiton/Shell) met honderden 
miljarden euro‘s.     
 
De feiten hieronder met keiharde bewijsstukken van de overheid zelf zijn:  
 
Op 17 maart 1824 werd het eiland Billiton in Indonesië door de Engelsen overgedragen aan de 
Nederlanders. Het waren Wolter Robert van Hoëvell en Vincent Gildemeester van Tuyll van 
Serooskerken die het eiland wilde exploreren en daartoe, met hulp van John Francis Loudon, krediet 
verkregen van de firma A. van Hoboken & Co. te Rotterdam. Het was de kapitaalkrachtige prins 
Willem Frederik Hendrik die daarbij garant stond. Deze kapitaalkrachtige Willem Frederik Hendrik 
stond als eerste staatshoofd van de Staat der Nederlanden garant voor het krediet. Daarmee was het 
koninklijk huis voor 100% aandeelhouder. Dit bedrijf heeft zich verder ontwikkeld en is in 1924 
overgegaan in het toen opgerichte bedrijf Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton 
(GMB) waarin de Nederlandse staat voor 5/8 deelnam. Het koninklijk huis bleef groot aandeelhouder, 
waarmee de belangenverstrengeling tussen de Staat der Nederlanden en het koninklijk huis tot stand 
is gebracht. 
 

http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Billiton
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wolter_Robert_van_Ho%C3%ABvell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_Gildemeester_van_Tuyll_van_Serooskerken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_Gildemeester_van_Tuyll_van_Serooskerken
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Loudon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_der_Nederlanden
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19391940/PDF/SGD_19391940_0000292.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19391940/PDF/SGD_19391940_0000292.pdf
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Het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO bestaat uit valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met 
de rechtstreeks aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97, 
chroomtrioxide (chroom VI) en koperoxide en zijn afvalzouten van de metallurgische processen 
voornamelijk afkomstig van Billiton N.V. (in 1970 overgenomen door Shell).  
 
Voor bewijs lees de hieronder ingelaste blz. 3 uit het ―Rapport Duurzaam hout Goed Fout” van 
oktober 1990 van voormalig Tweede Kamerlid Remi Poppe van de Socialistische Partij met 
bijbehorend artikel ―Tuinhout als chemisch Afval‖ van mei 1991 van Albert Klingenberg van Stichting 
Natuur en Milieu.           

 

http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.mrf.nl/files_content/in%20gesprek%20met/MRA%20APRIL%200408_web%20interview.pdf
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Op bovengenoemd rapport  ―Duurzaam hout Goed Fout” van oktober 1990 van voormalig Tweede 
Kamerlid Remi Poppe (SP) reageert verantwoordelijk minister J.G.M. Alders van VROM bij de 
hieronder ingelaste brief d.d. 21 januari 1991 (kenmerk: SR/29NO274) letterlijk als volgt met een 
afschrift aan ondergetekende A.M.L. van Rooij:  
 

 

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-01.php
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Daarmee heeft milieuminister J.G.M. Alders van VROM bij brief d.d. 21 januari 1991 zelf beslist dat 
het gewolmaniseerde hout dat door Gebr. van Aarle is geproduceerd en aan de consumenten is 
verkocht in de afvalfase de grens van chemisch afval (gevaarlijk afval) meer dan een factor 10  
overschrijdt. Met deze voorkennis heeft voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA) op 20 mei 1992 
de volgende ingelaste circulaire ―betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij 
houtimpregneerbedrijven‖ laten uitgaan, waarin betrokken overheden worden verplicht om aan 
houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning te verlenen die geen rekening houdt met de gebruiks- 
en afvalfase van het door de Nederlandse houtimpregneerbedrijven verduurzaamde hout.   
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Bij de hieronder ingelaste brief d.d. 2 december 1996 (kenmerk: GZB/C&O/963400) heeft 
staatsecretaris Erica Terpstra (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in haar brief  
d.d. 2 september 1996 aan A.M.L. van Rooij daarover letterlijk het volgende heeft geschreven:   
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Erica_Terpstra


© 76 

 
Daarmee heeft staatsecretaris Erica Terpstra (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist dat 
de primaire verantwoordelijkheid van verduurzaamd hout in de afvalfase ligt bij de minister van VROM, 
thans: minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van I&M. Met deze voorkennis en wetenschap 
heeft voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA) op 20 mei 1992 de circulaire ―betreffende 
werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven‖ laten uitgaan, waarin betrokken 
overheden worden verplicht om aan houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning te verlenen die 
geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Erica_Terpstra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
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Daarmee is de zware georganiseerde misdaad van de Staat der Nederlanden, namens deze 
milieuminister Hans Alders (PvdA), feitelijk bewezen. Bij brief d.d. 17 juli 1996 bericht 
houtimpregneerbedrijf Cart Tissen Import Export BV uit Luyksgestel daarover letterlijk het volgende 
aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:     
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Bij de hieronder ingelaste brief d.d. 9 september 1996 berichten alle commissieleden van de Vaste 
Kamercommissie Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat zij de brief  
d.d. 17 juli 1996 van houtimpregneerbedrijf Cart Tissen Import Export BV voor kennisgeving hebben 
aangenomen.      
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Daarmee hebben wij de zware georganiseerde misdaad van de Staat der Nederlanden, namens deze 
alle Tweede Kamerleden der Staten-Generaal, feitelijk bewezen.  
 
Huidig Staatsraad mr. W. Sorgdrager van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(voorheen: minister van Justitie) heeft houtimpregneerbedrijf Carl Tissen te Luyksgestel) voor maar 
liefst FL 50.000,- afgekocht om hierover te blijven zwijgen. Onder grote psychische druk heeft Carl 
Tissen dat zwijggeld van W. Sorgdrager aangenomen. De heer Carl Tissen heeft dat aan mij 
persoonlijk in het bijzijn van huidig Zembla journalist Ton van der Ham laten zien. Daarmee hebben wij 
de zware georganiseerde misdaad binnen de Raad van State (ons hoogste bestuurlijke rechtscollege) 
nogmaals feitelijk bewezen.     

http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.sdnl.nl/tissen-6.htm
http://www.sdnl.nl/tissen-6.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.sdnl.nl/tissen-4.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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Over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van geïmpregneerd hout gedurende de gebruiksfase en 
afvalfase heeft voormalig minister Margaretha de Boer (PvdA) in haar hieronder ingelaste brief  
d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen letterlijk het 
volgende beslist:    
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Daarmee heeft minister Margaretha de Boer (PvdA), namens de Staat der Nederlanden, beslist dat 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) evenals houtimpregneerbedrijf Carl Tissen  
alle milieu-, gezondheids- en economische schade, die ontstaat als gevolg van het door de 
houtimpregneerbedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout, voor rekening van deze 
houtimpregneerbedrijven komt. Ondanks deze beslissing weigert de Staat der Nederlanden al maar 
liefst 24 jaar lang bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk tegen houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle op te treden. Voor de wettelijke bewijzen, lees hieronder:  
 

Bestuursrechtelijk:  
Met de onherroepelijke uitspraken nummer: 200408002/1 van 20 juli 2005 (Stuk 1) en nummer: 
200608899/1 van 22 augustus 2007 (Stuk 2) hebben de staatsraden mr. P.C.E. van Wijmen, mr. 
J.R. Schaafsma, mr. Ch. W. Mouton, mr. P.J.J. Buuren,  mr. S.J.E. Horstink-van Meyenfeldt en  
mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillissen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
onherroepelijk beslist dat de Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode zijn in juni 2003 illegaal 
gebouwde bouwwerken van zo‘n 40 meter lengte tot zo‘n 6 meter hoogte (stellingen) zonder een 
daarvoor vereiste milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning op sterk 
verontreinigde grond in strijd met het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ en gemeentelijke 
Bouwverordening mag laten staan en mag blijven gebruiken in strijd met de artikelen met de artikelen 
1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese Richtlijnen en 
Verordeningen en het in 1948 door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de voorkoming en 
de bestraffing van genocide  honderdduizenden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell in hout mag dumpen en aan consumenten mag verkopen.  

