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Let Op ! tijdstip foto’s
Deze foto is gemaakt voor het gemeentehuis in Putten,
alwaar wij twee documenten op de deur geplakt hebben.

Door P.F.v.d.Meer sr
Pentahof@planet.nl

Dit is uitgave no. 930 van het Lage
Landen Leerhuis

www.pentahof.nl

Datum 07-02- 2016
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11:11

Dit 11:11 hebben wij niet gezocht, noch met opzet gewacht tot 11:11,
maar berust op ‘toeval’, òf er is hier sprake van een Hogere Macht
die dit alles in de juiste mathematische banen leidt ! Dit is het bewijs
van kosmische synchroniteit ten voeten uit!
11:11 is een
Engelengetal. De 7e februari: 14 spijlen aan de frontzijde = 2x7, en
de gemeentewerf in Putten heeft no.7, zie foto blz. 4
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Deze foto is gemaakt bij de gemeentewerf in Putten waar onze twee ontvoerde
schaftketen opgeslagen staan. No. 7 op de 7e februari

http://www.wanttoknow.nl/overige/elfelf/
Zie bovenstaande website over 11:11
http://www.nvisible.com/Dutch/1111introne.html
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=

geboorte

en

verankering

van

het

Nieuwe.

22 = op het Nieuwe bouwen. Nieuwe Levens en een Nieuwe
Wereld bouwen.
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Toelichting
Vanmorgen hebben wij op de deuren
van de hoofdingang van het
gemeentehuis in Putten in bijzijn van
drie getuigen nl een fotograaf en
journalist van De Stentor en een
journaliste/fotografe van het Puttens
Weekblad de twee A4 bladen geplakt
met de volgende tekst erop
geschreven:

De Veluwse Israël-Vrijstaat (Veluwe Israël Free State)
Gelegen aan de Pasdijk hoek Ridderwal, Gemeente Putten
Correspondentieadres: Harskamperweg 5
3774JN Kootwijkerbroek. Nederland (The Netherlands)
email: Pentahof@planet.nl www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
Bank NL63 INGB 0006 4770 31
Tel: 0031- (0) 342 441992

Datum:

07-02-2016

Wij willen u graag wijzen op een tweetal teksten: Uit het
apocriefe boek: Die Openbaring van Henog 13:94 en 95
in het Suid-Afrikaans.
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geleentheid zoek om die werke van
ander te vernietig.
95. Geseënd is die man wat afkyk en die
wat geval het, ophef; vervloek is hy wat
kyk en gretig is vir die vernietiging
van wat nie aan hom behoort nie.
De ambtenarij der gemeente Putten is gewogen, na
meerdere waarschuwingen, vanwege hun heksenjacht
praktijken en voor 1 euro in de Goddelijke
weegschaal te licht bevonden. In naam van Jahweh, de
God van de twaalf stammen Israels, zeggen wij u
heden aan dat de vloek van dood en verderf in en over
dit gebouw -waarin u naar gelegenheden hebt gezocht
om met list en bedrog onze werken te vernietigen en
te onteigenen- zal komen. Het is gezegd, en zo zal het
geschieden. Amein.
Namens:

94. Geseënd is die man wat die werke
van sy eie hande aanskou om dit tot
stand te bring: vervloek is hy wat na ’n
5

De soevereine oprichters van de Veluwse Israel-Vrijstaat;
Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit
de Goddelijke kracht en intuïtie, strijdend voor vrijheid en
rechtvaardigheid.
6
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Het is beter onrecht te lijden, dan onrecht te doen.
Onrecht doen, is het grootste van alle kwaad. (Socrates)
Wie onrecht bedrijft verkrijgt een schijnbaar voordeel. In werkelijkheid
brengt hij echter niet alleen schade toe aan anderen, maar ook aan zijn
eigen ziel.