 
Civielrechtelijk  
Bij arrest rolnummer KGC0500971/HE van 14 maart 2006 (Stuk 3) hebben de raadsheren mr. T. 
Rothuizen-van Dijk, mr. J.T. Begheyn en mr. L.Th.L.G. Pellis van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in 
Hoger beroep het vonnis in Kort Geding d.d. 31 mei 2005 in zaaknummer:125583/KG ZA05-269 van  
voorzieningenrechter mr J.H.W. Rullmann bevestigd. Niet wetsovertreder Gebr. van Aarle B.V. werd 
veroordeeld maar de Fam. van Rooij werd veroordeeld op kosten aan de zijde van de gemeente 
begroot op 1290,- euro en 1631,- euro voor verschotten. Daarmee heeft het Gerechtshof  
‘s-Hertogenbosch onherroepelijk beslist dat de Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode zijn in juni 
2003 illegaal gebouwde bouwwerken van zo‘n 40 meter lengte tot zo‘n 6 meter hoogte (stellingen) 
zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning op 
sterk verontreinigde grond in strijd met het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ en gemeentelijke 
Bouwverordening mag laten staan en mag blijven gebruiken in strijd met de artikelen met de artikelen 
1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese Richtlijnen en 
Verordeningen en het in 1948 door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de voorkoming en 
de bestraffing van genocide  honderdduizenden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch 
gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell in hout mag dumpen en aan consumenten mag verkopen.  

 
Strafrechtelijk  
Van bovengenoemde door Gebr. van Aarle B.V. gepleegde misdrijven heeft de Fam. van Rooij op  
1 februari 2007, mutatienr: PL2123/07-112287, strafaangifte (Stuk 5) gedaan die is opgenomen 
door verbalisant F.J.C. van der Meer. Bij brief eslissing d.d. 9 maart 2007 (Stuk 4)(kenmerk: 07-
112287) heeft de officier van justitie mr M. Schenk van het arrondissementsparket ‘s-Hertogenbosch 
beslist dat de Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode zijn in juni 2003 illegaal gebouwde bouwwerken 
van zo‘n 40 meter lengte tot zo‘n 6 meter hoogte (stellingen) zonder een daarvoor vereiste 
milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning op sterk verontreinigde grond in 
strijd met het bestemmingsplan ―Buitengebied 1997‖ en gemeentelijke Bouwverordening mag laten 
staan en mag blijven gebruiken in strijd met de artikelen met de artikelen 1, 21 en 22 van de 
Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese Richtlijnen en Verordeningen en het in 1948 
door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide  
honderdduizenden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell in hout mag dumpen en aan consumenten mag verkopen zonder dat daartegen 
strafrechtelijk wordt opgetreden.   

http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=17983
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=17983
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http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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Hiermee hebben bovengenoemde staatsraden mr. P.C.E. van Wijmen, mr. J.R. Schaafsma, mr.                
Ch. W. Mouton, mr. P.J.J. Buuren,  mr. S.J.E. Horstink-van Meyenfeldt en mr. P.B.M.J. van der Beek-
Gillissen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, raadsheren mr. T. Rothuizen-
van Dijk, mr. J.T. Begheyn en mr. L.Th.L.G. Pellis van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en officier 
van justitie mr. M. Schenk van het arrondissementsparket ‘s-Hertogenbosch;  onherroepelijke 
jurisprudentie laten ontstaan dat alle 16,5 miljoen Nederlanders ingevolge artikel 1 van de Grondwet 
(op grond van het gelijkheidsbeginsel) evenals de Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode alle wetten 
mogen overtreden die er te overtreden zijn en geheel Nederland mogen vergiftigen met valselijk 
geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), 
zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, cievielrechtelijk en 
strafrechtelijk kan worden opgetreden.  

Het is allemaal begonnen met F.J.M. Houben (huisvriend van Koningin Beatrix) 

In 1987 is deze F.J.M. Houben Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant 
geworden. Precies vanaf dat moment kreeg ik persoonlijk te maken met deze eco-terroristen. In dat 
jaar begon houtzagerij en klompenmakerij Gebr. van Aarle B.V. in het kritische Dommeldalgebied van 
Sint-Oedenrode met het bouwen van een houtimpregneerinrichting zonder een daarvoor vereiste 
bouwvergunning, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan op sterk verontreinigde 
grond in strijd met de bouwverordening, zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning. Zowel 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode als wel Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
traden vanwege bovengenoemde voorkennis daartegen niet op, ondanks mijn vele verzoeken 
daarom.  

Zo heeft het kunnen gebeuren dat de Gebr. van Aarle B.V. op 11 augustus 1992 is begonnen met het 
impregneren van hout in zijn illegaal gebouwde houtimpregneerinstallatie, in strijd met het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan op sterk verontreinigde grond, in strijd met de bouwverordening, zonder 
een daarvoor vereiste hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.  

De Gebr. van Aarle B.V. mocht zijn hout alleen impregneren met wolmanzouten, het 
superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, omdat superwolmanzout-Co is 
samengesteld uit hoogproblematisch gevaarlijk afval van Biliton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de 
Staat der Nederlanden veel aandelen hebben. Om bij burgemeester en wethouders een schriftelijke 
gedoogbeschikking af te dwingen ben ik tezamen met mijn moeder en vader naar het gemeentehuis 
van Sint Oedenrode gegaan en daar gebleven tot het moment was toegezegd dat een schriftelijk 
gedoogbeschikking zou worden afgegeven. Wij hebben toen gezien dat burgemeester P. Schriek 
(CDA) heel zenuwachtig was. Hij heeft hierover een halve dag lang rechtstreeks contact gehad met de 
Raad van State.  

Omdat aan deze sluipmoordende genocide op de wereldbevolking vanuit Nederland het Koninkljik 
Huis en de Staat der Nederlanden honderden miljarden euro‘s hebben verdiend mocht van voormalig 
minister van justitie mr. E.M.H. Ernst (CDA) dat niet strafrechtelijk worden onderzocht. Om die reden 
moest Ad van Rooij worden uitgeschakeld en heeft hij op 18 augustus 1992 aan de officier van justitie 
mr. G. Bos opdracht gegeven tot het organiseren van de volgende geheime vergadering waarin op 
basis van leugens en bedrog de officier van justitie G.Bos in samenspanning met parketsecretaris G. 
Broeren, voormalig burgemeester P.Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode, voormalig milieuwethouder 
H. van Dijk-Eerhart van Sint-Oedenrode (CDA), juridisch medewerker Provincie Noord-Brabant H. 
Artz, de wachtmeesters I. Valk en M. Saris van de rijkspolitie Sint-Oedenrode, dhr. C. Kertsholt hoofd 
afd. bouwen van Sint-Oedenrode,  milieuinspecteur H. de Vries van Noord-Brabant, dhr. V. Ditters 
hoofd algemene zaken Waterschap De Dommel en een notulist G. van Aarle controlerend ambtenaar 
Sint-Oedenrode in samenspanning de volgende afspraken hadden gemaakt tegen Ad van Rooij. Voor 
bewijs zie de ingelaste geheime notule d.d. 2 september 1992 hierover van notulist G. van Aarle.   
 

http://www.art1.nl/artikel/1198-Artikel_1_van_de_Grondwet
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.sdnl.nl/column30.htm
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
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Zo is op voorstel van milieuinspecteur H. de Vries van Noord-Brabant besloten dat burgemeester  
P. Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode zijn persoonlijke vriend GGD-arts Henk Jans op Ad van Rooij 
moest afsturen om mij geestesziek? verklaard te krijgen.  
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Als bewijs daarvoor vindt u hieronder het ingelaste artikel ―Burgemeester schakelt vertrouwensarts in” 
uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992   
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Op sterk aandringen van Ad van Rooij heeft GGD-arts Henk Jans dit op papier (geen GGD papier) bij 
brief d.d. 24 augustus 1992 schriftelijk bevestigd. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast zijn 
handgeschreven brief d.d. 24 augustus 1992 daarover aan Ad van Rooij.            
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Henk Jans heeft deze brief d.d. 24 augustus 1992 aan Ad van Rooij laten uitgaan vanuit zijn functie 
als Medisch Milieukundig GGD-Arts Stadsgewest Breda, terwijl hij dat van zijn directeur M.A.J.M. van 
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Bakel van de GGD Statsgewest Breda niet mocht. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast de 
brief d.d. 3 september 1992 van directeur M.A.J.M. van Bakel aan Ad van Rooij.            
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Van deze ongevraagde vooraf niet aangekondigde actie van burgemeester P. Schriek (CDA) was  
Ad van Rooij niet gediend en heeft hij daarover op 22 februari 1992 de volgende ingelaste brief aan 
burgemeester P. Schriek (CDA) van Sint-Oedenrode verstuurd:   
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Bij brief d.d. 25 augustus 1992 maakt voormalig burgemeester P. Schriek (CDA) aan Ad van Rooij 
kenbaar dat hij tot deze actie is overgegaan omdat hij zich zorgen maakte over het persoonlijk 
welbevinden van Ad van Rooij en zijn huisgenoten. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast 
desbetreffende brief d.d. 25 augustus 1992 van burgemeester P. Schriek (CDA) aan Ad van Rooij.            
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Als waardering voor dit alles kreeg GGD-arts Henk Jans op 16 november 1993 van commissaris der 
Koningin Frank Houben de provinciale milieuprijs 1993 van Noord-Brabant uitgereikt. Betreffende 
uitnodiging daarvoor vindt u hieronder ingelast: 
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Dit mocht nooit naar buiten komen. Dit moest eeuwig de doofpot in, anders zou het rijke Nederland 
hierop totaal failliet gaan. Ad en Rooij moest dan ook op alle mogelijke wijzen worden uitgeschakeld.   
Om die reden heeft burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode dictatoriaal besloten dat 
vanaf 11 oktober 2007 op mijn brieven, faxen en e-mails over dit onderwerp niet meer zal worden 
gereageerd en dat in de hieronder ingelaste brief aan A.M.L. van Rooij schriftelijk bevestigd.     

 



© 95 

Bovengenoemd dictatoriaal handelen jegens A.M.L. van Rooij ging burgemeester P.M. Maas (CDA) 
van Sint-Oedenrode nog niet ver genoeg. Kort daarna heeft hij tot op de dag van vandaag (reeds 3,5 
jaar lang) ook éénzijdig de mogelijkheid van het versturen van e-mails van A.M.L. van Rooij aan de 
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 14 oktober 2007 met het volgende ingelaste tegenbericht laten 
blokkeren:   
 

 
 
Voormalig Minister-President Jan Peter Balkenende (CDA) was hier zodanig erg blij mee dat vanaf dat 
moment burgemeester P.M. Maas (CDA) zijn grote persoonlijke vriend mocht zijn. Voor bewijs lees 
hieronder het ingelaste Echte Nieuws van 7 november 2009.  
 

 
HOME | INFO | ARCHIEF | NIEUWSBRIEF | LINKS EDITIE 7 NOVEMBER 2009  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.hetechtenieuws.org/index.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/0000-00-00-nieuwsbrief.php
http://www.nieuwemedianieuws.nl/
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BEWIJS: Minister Balkenende is 

vriend van burgemeester Maas 
(gemeente Sint Oedenrode) 

 
 
Door Henk Niggebrugge  
 
Het structueel zwijgen over het gevaar van carcinoge 
(kankerverwekkende) stoffen (zie bewijzen) uit geïmpregneerd hout 
door overheidsfunctionarissen is nu des te opmerkelijker. Minister 
Balkenende en de burgemeester van Sint Oedenrode hadden al 
officieel laten weten niet op de bewijzen in te zullen gaan. Beiden 
kennen (de in Sint Oedenrode wonende) klokkenluider Van Rooij en 
zijn bewijsbaar geheel op de hoogte van alle feiten. Het blijkt nu dat 
Minister Balkenende en de burgemeester van Sint Oedenrode zelfs 
grote vrienden van elkaar zijn.  
 
 
GROTE VRIENDEN 
Journalist Julius Vischjager die tijdens de wekelijkse persconferentie van 
de minister-president altijd de laatste vraag mag stellen vroeg op 2 oktober 
2009 aan Minister Balkenende: "Dhr. P.M. Maas, burgemeester van Sint 
Oedenrode zegt dat hij een vriend van u is, klopt dat?" Minister Balkenende 
bevestigde: "Ja, is een grote vriend van me". Zie en hoor dat hieronder op 
video vanaf min. 22.30. Zie met deze kopie (wmv-video) direkt het juiste 
gedeelte van de uitzending via de sdnl.  
 
 
VOOR BEWIJS VAN GROTE VRIENDSCHAP BEKIJK DEZE VIDEO 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php   
 
 
NIET REAGEREN 
Burgemeester Maas van Sint-Oedenrode liet de in Sint Oedenrode 
wonende klokkenluider Van Rooij op 11 oktober 2007, zonder inhoudelijke 
motivatie, weten niet te reageren op Van Rooij. 
Zie editie 2007-10-15).  

 
Minister Balkenende liet Van Rooij op 26 augustus 2008, zonder 
inhoudelijke motivatie, weten niet op Van Rooij te reageren. 
Zie editie 2008-09-04).  

 
 
IN DE DOOFPOT HOUDEN 
De minister en de burgemeester weten beiden precies waar het om gaat. 
Rob Brockhus van de sdnl schreef aan Vischjager het volgende: "Ik heb de 
persconferentie met Balkenende gezien op politiek 24. Goed gedaan. Je 
kunt merken dat Balkenende begon te snappen waarover je het had. 
Namelijk de affaire van de wolmanzouten die zijn vriend Maas als 
burgemeester van Sint-Oedenrode in de doofpot probeert te houden. Dat 
zal nooit lukken." (vervolg)  
 
 
 
 
 
 

 

 

Rob Brockhus van de 
Sociale databank 
schreef op zijn website 
het volgende aan 
journalist Julius 
Vischjager: "Ik heb de 
persconferentie met 
Balkenende gezien op 
politiek 24. Goed 
gedaan. Je kunt merken 
dat Balkenende begon te 
snappen waarover je het 
had. Namelijk de affaire 
van de wolmanzouten 
die zijn vriend Maas als 
burgemeester van Sint-
Oedenrode in de doofpot 
probeert te houden."  
 
 

 
De brief van minister-
president Balkenende, 
waarin hij aangaf niet te 
zullen reageren (zie 
editie 2008-09-04). Ruim 
een jaar later zegt 
Balkenende tegen 
journalist Vischjager: 
"Goed uitzoeken van 
zaken is altijd een mooi 
uitgangspunt..." en loopt 
vervolgens zonder 
verder commentaar weg 
van de persconferentie.  
 
 

http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Invisible
http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-574421/
http://www.mstsnl.net/video/julius-vischjager-bevraagt-premier-balkenende.wmv
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.sdnl.nl/
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/julius-vischjager.htm
http://www.sdnl.nl/julius-vischjager.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04-balkenende.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Invisible
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NAVRAAG 
Bij telefonisch navraag door Het Echte Nieuws aan Journalist Julius 
Vischjager is gebleken dat Vischjager zelf was gebeld door burgemeester 
Maas. Vischjager had namelijk naar het CDA gebeld met de vraag wat er 
precies aan de hand is rond de zaak gif-speel-hout op het schoolplein van 
EBS-online te Eindhoven en waarom er niet wordt ingegrepen.  
 
 
IN GOEDE CDA HANDEN 
Hierop belde Burgemeester Maas van de gemeente Sint Oedenrode naar 
journalist Vischjager om te zeggen dat de zaak in goede CDA-handen zou 
zijn. Burgemeester Maas vertelde ook telefonisch aan dhr. Vischjager vriend 
te zijn van Balkenende. Journalist Vischjager heeft dit, zoals in de video te 
horen, van Balkenende bevestigd gekregen.  
 
 
GOED UITZOEKEN 
Ondanks het negeren door minister Balkenende en burgemeester Maas van 
Sint Oedenrode van de feiten en weigeren van uitzoeken van zaken zegt 
minister Balkenende over deze zaak: "Goed uitzoeken van zaken is altijd 
een mooi uitgangspunt" en loopt vervolgens weg van de persconferentie 
(zie video).  
 
 
DE GIF-SPEEL-HOUT ZAAK 
Wat betreft de gif(speel)hout zaak (zie hier en alle edites hier onderaan): 
Minister Donner heeft nog steeds niet gereageerd. Het Echte Nieuws heeft 
3 weken geleden nog gebeld naar persvoorlichting SZW. Mw. Hayat kon 
de redactie niet direkt meededelen waarom Donner nog steeds niet 
reageert en werd pas 's avonds teruggebeld. Volgens Mw. Hayat is Donner 
nog met een onderzoek bezig...  
 