Het 11:11-fenomeen
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Patronen waarin het Eenheidsdenken steeds meer een belangrijke plaats
zal innemen. Patronen waarin mensen meer leven vanuit hun Hogere
Zelf, hun ziel en daarmee meer vanuit liefde, wijsheid en verbondenheid.
Mensen zullen meer helderheid, healing en balans creëren voor zichzelf.
http://www.kristaldimensies.nl/nicoappelmanhet1111fenomeen1.php

Het 11:11-fenomeen (deel 1)

Onze fysieke werkelijkheid wordt gecreëerd door digitale codes. Zo
maakt de 11 o.a. onderdeel uit van de verhouding 7:11 zoals deze terug
te vinden is in de piramide. Nummers en numerieke codes definiëren ons
bestaan. Het menselijke DNA, ons genetische geheugen, is
voorgeprogrammeerd om geactiveerd te worden door digitale codes op
specifieke momenten en frequenties (zoals nu in deze spannende tijd).
Welnu:
11:11
is
één
van
deze
codes!

door Nico Appelman "If your attention has been drawn to clocks and
watches at exactly 11:11, then read the following," las ik enige tijd
geleden op een site. Echter voor ik dit onder ogen kreeg, had ik al een
heel proces achter de rug. Het begon voor mij ergens in november 2007,
toen ik de slaapkamer in wandelde en mijn oog op de wekkerradio viel.
Deze vertelde dat het elf over elf was. Diezelfde week overkwam mij
precies hetzelfde. Frappant vond ik het wel, maar ik besteedde er geen
aandacht aan.

Deze codes ontwaken de geest naar verandering en naar
bewustzijnsverhoging. 11:11 wordt geassocieerd met een "wake-up-callcode". Het kan gezien worden als een sleutel wat het onbewuste ontsluit
en vrijmaakt op weg naar bewustzijnsverhoging. Letterlijk zou je kunnen
zeggen dat het "tijd is om te ontwaken" en "wakker" c.q. bewust te
worden.
"Wake-up!"
dus.

Vanaf dat moment werd ik vaker geconfronteerd met 11:11. Het
verscheen ook voor mij op de display van de videorecorder en de
magnetron. Zelfs op de display van de telefoon op mijn werk zag ik tot
twee keer toe dat een gesprek met een cliënt precies 1 minuut en 11
seconden (1:11) had geduurd. De 11:11 kwam nadrukkelijk op mijn
pad.

Het is niet alleen tijd om te ontwaken, maar bovendien tijd om ons voor
te bereiden en klaar te maken voor de komende veranderingen: "those
numbers would appear to signal the upcoming change." Met de al eerder
genoemde voorbeelden uit de geschiedenis mogen we aannemen dat het
cijfer 11 inderdaad in verband wordt gebracht met verandering en
bewustzijnsverhoging.
In persoonlijk opzicht betekent 11:11: "the numbers 11:11 usually signal
changes in the patterns of your life." Oude (denk)patronen en
gedragingen zullen we loslaten en transformeren in nieuwe patronen.
7

Niet alleen 11:11, maar eveneens combinaties hiervan of veelvouden
van 11. Ik zag regelmatig 22:22 of 11:33 of 4:44 of 22:55 etc. Deze
ervaring hield niet op en bleef mij achtervolgen. In drie nachten op rij
werd ik 's nachts op onverklaarbare wijze wakker (terwijl ik juist een
goede doorslaper ben) en zag ik tot mijn verbazing die keren
respectievelijk 2:22, 5:55 en 1:11 op mijn wekkerradio staan. Het
hoogtepunt was dat mijn zoontje vol trots liet zien wat hij van Meccano
gemaakt had: "Kijk eens papa: 4 enen op een rij:1111!" Inmiddels ben
ik er achter gekomen dat dit verschijnsel een naam heeft: het 11:11fenomeen.
8
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Een wereldwijd fenomeen
Het 11:11-fenomeen blijkt niet een op zichzelf staande ervaring te zijn.
Dit verschijnsel komt over de hele wereld voor. Vele mensen hebben hun
ervaringen en variaties hiermee kenbaar gemaakt. Het blijft hierbij niet
slechts beperkt tot het zien van 11:11 op klokken en displays, maar
mensen rapporteren ook ervaringen van een bioscoopplaatsje op rij 11
stoel 11 tot inchecken in een groot hotel op de 11e verdieping in kamer
1111. Tevens zijn er mensen die bijzondere gebeurtenissen terugzien met
het
getal
11
of
met
het
fenomeen
11:11.
Zo viel de Berlijnse Muur op 11-11-1989, stierf Yasser Arafat op 11-112004 en werd Nelson Mandela vrijgelaten op 11-2-1990. Het gaat hierbij
niet alleen om situaties die al geweest zijn, maar eveneens om
gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Zo zal bijvoorbeeld in 2012
de winterzon op 21 december op zijn laagste punt staan en wel op het
tijdstip: 11:11 uur inderdaad. Het bijzondere aan die datum is dat deze
numerologisch gezien ook weer op 11 uitkomt: 2+1+1+2+2+0+1+2=11.
Binnen dit thema nemen de aanslagen op de Twin Towers in Amerika
numerologisch en symbolisch een hele markante plaats in.
De aanslagen vonden plaats op 11 september (=11-9 = 1+1+9=11). Elf
september was de 254e dag van het jaar: 2+5+4=11. Na 11 september
resteerden dat jaar nog 111 dagen tot het eind van het jaar. De Twin
Towers die eens zo statig naast elkaar stonden, zagen er eveneens uit als
de twee enen van het cijfer 11. Het eerste vliegtuig (met 11
bemanningsleden!) wat de Twin Towers invloog, was de vlucht van
American Airlines: AA-11. De A is de eerste letter van het alfabet. AA11 staat dus eigenlijk symbool voor 11:11. Wat is dat toch met het cijfer
11?