Zie ook: 
TV uitzendingen over wolmanzouten  
Minister Balkenende gaat niet reageren op genocide-bewijzen  
Zaak gif(speel)hout: Minister Donner negeert uitspraak Raad van 

State  
Burgemeester Sint Oedenrode weet van vergiftiging en besluit na 15 

jaar zwijgen niet te reageren op Ad van Rooij  

 
De brief van 
burgemeester Maas van 
sint Oedenrode. Zonder 
onderbouwde motivatie 
besloot de burgemeester 
alleen nog te reageren 
als dat juridisch nodig is. 
(zie editie 2007-10-15) 
 

 
INFO: Deze editie is 
geplaatst door redactie. 
D.m.v. afzonderlijke 
bewijzen betreffende 
carcinogene stoffen in en 
op geïmpregneerd hout 
wordt toegewerkt naar 1 
duidelijk hoofdartikel. 
(Zie hier de bewijzen tot 
nu toe.) Elk bewijsstuk 
zal weer diverse andere 
vragen oproepen. Echter 
na verloop van tijd 
worden alle bewijzen 
achter elkaar gezet en 
zal het voor een ieder 
compleet en helder zijn. 
Meer info hier  
 

 
WAAROM LEEST U HIER NIETS OVER IN DE REGULIERE MEDIA? 
Omdat deze media niet (meer) onafhankelijk zijn en structueel onderwerpen negeren die de integriteit en 
imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden en een positieve verandering in 
gang zouden kunnen zetten. Zie het verschil tussen de oude (reguliere) media en de nieuwe media via: 
www.oudemedia-nieuwemedia.nl  

 

 

 
 
De opvolgende Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende 
(CDA) (is persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode) en nu ook 
Mark Rutte (VVD) dekken bovengenoemde misdrijven van houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. 
al maar liefst 24 jaar lang af. Voor het bewijs zie hun volgende hieronder ingelaste brieven van resp. 
29 augustus 1991, 24 februari 2000 en 26 augustus 2008.     
 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-07-13.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-07-13.php
http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13787&hoofdmenu_item_id=13840&rubriek_item=391866&rubriek_id=391821&link_id=169519
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-07-13.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-07-13.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04-balkenende.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php
http://www.hetechtenieuws.org/info.php
http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-1991-08-29-lubbers-gaat-niet-meer-reageren.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20-ombudsman-2000-02-24-brieffax-naar-kok.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04-balkenende.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04-balkenende.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.eurostaete.eu/symposium-oproep.htm
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Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat in Nederland voormalig minister van justitie en voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Prof. mr. E.M.H. Ernst (CDA)   
bovengenoemde misdrijven van Gebr. van Aarle afdekt. Het is deze voormalige minister van justitie   
mr. E.M.H. Ernst (CDA) geweest die voormalig hoofdofficier van justitie Mr. C.R.L.R.M. Ficq van het 
arrondissementparket ‘s-Hertogenbosch  heeft verboden om naar aanleiding van de volgende 

http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
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ingelaste brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk hiernaar een strafrechtelijk 
onderzoek te starten.      
 

 



© 102 

 
Dit mocht van voormalig minister van justitie mr. E.M.H. Ernst (CDA) niet worden onderzocht omdat 
eerder, na afstemming hierover met minister president Ruud Lubbers (CDA), verantwoordelijk 
milieuminister Hans Alders (PvdA) als antwoord op de brief d.d. 16 februari 1992 van Ad van Rooij  
hierover op 12 maart 1992 had beslist dat op toekomstige brieven van Ad van Rooij geen inhoudelijke 
beantwoording meer zal plaatsvinden. Voor bewijs zie de ingelaste brief  d.d. 16 februari 1992 van  
Ad van Rooij aan milieuminister Hans Alders en zijn beslissing d.d. 21 maart 1992 daarop.   

http://www.ikcro.nl/php/object.php?id=223341
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
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Achter de rug van Ad van Rooij om, zonder hem daarvan een kopie te hebben verstrekt, heeft 
voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA) kort daarna daarover de volgende ingelaste brief  
d.d. 31 maart 1992 naar de voorzitter van de Vaste Kamer Commissie van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal laten uitgaan: 
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders
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Daarmee is in het geheim beslist dat ook de Nationale Ombudsman (drs. M. Oosting), het Kabinet der 
Koningin (drs. F.E.R. Rhodius) en de gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal in de toekomst niet 
meer inhoudelijk zal reageren op de brieven van Ad van Rooij.       
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Gezien bovengenoemde feiten verwachten wij van u Melanie Schultz van Haegen (VVD), huidig 
verantwoordelijk Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu) ook geen besluit op ons sommatieverzoek 
tot het nemen van een besluit op het volgende 4-tal verzoeken:  
 

1. dat uw meest corrupte vordering van € 11.859,81 en meest corrupte aangezegde 
executieprocedure om alle eigendommen van Ad en Annelies van Rooij met hun agrarische 
bedrijf camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘, waarin ook Van Rooij Holding B.V., het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en het secretariaat van de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode zijn gevestigd vóór uiterlijk 12 juni 2011 is ingetrokken;  

 
2. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 

van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 12 juni 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van Aarle 
haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking heeft in 
strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro‘s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsziekten. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro‘s te betalen. 
De Staat der Nederlanden is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade;  

 
3. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

‗Dommeldal‘ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een materiële 
en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, verhoogd met 
€ 10.000,- per dag vanaf 12 juni 2011 in geval aan bovengenoemd 2-tal verzoeken tot het 
nemen van een besluit door verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van 
Infrastructuur en Milieu geen uitvoering is gegeven.  

 
4. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   

€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van de Staat der 
Nederlanden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen in 
maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

 
Omdat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onze buurman) vanuit zijn stoomfixatieproces ook 
giftige kankerverwekkende stoffen via de lucht loost zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning 
van het waterschap De Dommel is deze zaak op 29 september 1999 voor geweest bij het Europese 
Hof van Justitie (Zesde Kamer). Het Europese Hof heeft daarin letterlijk het volgende Arrest gewezen:       
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 29 september 1999 (1)  

'Milieu - Richtlijn 76/464/EEG - Begrip lozing - Mogelijkheid dat lidstaat ruimere definitie van begrip 
lozing dan in de richtlijn vaststelt'  

In zaak C-231/97,  

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-verdrag (thans artikel 234 EG) van de 
Nederlandse Raad van State, in het aldaar aanhangig geding tussen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu
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A.M.L. van Rooij  

en  

Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel,  

in tegenwoordigheid van:  

Gebr. Van Aarle BV,  

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 1, lid 2, van richtlijn 76/464/EEG van de 
Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die 
in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PB L 129, blz. 23),  

wijst  

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

samengesteld als volgt: P. J. G. Kapteyn, kamerpresident, G. Hirsch (rapporteur) en R. Schintgen, 
rechters,  

advocaat-generaal: A. Saggio  

griffier: L. Hewlett, administrateur  

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:  

 A. M. L. van Rooij, vertegenwoordigd door hemzelf,  

 de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door A. Bos, juridisch adviseur bij het Ministerie 
van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,  

 de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger, onderdirecteur internationaal 
economisch recht en gemeenschapsrecht bij de directie juridische zaken van het Ministerie 
van Buitenlandse zaken, en R. Nadal, adjunct-secretaris buitenlandse zaken bij deze directie, 
als gemachtigden,  

 de Finse regering, vertegenwoordigd door H. Rotkirch, ambassadeur, hoofd van de dienst 
juridische zaken van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,  

 de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G. zur Hausen, 
juridisch adviseur, als gemachtigde, bijgestaan door J.J. Evrard, advocaat te Brussel,  

gezien het rapport ter terechtszitting,  

gehoord de mondelinge opmerkingen van A. M. L. van Rooij, vertegenwoordigd door hemzelf; het 
Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel, vertegenwoordigd door A. P. L. Verkaik, als 
gemachtigde; de Gebr. Van Aarle BV, vertegenwoordigd door K. Boon, ingenieur; de Nederlandse 
regering, vertegenwoordigd door J. S. van den Oosterkamp, assistent juridisch adviseur bij het 
Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de Finse regering, vertegenwoordigd door               
T. Pynnä, juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, en de 
Commissie, vertegenwoordigd door G. zur Hausen, bijgestaan door M. van der Woude, advocaat te 
Brussel, ter terechtszitting van 25 november 1998,  

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtszitting van 25 februari 1999,  

het navolgende  
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Arrest 

1. Bij uitspraak van 17 juni 1997, ingekomen ten Hove op 25 juni daaraanvolgend, heeft de 
Nederlandse Raad van State krachtens artikel 177 EG-verdrag (thans artikel 234 EG) drie 
prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 1, lid 2, van richtlijn 76/464/EEG van 
de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PB L 129, blz. 23).  

2. Deze vragen zijn gerezen in het kader van een beroep dat door A. M. L. van Rooij is ingesteld 
tegen het besluit waarbij het Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel (hierna: 
'bevoegde autoriteit') het bezwaar heeft afgewezen dat hij had ingediend tegen een eerder 
besluit van deze autoriteit waarbij zij weigerde bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen 
ter bescherming van oppervlaktewater.  

Rechtskader 

Richtlijn 76/464  

3. Richtlijn 76/464 heeft tot doel de waterverontreiniging te bestrijden. Zij is vastgesteld op de 
grondslag van de artikelen 100 en 235 EG-verdrag (thans artikelen 94 EG en 308 EG).  