9

AANGIFTE bij de Politie en bij het Ministerie van
Justitie, aangifte nummer

Geachte heer, mevrouw,
Bedankt voor uw bericht. De politie bevestigt hierbij de ontvangst
van uw bericht.
Uw referentienummer is: 160205-276862317

Een brief naar minister A.v.d.Steur is onderweg.
De aangifte betreft allereerst Machtsmisbruik, zoals omschreven in
artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 365 Wetboek van Strafrecht

Tweede Boek. Misdrijven
Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven
Artikel 365
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te
doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.

Ten tweede is aangifte gedaan over het doen der gemeente Putten
van bestuurshandelingen tegen beter weten in, op grond van artikel
3.12 van het Burgerlijk Wetboek
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Artikel 13 Burgerlijk Wetboek Boek 3
Titel 1. Algemene bepalingen
Afdeling 1. Begripsbepalingen
Artikel 13
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4
Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de
gezondheid. (Niet alleen gezondheid, maar ook welzijn in de ruimste
zin des woords)
5
Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

1.

Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover
hij haar misbruikt.

Kees van Oosten (van Internet)

2.

Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen
met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan
waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de
onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat
daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen
komen.
3.

Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden
misbruikt.

Benadeling en Mishandeling
De Overheid is er voor de burgers, maar wie beschermt de burgers als de
overheid de burgers benadeelt en mishandelt?

Wetboek van Strafrecht

Benadeling door de overheid
Er is een tijd geweest dat de overheid zorgvuldig de voor- en
nadelen tegen elkaar afwoog van beslissingen: ik bedoel de vooren nadelen voor de burger. In de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) staat nog steeds: het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks
bij het besluit betrokken belangen af. Het moet daartoe kennis
omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen vergaren.
Staat een paar regels hoger.
Benadeling is aanwezig wanneer er, bij een contract onder bezwarende
titel, een aanzienlijke onevenredigheid bestaat tussen de wederzijdse
prestaties.
benadeling bij de verkoop van onroerend goed:

Artikel 300
1
Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vierde categorie.
2
Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vierde categorie.
3
Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde
categorie.
11

Artikel 1674 B.W. : "Indien de verkoper in de verkoopprijs van een
onroerend goed voor meer dan zeven twaalfden is benadeeld, heeft hij
het recht om de vernietiging van de koop te eisen, ook al had hij bij het
contract uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om die vernietiging
te vorderen en had hij verklaard de meerdere waarde te schenken".
•

(32450).

De voorzitter:
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Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie en de
regeringscommissaris Scheltema, die de minister in dit debat bijstaat,
van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt
geopend.
Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):
Voorzitter. Deze inbreng wordt namens het CDA en de SGP
uitgesproken. Ook de PVV-fractie sluit zich bij onze inbreng aan, zo
vernam ik heden.
Allereerst wens ik de minister van Veiligheid en Justitie geluk met zijn
herbenoeming in dit belangrijke ambt. Ook de regeringscommissaris,
prof. mr. Michiel Scheltema begroet ik met vreugde. Wij kennen elkaar
nog uit onze Groninger tijd, toen hij op het juridisch instituut aldaar de
conceptie en de geboorte voorbereidde van de Algemene wet
bestuursrecht. Zijn kamer op het instituut werd wel de kraamkamer van
de Awb genoemd. Met recht mogen wij hem wel de geestelijke vader
van de Algemene wet bestuursrecht noemen!
Het onderhavige voorstel beoogt het bestuurlijk procesrecht te
vereenvoudigen, zo wordt in de memorie van toelichting gesteld en er is
niemand in deze Kamer, die dit niet zou toejuichen. Maar wordt dit doel
met dit voorstel wel bereikt?
Het voorstel is zeer uitgebreid. Na één verbeternota en vervolgens nog
vier nota's van wijziging is het uitgedijd van 84 naar maar liefst 110
pagina's en het einde is nog niet in zicht, want inmiddels heeft de Raad
van State alweer advies uitgebracht over de veegwet aanpassing
bestuursprocesrecht.
Het voorstel is ook complex: naast allerlei technische en redactionele
wijzigingen voert het voor het bestuursrecht principieel nieuwe zaken in
zoals de permanente invoering van het relativiteitsvereiste, de
mogelijkheid van een unus iudex in het bestuursrechtelijk hoger beroep,
de instelling van een "grote kamer" en de mogelijkheid tot het nemen
13
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van conclusies door een collega-rechter, alsmede een nieuw artikel
6:22, waardoor niet alleen fouten tegen de vormvoorschriften in
overheidsbesluiten, zoals thans al is erkend, door de vingers worden
gezien, maar ook inhoudelijk onrechtmatig genomen bestuursbesluiten
niet meer kunnen worden vernietigd als aannemelijk is dat de klager
daar geen nadeel van ondervindt. In tegenstelling tot wat de minister
stelt, betreft het hier dus wel degelijk een majeure wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht.
Zonder uitputtend te zijn, zal ik hierna onze belangrijkste bezwaren
puntsgewijs kort uiteenzetten. Het zijn er zeven, te beginnen met de
stroperigheid van de procedures. Het voorstel beoogt mede de
doelmatigheid van het bestuur te bevorderen. Uitstekend. De minister
erkent echter dat de stroperigheid van de bestuursrechtelijke procedures
niet in de eerste plaats, ja zelfs niet in belangrijke mate, te wijten is aan
de procesgang bij de (bestuurs)rechters, maar aan de traagheid van het
bestuur zélf. Dit is ook in overeenstemming met het onderzoeksresultaat
van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten,
ook wel de commissie-Elverding genoemd. Dit wetsvoorstel verbetert
in die toestand niets. Wij krijgen, eerlijk gezegd, de indruk dat dit
wetsvoorstel de bevoegdheid van de réchter aan banden legt, omdat het
bestúúr in gebreke blijft. Zou het niet voor de hand hebben gelegen dat
de regering haar krachten concentreert op verbetering van het
voorbereidings- en beslissingsproces bij de bestuurlijke overheden, in
plaats van de (bestuurs)rechters te beknotten in hun rechtsprekende
bevoegdheid, welke beknotting niet alleen niet bijdraagt aan het
vloeibaar maken van de stroop, maar een verminderde
rechtsbescherming van de burger tot gevolg heeft? Graag een reactie
van de minister.