4. Artikel 1, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:  

'Behoudens artikel 8 is deze richtlijn van toepassing:  

o op oppervlaktewateren in het binnenland,  
o op territoriale zeewateren,  
o op kustwateren,  
o op grondwateren.' 

5. Artikel 1, lid 2, sub d en e, van deze richtlijn bevat de volgende definities van de begrippen 
'lozing' en 'verontreiniging':  

'lozing': iedere handeling waarbij de in lijst I of lijst II van de bijlage genoemde stoffen in de in 
lid 1 bedoelde wateren worden gebracht, met uitzondering van  

o lozingen van baggerspecie,  
o bedrijfsmatige lozingen vanaf schepen in territoriale zeewateren,  
o het storten van afvalstoffen vanaf schepen in territoriale zeewateren;  

'verontreiniging': het direct of indirect door de mens lozen van stoffen of energie in het 
aquatisch milieu, ten gevolge waarvan de gezondheid van de mens in gevaar kan worden 
gebracht, het leven en de ecosystemen in het water kunnen worden geschaad, de 
mogelijkheden tot recreatie kunnen worden aangetast of een ander rechtmatig gebruik van het 
water kan worden gehinderd'.  

6. Ingevolge artikel 2 van richtlijn 76/464 dienen de lidstaten: 'alle passende maatregelen [te 
nemen] ter beëindiging van de verontreiniging van de in artikel 1 bedoelde wateren door de 
gevaarlijke stoffen die zijn begrepen onder de families en groepen van stoffen die worden 
genoemd in lijst I van de bijlage, en ter vermindering van de verontreiniging van genoemde 
wateren door de gevaarlijke stoffen die zijn begrepen onder de families en groepen van 
stoffen die worden genoemd in lijst II van de bijlage, overeenkomstig deze richtlijn, die slechts 
een eerste stap is om dit doel te bereiken'. 

7. Artikel 7, leden 1 en 2, van de richtlijn luidt:  
o 1. Ter vermindering van de verontreiniging van de in artikel 1 bedoelde wateren door 

de onder lijst II vallende stoffen, stellen de lidstaten programma's op; voor de 
uitvoering daarvan gebruiken zij met name de in de leden 2 en 3 vermelde middelen.  

o 2. Voor iedere lozing die wordt verricht in de in artikel 1 bedoelde wateren en die één 
van de onder lijst II vallende stoffen kan bevatten, is een voorafgaande vergunning 
nodig, die door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat wordt verleend en 
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waarin de emissienormen voor de lozing worden vastgesteld. Deze worden berekend 
aan de hand van de kwaliteitsdoelstellingen, die overeenkomstig lid 3 worden 
vastgesteld.'  

8. Artikel 10 van de richtlijn bepaalt:  

'Een of meer lidstaten kunnen, in voorkomend geval, afzonderlijk of gezamenlijk, strengere 
voorschriften vaststellen dan die welke bij deze richtlijn worden beoogd.'  

De Nederlandse wettelijke regeling 

9. De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: 'WVO') is op 1 december 1970 in werking 
getreden. Bij wet van 24 juni 1981 (Stb. 1981, 414) zijn in de WVO een aantal wijzigingen 
aangebracht die noodzakelijk waren geworden door de vaststelling van richtlijn 76/464. 
Blijkens de stukken van de zaak geldt de WVO als een instrument tot omzetting van deze 
richtlijn in Nederlands recht.  

10. Ter bestrijding van de verontreiniging van oppervlaktewateren is het op grond van artikel 1 
WVO verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in 
deze wateren te brengen. In het vergunningstelsel van de WVO wordt dienaangaande 
onderscheid gemaakt tussen:  

o lozingen met behulp van een werk (artikel 1, lid 1, WVO) en  
o lozingen anders dan met behulp van een werk (artikel 1, lid 3, WVO).  

11. Volgens artikel 24 WVO heeft het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning krachtens 
artikel 1 te verlenen, onder meer tot taak 'zorg te dragen voor de bestuurlijke handhaving van 
het bij of krachtens deze wet bepaalde met betrekking tot het betrokken brengen van stoffen 
in oppervlaktewater'. Artikel 25 WVO verwijst dienaangaande naar de artikelen 18.3 tot en met 
18.16 van de Wet milieubeheer.  

12. Het besluit van 28 november 1974 ter uitvoering van de WVO (Stb. 1974, 709) bevat nadere 
bepalingen betreffende de lozingen anders dan met behulp van een werk.  

13. Ingevolge artikel 3, lid 1, van dit uitvoeringsbesluit is het verboden een stof die behoort tot de 
in de bijlage bij dit besluit opgenomen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, op 
welke wijze ook in enig oppervlaktewater te brengen.  

Het hoofdgeding  

14. Uit het dossier blijkt, dat Gebr. Van Aarle BV (hierna: 'bedrijf Van Aarle'), gevestigd te Sint-
Oedenrode, een houtimpregneerbedrijf exploiteert. Om hout te verduurzamen wordt in het 
bedrijf een stoomfixatiemethode toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
'superwolman'-zoutoplossing. Het beschikt daartoe over een op grond van de Wet 
milieubeheer verleende vergunning. Tijdens het impregneren van het hout komt stoom vrij die 
vervolgens direct dan wel indirect neerslaat op het nabijgelegen oppervlaktewater en 
inzonderheid op een achter het bedrijf Van Aarle gelegen sloot die 1 tot 2 meter breed is en 
gedurende een deel van het jaar droogstaat.  

15. Van Rooij woont naast het bedrijf Van Aarle. Aangezien volgens hem de stoom was 
verontreinigd met arsenicum, koper en chroom, welke stoffen voorkomen in lijst II van de 
bijlage bij richtlijn 76/464, diende hij een klacht in over de verontreiniging van de sloot en 
verzocht hij de bevoegde autoriteit om op grond van artikel 24 WVO ten aanzien van dit bedrijf 
bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen.  

16. De bevoegde autoriteit wees dit verzoek af bij besluit van 29 december 1994; het daartegen 
door Van Rooij ingediende bezwaar wees zij vervolgens af bij besluit van 21 april 1995. 
Daarop stelde Van Rooij tegen de afwijzing van zijn bezwaar beroep in bij de Raad van State.  

17. Volgens Van Rooij is zowel het direct neerslaan van verontreinigde stoom op 
oppervlaktewater, als het indirect via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater brengen 
van stoom die is neergeslagen op in de buurt van het bedrijf Van Aarle gelegen terreinen en 
daken, aan te merken als een lozing waarvoor ingevolge de WVO een vergunning vereist is.  

18. Dienaangaande merkt de Raad van State op, dat hij in een eerder geschil tussen dezelfde 
partijen bij uitspraak van 28 oktober 1994 heeft verklaard, dat het in de lucht brengen van 
verontreinigde stoom een 'brengen in oppervlaktewateren' is, waarvoor ingevolge de WVO 
een voorafgaande vergunning vereist is.  



© 113 

19. Van oordeel dat voor het geding het begrip 'lozing' in de zin van richtlijn 76/464 diende te 
worden uitgelegd, heeft de Nederlandse Raad van State besloten, de behandeling van de 
zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen voor te leggen:  

1. Dient het begrip .lozing' in artikel 1, lid 2, onder d, van richtlijn 76/464/EEG van de 
Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde 
gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, 
aldus te worden uitgelegd, dat daaronder valt het neerslaan van verontreinigde stoom 
op oppervlaktewater? Is daarbij relevant de afstand waarop de stoom in kwestie 
neerslaat op het oppervlaktewater?  

2.  Valt onder het begrip .lozing' stoom die eerst neerslaat op terreinen en daken, en 
vervolgens via een hemelwaterriool, hetzij van de betrokken inrichting, hetzij van 
woonhuizen of andere gebouwen, in het oppervlaktewater geraakt? Is voor de 
beantwoording van deze vraag van belang of de verontreinigde stoom via het 
hemelwaterriool van de betrokken inrichting of via dat van derden in het 
oppervlaktewater komt?  

3. Indien de vragen 1 en/of 2 ontkennend worden beantwoord, is het toegelaten dat in 
de nationale wetgeving een andere, meer omvattende betekenis wordt toegekend aan 
het begrip .lozing' dan in de richtlijn?'  

De eerste vraag 

20. Met zijn eerste vraag wenst de nationale rechterlijke instantie in wezen te vernemen, of het 
begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 aldus dient te worden uitgelegd, dat 
de emissie van verontreinigde stoom die op oppervlaktewater neerslaat, daaronder valt, en/of 
de afstand tussen de plaats waar deze stoom wordt uitgestoten en het water waarop hij 
neerslaat, daarbij relevant is.  

21. Het begrip 'lozing' wordt in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 omschreven als 'iedere 
handeling waarbij de in lijst I of lijst II van de bijlage genoemde stoffen in de in lid 1 bedoelde 
wateren worden gebracht'.  

22. In zijn arrest Nederhoff (C-232/97, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37), dat op 
dezelfde dag is uitgesproken als onderhavig arrest, heeft het Hof geoordeeld, dat het begrip 
'lozing', dat in artikel 1, lid 2, van richtlijn 76/464 wordt omschreven, aldus dient te worden 
opgevat, dat het ziet op elke aan een persoon toe te schrijven handeling waarbij een van de in 
lijst I of lijst II van de bijlage bij deze richtlijn genoemde stoffen direct of indirect in de wateren 
waarop deze richtlijn van toepassing is, worden gebracht.  

23. Wat de feiten van het hoofdgeding betreft, wordt niet betwist, dat de emissie van stoom wordt 
veroorzaakt door een aan een persoon toe te schrijven handeling, namelijk het proces 
waarmee het hout door personeel van het bedrijf Van Aarle met een verduurzamende 
zoutoplossing wordt geïmpregneerd, waarbij een stoomfixatiemethode wordt toegepast, noch 
dat de uitgestoten stoom arsenicum, koper en chroom bevat, welke stoffen voorkomen in lijst 
II van de bijlage bij richtlijn 76/464, en evenmin dat deze stoom neerslaat op onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallend oppervlaktewater, wanneer de achter het bedrijf Van 
Aarle gelegen sloot niet droogstaat.  

24. De Franse regering betwist evenwel, dat de emissie van stoom in een situatie als die welke 
aan de orde is in het hoofdgeding, als een lozing in de zin van richtlijn 76/464 kan worden 
aangemerkt. Zij stelt in het bijzonder dat deze richtlijn, gelet op de titel ervan, waarin wordt 
gesproken van stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden 'déversées', 
enkel betrekking heeft op de verontreiniging die wordt veroorzaakt door een lozing van 
vloeibare stoffen in een ander vloeibaar milieu. In casu wordt de verontreiniging haars inziens 
evenwel veroorzaakt door stoom en niet door vloeibare stoffen.  

25. Dienaangaande zij opgemerkt, dat zo de term 'déversées' in de Franse titel van richtlijn 
76/464 in het algemene spraakgebruik lijkt te pleiten voor de door de Franse regering 
voorgestane uitlegging, deze term niettemin niet uitsluitend wordt gebruikt voor handelingen 
met vloeibare stoffen en eveneens kan gelden voor vaste stoffen. Ook wordt in de 
Nederlandse, de Deense en de Griekse versie van de richtlijn een term gebruikt — 
respectievelijk 'geloosd', 'udledning', 'åê÷Ýïíôáé' — die inhoudt, dat de betrokken stof in 
vloeibare staat verkeert. Niettemin wordt een dergelijke uitlegging niet bevestigd door de titel 
van de richtlijn in de andere taalversies. De termen 'discharged' (Engelse versie), 'Ableitung' 
(Duitse versie), 'vertidas' (Spaanse versie), 'scaricate' (Italiaanse versie), 'lançadas' 
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(Portugese versie), 'utsläpp' (Zweedse versie) en 'päästettyjen' (Finse versie) houden niet 
noodzakelijkerwijze in, dat de betrokken stof in vloeibare staat verkeert.  

26. Gelet op deze semantische verschillen, moet worden onderzocht, of de door de Franse 
regering voorgestane uitlegging in overeenstemming is met het doel van de richtlijn.  

27. Een uitlegging die de werkingssfeer van richtlijn 76/464 zou beperken tot de lozing van 
gevaarlijke stoffen in vloeibare staat zou indruisen tegen het door de richtlijn nagestreefde 
doel, namelijk, zoals blijkt uit de eerste overweging van de richtlijn, het verzekeren van de 
bescherming van het aquatisch milieu van de Gemeenschap tegen verontreiniging, met name 
door bepaalde stoffen die persistent, toxisch en bioaccumuleerbaar zijn.  

28. Het is namelijk niet aannemelijk, dat deze stoffen, die in de bijlage bij de richtlijn worden 
genoemd, enkel in vloeibare staat gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu van de 
Gemeenschap.  

29. Daaruit volgt, dat richtlijn 76/464 betrekking heeft op de lozing van alle in de bijlage daarbij 
genoemde gevaarlijke stoffen, ongeacht de staat waarin zij verkeren.  

30. De Franse regering betoogt ook nog, dat de verontreiniging door stoom in een situatie als die 
waarom het in het hoofdgeding gaat, zich in eerste instantie voordoet in de atmosfeer en pas 
later in het oppervlaktewater komt. Zo gezien zou het niet om een lozing in de zin van richtlijn 
76/464 gaan, doch zou het een situatie betreffen, waarop richtlijn 84/360/EEG van de Raad 
van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte 
luchtverontreiniging (PB L 188, blz. 20), toepassing zou dienen te vinden.  

31. De door de Franse regering aangevoerde omstandigheid sluit niet uit, dat een fenomeen als 
waarom het in het hoofdgeding gaat, als lozing in de zin van richtlijn 76/464 moet worden 
aangemerkt, wanneer er sprake is van een verontreiniging van oppervlaktewater en deze 
direct of indirect wordt veroorzaakt door een aan een persoon toe te schrijven handeling.  

32. Wat het tweede onderdeel van de eerste vraag betreft, de afstand tussen het 
oppervlaktewater en de plaats van emissie van de verontreinigde stoom is slechts relevant 
voor de vraag of het uitgesloten dient te worden geacht dat de verontreiniging van het water 
volgens de algemene ervaringsregels als voorzienbaar kan worden beschouwd, hetgeen zou 
beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van de stoom.  

33. Bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord, dat het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 
2, sub d, van richtlijn 76/464 aldus dient te worden uitgelegd, dat de emissie van 
verontreinigde stoom die op oppervlaktewater neerslaat, daaronder valt. De afstand tussen 
het oppervlaktewater en de plaats van uitstoot van de verontreinigde stoom is slechts relevant 
voor de vraag of het uitgesloten dient te worden geacht dat de verontreiniging van het water 
volgens de algemene ervaringsregels als voorzienbaar kan worden beschouwd, hetgeen zou 
beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van de stoom.  

De tweede vraag 

34. Met zijn tweede vraag wenst de nationale rechterlijke instantie in wezen te vernemen, of het 
begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 aldus dient te worden uitgelegd, dat 
de emissie van verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en daken en vervolgens 
via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt, daaronder valt, en of het wat dat 
betreft van belang is dat het desbetreffende hemelwaterriool aan de betrokken inrichting dan 
wel aan een derde toebehoort.  

35. Gelet op de uitlegging die het Hof in punt 22 van dit arrest aan de term 'lozing' heeft gegeven 
en op de feitelijke context van het hoofdgeding, moet worden vastgesteld, dat de 
omstandigheid dat de verontreinigde stoom na op terreinen en daken te zijn neergeslagen via 
een hemelwaterriool dat aan de betrokken inrichting of aan een derde toebehoort, in het 
oppervlaktewater terechtkomt, niet belet dat de verontreiniging van dit oppervlaktewater het 
gevolg is van een aan een persoon toe te schrijven handeling, namelijk de door het bedrijf 
Van Aarle verrichte impregnatie van hout.  

36. Bijgevolg dient op de tweede vraag te worden geantwoord, dat het begrip 'lozing' in artikel 1, 
lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 aldus dient te worden uitgelegd, dat de emissie van 
verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en daken en vervolgens via een 
hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt, daaronder valt. Wat dit betreft is het niet 
van belang of het desbetreffende hemelwaterriool aan de betrokken inrichting dan wel aan 
een derde toebehoort.  
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De derde vraag  

37. Gelet op de antwoorden op de eerste twee vragen, behoeft de derde vraag niet te worden 
beantwoord.  

Kosten 

38. De kosten door de Finse, de Franse en de Nederlandse regering alsmede door de Commissie 
wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in 
aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een 
aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de 
kosten heeft te beslissen.  

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

uitspraak doende op de door de Nederlandse Raad van State bij uitspraak van 17 juni 1997 gestelde 
vragen, verklaart voor recht:  

1. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 
1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het 
aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, dient aldus te worden uitgelegd, dat 
de emissie van verontreinigde stoom die op oppervlaktewater neerslaat, daaronder valt. De 
afstand tussen het oppervlaktewater en de plaats van uitstoot van de verontreinigde stoom is 
slechts relevant voor de vraag of het uitgesloten dient te worden geacht dat de verontreiniging 
van het water volgens de algemene ervaringsregels als voorzienbaar kan worden beschouwd, 
hetgeen zou beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van 
de stoom.  