Ons tweede bezwaar betreft artikel 6:22 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). In het onderhavige voorstel wordt met zoveel
woorden in de wet opgenomen dat een besluit "ondanks schending van
een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen
rechtsbeginsel" in stand kan worden gelaten door het orgaan dat op het
bezwaar of het beroep beslist, indien "aannemelijk is dat
belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld". Dit is voor ons een
14
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principieel punt. Een onrechtmatig besluit kan niet in stand blijven, ook
niet als belanghebbenden daar niet zelf door benadeeld zouden worden.
Overigens zij er hier met nadruk nog eens op gewezen dat artikel 6:22
niet eens bewijs vraagt van niet-benadeling, maar dat de
aannemelijkheid ervan voldoende is.
Hier worden naar onze overtuiging de grenzen van de rechtsstaat
overschreden. Hier wordt principieel miskend dat het de taak is van de
rechter om in concrete gevallen niet alleen de rechten van de burger te
beschermen, maar er evenzeer op toe te zien dat het bestuur handelt in
overeenstemming met het ongeschreven en geschreven recht. Het is
immers zowel in het algemeen belang als in het belang van iedere
individuele burger dat het bestuur rechtmatige besluiten neemt. Het
bestuur is en blijft gebonden aan het recht en iedere burger heeft er dus
per definitie niet alleen belang bij dat het bestuur geen onrechtmatige
besluiten neemt en wordt, als het bestuur dat wél doet, altijd benadeeld.
Het is inherent aan iedere macht, ook aan die van het bestuur, om uit te
groeien tot een dictatoriale macht. De onderscheiding der machten dient
er nu juist voor om deze dictatoriale neigingen te weerstreven.
Montesquieu zei het al en ik zeg het hem na: "Que le pouvoir arrête le
pouvoir"! Indien het bestuur onrechtmatig handelt, behoort het te
worden teruggefloten door een andere macht. Dat is niet alleen in het
belang van iedere burger, dat is in het belang van de rechtsstaat als
geheel. Instandhouding van een onrechtmatig bestuursbesluit benadeelt
dus ook altijd iedere burger.
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rechtmatigheid te herstellen. Is de minister het met onze fracties eens
dat het bestuur, zeker als daar in bezwaar op is gewezen, de plicht heeft
een onrechtmatig genomen besluit te herroepen en een rechtmatig
besluit daarvoor in de plaats te stellen, en dat het het bezwaar dus niet
kan afdoen door te zeggen dat "aannemelijk" is dat de belanghebbenden
niet worden benadeeld?
De bevoegdheid van de rechterlijke controle in beroep op dit punt
inperken, is eveneens in strijd met de fundamenten van de trias politica.
Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want het geeft het bestuur in feite
een vrijbrief om besluiten te nemen die zowel geschreven als
ongeschreven rechtsregels en/of algemene rechtsbeginselen, daaronder
de beginselen van behoorlijk bestuur te schenden, zonder dat deze nog
kunnen worden aangevochten. Als de wetgever dat in zulke algemene
bewoordingen als thans is vermeld toestaat, bevinden wij ons op een
hellend vlak, waarop de grenzen van de rechtsstaat gevaarlijk gaan
verschuiven en de waarborgen tegen mogelijke willekeur van een toch
al machtige bestuurlijke overheid afbrokkelen ten koste van de rechten
van de individuele burger.
Het passeren van relatief lichte, procedurele schendingen van het recht
is onder omstandigheden nog te verdedigen. Dit wetsvoorstel gaat
echter een forse stap verder en lijkt daarmee zijn doel voorbij te
schieten door aan bestuur en rechter een zeer algemene bevoegdheid te
geven om inhoudelijke schendingen van het recht te passeren indien
benadeling niet aannemelijk zou zijn. Dit soort ingrijpende
bevoegdheden raakt de rechtsstaat in het hart.