2. Het begrip 'lozing' in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 dient aldus te worden uitgelegd, 
dat de emissie van verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en daken en 
vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt, daaronder valt. Wat 
dit betreft is het niet van belang of het desbetreffende hemelwaterriool aan de betrokken 
inrichting dan wel aan een derde toebehoort.  

 
Kapteyn  
Hirsch 
Schintgen  

Uitgesproken ter openbare terechtszitting te Luxemburg op 29 september 1999.  

De griffier  

De president van de Zesde kamer  

R. Grass  

P. J. G. Kapteyn  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ook aan dit arrest van het Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer) te Luxemburg wordt maar liefst al 
12 jaar lang door houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle geen uitvoering gegeven en wordt daartegen 
door betrokken overheidsinstanties niet bestuursrechtelijk, niet civielrechtelijk en niet strafrechtelijk 
opgetreden met rampzalige vergiftigingsgevolgen van onze woon- en leefomgeving in het kritische 
Dommeldalgebied van Sint-Oedenrode.  
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Daar hierboven feitelijk is bewezen dat:  
- Het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf BV), gevestigd op het adres 

Ollandseweg 159, 5491 XB, Sint-Oedenrode (dekmantelbedrijf vanaf 1987 tot op heden);  
- Staatshoofd en Voorzitter van de Raad van State Hare Majesteit Koningin Beatrix vanaf 

1987 tot op heden;  
- De Staat der Nederlanden als rechtspersoon vanaf 1987 tot op heden; 
- De Nederlandse Raad van State, alle Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en           

Hoge Raad vanaf 1987 tot op heden; 
- Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 1987 tot op heden; 
- Alle Nederlandse politieke partijen vanaf 1987 tot op heden;  
- Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (volksvertegenwoordigers) 

vanaf 1987 tot op heden;  
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap de Dommel vanaf 1987 tot heden; 
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vanaf 1987 tot op heden;   

- Burgemeester Peter Maas (CDA), Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van 

den Berk-van de Laar (CDA), Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers 

(VVD) en Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA) en voorgaande 
burgemeester en wethouders vanaf 1987 tot heden van de gemeente Sint-Oedenrode;  

- Alle (hoofd)officieren van justitie in Nederland vanaf 1987 tot op heden;  
- De Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel en IAK Verzekeringen B.V.;   
- Philips advocaat mr. A.A.B. Gaalman en het advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen; 
- (Voormalig) Philips bedrijfsarts Harry Mol en zijn werkgever Achmea Vitale;   
- Voormalig Philips President Gerard Kleisterlee, directeur Roel Fonville, leidinggevende            

Jan Oerlemans, HRM-vertegenwoordiger Patrick Wertelaers, OR-vertegenwoordiger Ferry 
Rondeel, mr. A.W.J. Duynstee Legal, alle overige binnen Philips betrokken personen en 
hun werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. (Philips Healthcare); 

- Mijn Advocaat mr. E. Pasman, mijn voorgaande advocaat F.F. Scheffer, mijn eerdere 
advocaat H.E.C.A. Vlasman en daarmee samenhangend de wettelijke verplichting om 
mijzelf (A.M.L. van Rooij) te laten bijstaan door een (geldafpersende) advocaat;  

- Rolrechter mr. S.M.A.M. Venhuizen van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;   
- De voormalige Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA) en Jan Peter 

Balkenende (CDA) en alle eerdere Minister-Presidenten, Ministers en Staatssecretarissen 
vanaf 21 april 1962 tot op heden;  

- Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (huidig minister van 
Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties) Piet Hein Donner (CDA); 

- Voormalig minister van justitie en voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State Ernst Hirsch Ballin (CDA) en zijn opvolgende ministers van Justitie waaronder huidig 
Staatsraad Winnie Sorgdrager (D66);     

- Alle betrokken personen binnen het UWV en de rechtspersoon UWV; 
- (Voormalig) GGD-arts Henk Jans en de rechtspersoon GGD in Nederland;  
- Voormalig minister Hans Alders (PvdA) van VROM, zijn opvolgende ministers van VROM 

en huidig Melanie Schultz van Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu),            
- Met name het CDA, bestaande uit: Bijsterveldt J.M. Marja (Voorzitter), Geel drs. P.L.B.A. van 

Pieter (Wnd Voorzitter), Wijmen mr. dr. P.C.E. van Peter, Lubbers prof. drs. R.F.M. Ruud, 
Hirsch Ballin prof. mr. E.M.H. Ernst, Bleker H. Henk, Bijleveld-Schouten A.Th.B. Ank, 
Hoeven M.J.A. van der Maria, Aarts-Engbers mw. mr. C.J.M. Els, Bochove B.J. van Bas 
Jan, Bond J. Jaap, Driessen G.H.M. Ger, Hollenga D. Douwe, Janse de Jonge E.J. Eric, 
Jansen mr. G.J. Geert, Koop drs. M.E.H. Manita, Krol drs. R.W Bart, Kruisinga R. Rinske, 
Rietkerk Th. W. Theo, Rüpp P. Paul, Stolte W. Wilbert, Tiesinga Mr. ir. H.L. Henk, Verburg 
drs. J.H.J., Verburg G. Gerda, Waveren drs H. van Harry, Winants L. Luc 

- Alle overige in deze aangifte genoemde betrokken personen binnen politie, justitie, 
rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State, landelijke, provinciale, gemeentelijke politiek, 
waterschappen, advocatenkantoren, bedrijven, instellingen, etc; 

maar liefst al 24 jaar lang een gezamenlijk grote samenspannende criminele vormen tegen Ad en 
Annelies van Rooij, bij wie alle rechten zijn afgenomen waartegen in Nederland niet meer 
bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk kan worden geprocedeerd.   
 

Gezien bovengenoemde feiten zal deze zaak vóór uiterlijk 12 juni 2011 rechtstreeks worden  
voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, L-2925 - Luxemburg (Luxemburg) met het 
het nadrukkelijke verzoek rechtstreeks maatregelen te treffen tegen deze sluipmoordende chemische 
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genocide vanuit lidstaat Nederland op 6,5 miljard wereldbewoners, Lidstaat Nederland hierop te 
veroordelen en huidig verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van I&M 

(Infrastructuur en Milieu) te verplichten tot het nemen van een beslissing op bovengenoemd 4-tal 

sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit, waarmee na 24 jaar een einde komt aan deze 
samenspannende misdaad vanuit ‘s-Werelds grootste criminele organistie, de Staat der Nederlanden, 
tegen Ad en Annelies van Rooij. 
 
Op maandag 6 juni 2011 laten wij hierover het volgende persbericht uitgaan:   
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Persbericht 6 juni 2011.  
 
Rechter mr. A.H.N. Kruijer van de rechtbank s-Hertogenbosch vervalst in de zaak tegen Ad en 
Annelies van Rooij haar eigen procesdossier om daarmee onherroepelijk uitspraak te kunnen doen 
waarop burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode op een meest corrupte 
wijze € 50.000,- kunnen stelen bij Ad en Annelies van Rooij.    
 
In de zaak (procedurenummer: 10/3400 GEMWT V14) tegen Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘ 
van Ad en Annelies van Rooij vervalst rechter mr. A.H.N. Kruijer haar eigen procesdossier door de op 
23 mei 2003 tijdig afgegeven nadere stukken terug te sturen met de volgende mededeling:  
 

In verband met de omvang van uw schrijven d.d. 23 mei 2001 stuur ik het hierbij retour 
met het verzoek om één extra setje toe te sturen of één setje direct  naar het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode te sturen 

 
Behandelend rechter mr. A.H.N. Kruijer heeft opzettelijk en met voorbedachte rade als zodanig 
gehandeld om op basis van dit door haarzelf gecreëerde valselijke dossier een onherroepelijke 
uitspraak te kunnen doen waarop Ad en Annelies van Rooij op deze meest corrupte wijze maar liefst  
€ 50.000,- aan burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode moeten betalen 
ten dienste van de mens- en milieuvernietigende afvalmaffia die buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. 
van Aarle op het adres Ollandseweg 159, al maar liefst 24 jaar lang gebruikt als dekmantelbedrijf om 
chemische genocide te plegen op miljoenen mensen omwille van onrechtmatige verrijking van 
miljoenen euro‘s voor enkelen, waaronder het Koninklijk Huis, die burgemeester Peter Maas (CDA) 
daarvoor heeft benoemd. 
 