De burger mag die toetsingsmogelijkheid dus niet worden ontnomen, en
al helemaal niet in de bezwaarfase, die toch immers juist bedoeld is om
tot een volledige heroverweging van het primaire besluit te komen door
de instantie die dat besluit heeft genomen. Het kán niet zo zijn dat het
bestuur, eenmaal gewezen op de onrechtmatigheid van het besluit,
daaraan voorbij mag gaan. Artikel 6:22 zegt met zoveel woorden dat het
besluit ook ná bezwaar in stand kan worden gelaten door het orgaan dat
op het bezwaar beslist, terwijl dat orgaan nu juist de plicht en de
bevoegdheid heeft om de onrechtmatigheid teniet te doen en de

In combinatie met de leer van de formele rechtskracht, waarover ik ter
lezing het proefschrift uit 2006 aanbeveel van Tijn Kortmann minor,
zoon van de hoogleraar, Onrechtmatige overheidsbesluiten, en het
artikel De Toren van Babel in Rechtsgeleerd Magazijn Themis uit 2009,
zou deze bepaling tot gevolg hebben dat ook aan eventuele toekomstige
belanghebbenden die wel nadeel ondervinden van een dergelijk
onrechtmatig genomen besluit geen rechtsgang meer openstaat als
hiertegen niet langer bezwaar of beroep mogelijk is. De leer van de
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formele rechtskracht gaat er namelijk van uit dat als een eiser geen of
tevergeefs bezwaar of beroep heeft aangetekend tegen een besluit, ook
de civiele rechter de regel hanteert dat het besluit geacht moet worden
rechtmatig te zijn en er dus geen vordering tot schadevergoeding kan
ontstaan.
In artikel 8.72, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij
reeds een instrument waarmee de rechter kan bepalen dat de
rechtsgevolgen van een onrechtmatig genomen besluit in stand kunnen
worden gelaten, zodat enerzijds wel vast komt te staan dat het besluit
onrechtmatig is en dus vernietigd wordt, maar anderzijds de
rechtsgevolgen niet teruggedraaid hoeven te worden. Het is echter aan
de rechter om hierover in concreto een oordeel te vellen, na afweging
van de belangen van het bestuur enerzijds en de burger anderzijds, en
niet aan de wetgever om zomaar in het algemeen te bepalen dat
inhoudelijk onrechtmatige besluiten in stand blijven.
Artikel 6:22 heeft geen meerwaarde ten opzichte van artikel 8.72, lid 3,
of het zou moeten zijn dat men ook in de bezwaarfase voor de burger de
mogelijkheid wil afsnijden om tegen inhoudelijk onrechtmatige
besluiten op te komen, maar dat kan toch niet de bedoeling van de
wetgever zijn geweest. Kan de minister ons duidelijk maken welke
meerwaarde er volgens hem is gelegen in artikel 6:22 boven artikel
8.72, lid 3?
Artikel 6:22 staat naar ons oordeel ook op gespannen voet met
bijvoorbeeld de artikelen 6 en 13 EVRM. Het zal de Straatsburgse toets
waarschijnlijk niet kunnen doorstaan, bijvoorbeeld als er sprake is van
schending van EVRM-rechten. In dat verband mag ik wijzen op een
onlangs gewezen arrest van de Hoge Raad, op 9 november jongstleden
met de conclusie van AG L. Timmerman, die daarop wijst.
Meer in het algemeen kan men zich in gemoede afvragen of er nog wel
sprake is van een eerlijk proces als de rechter onrechtmatig handelen
van het bestuur in het vervolg door de vingers mag zien. Verkeert de
Awb met het opnemen van dit artikel niet zo langzamerhand in zijn
17
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tegendeel doordat niet langer de rechtsbescherming van de burger wordt
gewaarborgd maar juist zodanig wordt ingeperkt dat er praktisch sprake
is van een praktisch tenietgaan ervan?
Artikel 6:22 ten slotte geeft geen soelaas met betrekking tot het
verkorten van de procedure, omdat de rechter toch nog iedere keer zal
moeten onderzoeken of "aannemelijk" is dat de belanghebbende al dan
niet is benadeeld door het onrechtmatig genomen besluit. Is de minister
het met ons eens dat deze bepaling de grenzen van de rechtsstaat
overschrijdt en zo ja, waarom heeft hij dit artikel desondanks in het
voorstel opgenomen? En is de minister het met ons eens dat dit artikel
niet zal leiden tot verkorting van de procedures maar eerder tot verdere
juridisering, aangezien de rechter toch nog steeds de al dan niet
aannemelijkheid van de benadeling van de belanghebbende moet
onderzoeken?
Ik kom aan mijn derde punt inzake het relativiteitsvereiste uit artikel
8:69a van de Awb. Blijkens de opgave van de minister zelf heeft in de
afgelopen periode, waarin in de aanvankelijk als tijdelijk bedoelde
Crisis- en herstelwet het relativiteitsvereiste is gehanteerd met
betrekking tot het domein van de ruimtelijke ordening, dit slechts in een
enkel geval werkelijk geleid tot een andere conclusie dan wanneer dit
relativiteitsvereiste niet zou zijn gehanteerd maar het beroep zou zijn
afgewezen op het feit dat iemand bijvoorbeeld geen "belanghebbende"
is. In één enkel geval heeft de hantering van dit begrip zelfs geleid tot
een averechts effect. Ik noem daarbij de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2011, zie
rechtsoverweging 2.4.2 en volgende.
Invoering van het relativiteitsvereiste in zijn algemeenheid, dus niet
alleen waar het de ruimtelijke ordening betreft, brengt geen verlichting
in het aantal zaken dat aanhangig wordt gemaakt en evenmin in de tijd
die het kost om in een zaak een uitspraak te doen. Etc. etc.
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Conclusie van stichting Natuur Getrouw
De stichting Natuur Getrouw kan tot geen andere slotsom komen
dan dat de gemeente Putten een onrechtmatig besluit heeft
genomen, afgaande op een zeer overtrokken rapportage van een
opsporingsambtenaar, dhr Frankema, die in zijn rapport een
opgeblazen weergave heeft gegeven die niet strookt met de
werkelijkheid. Zijn weergave lijkt uit een hororfilm afkomstig te
zijn, met als substraat de Middeleeuwse Heksenwaan. De gemeente
Putten heeft deze rapportage als leidend beginsel gebruikt om
dwangsommen op te leggen zonder daarvoor een geldend
wetsartikel te hanteren. Een dergelijk onrechtmatig besluit en
onrechtmatig tot stand gekomen dwangsom kan niet in stand
blijven. De grenzen van de rechtsstaat zijn erdoor overschreden. De
macht van de gemeente Putten dient door een andere macht te
worden teruggefloten, wat in het belang is van de rechtsstaat én van
de burgers. Er dient een schadevergoeding plaats te hebben.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20122013-15-2.odtIk
kom aan mijn tweede punt: schadevergoeding bij onrechtmatige daad.
... gaarne het heldere proefschrift van Tijn Kortmann jr. aan, getiteld
Onrechtmatige Overheidsbesluiten
NEDERLANDS JURISTENBLAD – 11-10-2013 – AFL. 35