Ad en Annelies van Rooij zijn al 24 jaar lang het slachtoffer van zware corruptie rondom 
dekmantelbedrijf Gebr.  van Aarle (hun buurman). De corruptie is zo ernstig dat Ad van Rooij al vanaf 
22 april 2010 naar België heeft moeten vluchten, tegen zeer hoge kosten al meer als een jaar 
gescheiden moet leven van zijn vrouw en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen 
van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet vermoord te worden. De Staat der 
Nederlanden en Hare Majesteit Koningin Beatrix juichen deze chemische genocide op miljoenen 
mensen via hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle toe omdat zij daaruit miljoenen euro‘s 
onrechtmatige inkomsten hebben verkregen.  
 
Bij brief d.d. 2 juni 2011 hebben Ad en Annelies van Rooij verantwoordelijk minister Melanie Schultz 
van Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu) middels een 4-tal sommatieverzoeken tot het 
nemen van een besluit verzocht hieraan een einde te maken.  
 
De opvolgende Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende 
(CDA) (is persoonlijke vriend van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode) en nu ook 
Mark Rutte (VVD) hebben besloten dat op verzoekschriften van Ad en Annelies van Rooij over hun 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle niet meer wordt gereageerd.  
 
De staatsraden mr. P.C.E. van Wijmen, mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch. W. Mouton, mr. P.J.J. Buuren,  
mr. S.J.E. Horstink-van Meyenfeldt en mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillissen van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, raadsheren mr. T. Rothuizen-van Dijk, mr. J.T. Begheyn 
en mr. L.Th.L.G. Pellis van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en officier van justitie mr M. Schenk van 
het arrondissementsparket ‘s-Hertogenbosch hebben onherroepelijk beslist dat Gebr. van Aarle B.V. 
te Sint-Oedenrode onbeperkt alle wetten mogen overtreden die er te overtreden zijn en geheel 
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Nederland mag vergiftigen met valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval, zonder dat 
daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk zal worden opgetreden.  
 
Burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode heeft, gezien bovengenoemde feiten, ons 
inziens meer macht als Hiltler dat had tijdens de Tweede Wereldoorlog en misbruikt die macht om  
met misbruik van miljoenen euro‘s aan gemeenschapsgeld letterlijk alles te vergiftigen via zijn 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle en andere door hem gecreëerde dekmantelbedrijven in Sint-
Oedenrode om daarmee ‘s-Werelds grootse georganiseerde misdaad (de Staat der Nederlanden)  
behulpzaam te zijn. Ad en Annelies van Rooij die daartegen al 24 jaar lang op een rechtmatige wijze 
procederen worden door deze burgemeester Peter Maas (CDA) op een meest corrupte wijze van al 
hun geld en eigendommen beroofd en zo nodig onder de dekmantel van een door hem gecreëerde 
burenruzie vermoord. Dit alles met instemming van de Staat der Nederlanden en Hare Majesteit 
koningin Beatrix.  
 
Op grond van deze feiten valt er voor Ad en Annelies van Rooij in Nederland geen enkel recht meer te 
behalen en hebben zij hiervan rechtstreeks een zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, L-2925 – Luxemburg met dit verzoekschrift aan .  
 
Voor de inhoud van ons verzoekschrift d.d. 2 juni 2011 aan verantwoordelijk minister Melanie Schultz 
van Haegen (VVD) van I&M (Infrastructuur en Milieu) lees de volgende link met deeplinks aan feitelijke 
onderbouw: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2011-verzoekschrift-minister-im.pdf  
 
Voor meer informatie kunt u mij bereiken onder telefoonnummer: 0032 (0)484749360     
 
Ad van Rooij. 
Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘  
(Vanuit België) 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
In afwachting van uw beslissing op bovengenoemd 4-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een 
besluit als verantwoordelijk minister namens ‘s-Werelds grootste chemische genocide plegende 
criminele organisatie de Staat der Nederlanden vóór 12 juni 2011, verblijven wij;    
 
Hoogachtend,    

- A.M.L. van Rooij, ‘t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ‘t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal ‗Dommeldal‘ (VOF), gevestigd op ‘t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ‘t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ‘t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ‘t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
Voor deze allen ondertekend; 
 
Bijlage: 
Dit sommatieverzoekschrift bevat een 7-tal producties,te weten: 

- Productie A: Nadere stukken d.d. 23 mei 2011 aan rechter mr. A.H.N. Kruijer (3 blz.) 
- Productie B: Ontvangstbevestiging d.d. 27 mei 2011 rechtbank Den Bosch (1 blz.)  
- Productie C: Brief d.d. 26 mei 2011 aan gemeente Sint-Oedenrode (3 blz.)   
- Productie D: Ontvangstbevestiging d.d. 27 mei 2011gemeente Sint-Oedenrode (1 blz.)  
- Productie E: Brief d.d. 24 mei 2011 griffier rechtbank Den Bosch (1 blz.) 
- Productie F: Ontvangstbevestiging d.d. 23 mei 2011 rechtbank Den Bosch (1 blz.) 
- Productie G: Nadere stukken d.d. 23 mei 2011 aan rechter mr. A.H.N. Kruijer (148 blz.) 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Op grond van deze feiten valt er voor Ad en Annelies van Rooij in Nederland (zeker bij de rechtbank 
‘s-Hertogenbosch) geen enkel recht meer te behalen en hebben zij hiervan rechtstreeks een zaak 
aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, L-2925 – Luxemburg met deze 
pleitnotitie aan nadere onderbouwing.   
 
Gezien bovengenoemde feiten verzoeken ondergetekenden U, zijnde behandelend rechter  
mr. D.J. de Lange , in deze zaak U niet bevoegd te verklaren en deze zaak ter afhandeling voor te 
leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, L-2925 – Luxemburg en ondergetekenden dat 
schriftelijk te bevestigen 
 
In afwachting op uw beslissing daarop, verblijven wij:  
 
Hoogachtend,   
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze  
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
(vanuit België)  
 
Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                J.E.M. van Rooij van Nunen 
(vanuit België)  
 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                J.E.M. van Rooij van Nunen 
(vanuit België) 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij u tot het nemen van de volgende drie (art 3:1 
Awb) besluiten:   
 

1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal ―Dommeldal‖ vóór uiterlijk 10 september 2011 zijn verwijderd.  

       
2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 

en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 10 september 2011 is ingetrokken; 

 
3. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

‗Dommeldal‘ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 10 september 2011 in geval aan bovengenoemd         
2--tal verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders vóór 
uiterlijk 10 september 2011 geen uitvoering is gegeven:  

Dit sommatieverzoek met daaraan verbonden een schade aansprakelijkheidsstelling voor alle reeds 
geleden en nog steeds te lijden materiele en immateriële schade laten wij tevens uitgaan aan 
directeur Geert van de Veer van Bureau Praedium, Marshallweg 5, 5466 AH Veghel.  

Tevens zal dit sommatieverzoek worden geplaatst op de website: “De Groenen, nieuwe Politieke 
beweging in België” website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/, zodat de gehele 
wereld kan lezen waarom Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België heeft moeten vluchten en daar 
politiek asiel heeft moeten aanvragen.    
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In afwachting van uw drie (art 3:1 Awb) besluiten op bovengenoemd 3-tal sommatieverzoeken tot het 
nemen van een besluit vóór uiterlijk 10 september 2011, verblijven wij:   
 
 
Hoogachtend,   
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze  
 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
(vanuit België)  
 
Camping en pensionstal ―Dommeldal‖ 
Voor deze 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                J.E.M. van Rooij van Nunen 
(vanuit België)  
 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij                                                J.E.M. van Rooij van Nunen 
(vanuit België) 
 
 
 
 
Bijlagen,    

- (na tab 1): Uitspraak AWB 10/3400 d.d. 1 september 2011 rechtbank ‘s-Hertogenbosch (6 blz.); 
- (na tab 2): Brief d.d. 22 maart 2006 van Bureau Praedium aan burgemeester en wethouders 

van de gemeente Sint-Oedenrode (5 blz);  
- (na tab 3): Brief d.d. 26 juni 2006 m.b.t. het collegebesluit d.d. 6 juni 2006 van burgemeester en 

wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.);   
- (na tab 4): De op 16 juli 2007 bij de gemeente Sint-Oedenrode ingeleverde melding artikel 8.19 

Wet milieubeheer met bijbehorend 2-tal bijlagen (18 blz.); 
- (na tab 5): De op 20 juli 2007 bij de gemeente Sint-Oedenrode ingeleverde melding artikel 8.19 

Wet milieubeheer (5 blz);  
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