2377
Voor het Nederlandse recht betekent dit dat indien de rechter vaststelt dat een
beding oneerlijk is in de zin van Richtlijn 93/13, hij gehouden is het beding te
vernietigen

http://www.arsaequi.nl/zr/maandbladartikel/8789/Beantwoording_re
chtsvraag_%28217%29_onrechtmatige_daad.html
http://www.arsaequi.nl/zr/maandbladartikel/12734/Partijautonomie_
tussen_contract_en_onrechtmatige_daad.html
Van de snippers op de paden is
bijna al niets meer over.
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De bestaande Kikkerpoel die sterk verwaarloosd was en waarvoor géén
vergunning vereist is.,

Dit zijn de verrotte palen van de toegangshekken
Hieronder de nieuwe eikenhouten toegangshekken
21

Wij hebben de toegangshekken verwijderd en de oude verrotte palen er
weer neergezet, zie foto’s. Op het bruggetje zijn 11 plankjes geplaatst
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4x het getal 5.

Op de 11e februari is ons bos door notaris E.M. Dutmer van Nysingh
advocaten overgeschreven op naam van de buurman Binne Roorda,
die in de 11e maand van het jaar verjaard.
Op de 18e nu ik dit schrijf is het de 11e dag na het aanplakken van de
documenten op de deur van het gemeentehuis waarin de vloek wordt
uitgesproken.
Aan dhr G. Vooren juridisch controller der gemeente is de volgende
brief geschreven:
Geachte heer G.J. Vooren, 17-02-2016
Als officiële en erkende huurder zijnde van het bosperceel
Ridderwal/Pasdijk, genaamd de Veluwse Israel Vrijstaat en Imkerij Wat
is zoeter dan honing, vragen wij u of dat de zogenoemde overtredingen
23
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nog verwijderd moeten worden. Te weten de kikkerpoel, de snippers op
de paadjes, ”gebouw” de strohut, “gebouw” de waterput, bouwwerk hut,
“bouwwerk” bankjes, bruggetjes, verhoging, enz.
Of is het zo dat de nieuwe eigenaar de overtredingen overneemt en nu
gedwongen wordt om de overtredingen ongedaan te maken? Krijgt de
nieuwe eigenaar dezelfde dwangsommen opgelegd als de stichting
Natuur Getrouw? Indien het zo is dat de nieuwe eigenaar de
overtredingen niet hoeft ongedaan te maken dan zal er van onzerzijde
actie ondernomen worden wegens vriendjespolitiek en melding worden
gedaan bij de Officier van Justitie mr. Lucas in Arnhem.
P.F.v.d.Meer sr en jr
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