
Zitting Raad van State 14 december 2020 te Den Haag 

Op 25 november 2020 stuurden wij een brief aan de Raad van State vanwege het weigeren van 
bewijsmateriaal. 

Het was te kort om nog terug te reageren dus bereidde wij ons voor op de zitting zelf van 

14 december 2020.


Wij hadden ons voorbereid met twéé pleitnota’s.

Aan het begin van de zitting mochten zij die dat nodig vonden, eerst nog vijf minuten pleiten. 

Een pleitnota betrof als wij alsnog ons bewijsmateriaal mochten laten horen, de andere pleitnota  
betrof het “wraken” van de Kamer.


Voorzitter Mr. J.E.M. (Jaap) Polak schakelde snel en gaf ons de optie de muziek met gemonteerd 
geluid tussen dB(A) & dB(C) ten gehore te brengen, onderwijl dat die muziek draaide voerde 
Lianda het woord uit de korte pleitnota. 

Die korte pleitnota mochten wij alsnog indienen. 


Wij voegen nu de ingediende pleitnota bij, die bij de muziek presentatie hoorde, te beluisteren 
vanaf de website narcistenbuster.nl

en de langere pleitnota als beluisteren geweigerd zou zijn en dat wij de Kamer zouden wraken. 

   

Kortom, het belangrijkste is dat de Raad van State het verschil heeft gehoord tussen de dB(A) 
leugen en de dB(C) waarheid. 

Kortom, Raad van State LFg specialist mr. Jade Gundelach dient zich nu te herberaden… 
 

Op de volgende pagina’s vindt u de twee genoemde pleitnota’s.
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Raad van State 201907553/1/R4 Winningsplan Norg instemmingsbesluit

Zittingsdatum 14 december 2020

appelanten R. Huijskens & C.A.M. van Velzen


Nu er geluisterd is naar de dB(A) versus dB(C) weging dient er ook iets mee gedaan te worden.


Onder het hele verweer jegens het Winningsplan ligt ernstige fysieke ziek en ge-invalideerd  
makende LFg overlast gegenereerd door de UGS-Norg.   

Het is nu zelfs zover gegaan dat synchroon met de ingediende bezwaren in oktober 2019 de 
Gemeente Noordenveld de BBZ uitkering van ondergetekende vanuit ambtelijk machtsmisbruik 

in oktober 2019 ook heeft stopgezet, 

kennelijk heb je geen rechten meer op te komen voor jezelf als je een uitkering ontvangt.

Het onderliggend doel van Gemeente Noordenveld, 

waarbinnen de UGS-Norg zich bevindt

is dat appellanten financieel niet in staat zouden zijn hier nu ter zitting te staan vanwege hun 
voortijdse financiële ondergang

wij zitten nu financieel op het randje en de overlast geldt minimaal voor 10% de Nederlandse 
bevolking. 

Ook de Afdeling heeft net als bij eerdere ervaring in 2013 weer gepoogd de waarheid verborgen te 
houden maar is gelukkig tot inkeer gekomen.  


Het medisch onderzoek in wetenschap inzake Laag Frequent geluid overlast is nu, 

in combinatie met gebruik van een camper, 

uitgevoerd door de burgers Huijskens & Van Velzen

en vandaar ook dat Gemeente Noordenveld vanuit een lange arm ergens vandaan  

ondergetekenden doelbewust middels ambtelijk machtsmisbruik 

hun BBZ uitkering heeft ontnomen 

en de Gemeente Noordenveld heeft gepoogd appelanten actief uit de gemeente te werken 

en te degraderen van de bedelstaf aan toe.

Appelanten zitten nu al 15 maanden zonder uitkering en er lopen na vier uitspraken door vier 
verschillende bestuursrechters nu twee nieuwe zaken bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. 


De tien principes van de United Nations Global Compact, die ook voor de NAM dienen te gelden

Citaat

Duurzaam ondernemen begint met het waardensysteem van een bedrijf en een op principes 
gebaseerde benadering van zakendoen.  
Dit betekent te werk gaan op manieren die minimaal voldoen aan fundamentele 
verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. 
Verantwoordelijke bedrijven hanteren dezelfde waarden en principes, waar ze ook aanwezig zijn, 
en weten dat goede praktijken op het ene gebied de schade op het andere niet compenseren. 
Door de tien principes van het UN Global Compact op te nemen in strategieën, beleid en 
procedures, en een cultuur van integriteit tot stand te brengen, handhaven bedrijven niet alleen 
hun basisverantwoordelijkheden jegens mens en milieu, maar zetten ze ook de weg voor succes 
op lange termijn. Einde citaat


Een veranderingsbesluit in het Winningsplan van de UGS-Norg 

valt onder de Wet Besluit algemene regels milieu mijnbouw. 

Het gaat bij het bestreden Winningsplan Norg

daarom ook om het langtijdgemiddelde van geluidniveaus bij veranderingen

want ook dat valt onder milieu en geluidswetten inzake het 

Besluit algemene regels milieu mijnbouw  

hetgeen is terug te vinden in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.


Bij overlast binnen de mijnbouw 

kom je als burger altijd uit bij het SodM 

en het SodM loopt qua handhaving 

van Laag Frequent overlast al decennia vast op de dB(A) Wet.
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De rechters van de Raad van State 

zullen zich in deze zaak aan de Rechterlijke Wetgeving 

inzake hun eigen waarheidsplicht behoren te houden, 

de situatie is dan ook bijzonder als de Wet dwars blijkt te staan op de échte Waarheid

en daar hebben de rechters dan hun Eed aan de Koning weer voor afgegeven   

dus wat te doen.


De Afdeling heeft onze live-geluid-demo nu beluisterd, 

en heeft de simpele wáárheid omtrent de dB(A) leugen-wet gehoord 

hierdoor is de hele geluidswetgeving inzake de dB(A) weging onderweg onderuit te glijden.  


Het gehele verweer van appellanten is vanaf den beginne 

Laag Frequent geluid overlast geweest 

en de Minister heeft zich daar zelfs óók al op verweerd 

en dat verweer hebben ondergetekende weer neergesabeld 


Nu de video beluisterd is kan de keiharde conclusie niet anders zijn 

dat de Wettelijke dB(A) weging 

waar alles qua geluidsoverlast aan opgehangen wordt 

pure nonsens is, 

ook al staat daar een heel team wetenschappers achter 

die de dB(A) wet met leugenmasker-manipulaties en rekenmodellen overeind pogen te houden. 

De Wettelijke dB(A) weging is psychopathische ‘gaslighting’ van het volk.


De martelende langtijdgemiddelde Hertz Druk Golven 

die de UGS-Norg genereert met al hun fysieke gevolg schade

vallen onder de internationale wetten jegens de menselijkheid, 

het is namelijk internationaal afgesproken en verboden om mensen te martelen. 

Om het internationaal VN mensenrecht verdrag inzake marteling te omzeilen is 

de Wet dB(A) weging verzonnen.


De Afdeling kan nu niet meer roepen we hebben het niet geweten

en zal er iets van moeten vinden.


Na beluisteren kan de Raad van State niet anders dan het SODM de bevoegdheid gaan geven

om inzake instéllingen zoals de UGS-Norg, 

windturbines en buiten-warmtepompen 

welke langtijdgemiddeld Laag Frequent geluid overlast geven

wegingen met gebruik van de dB(C) verplicht te stellen 

en dat die metingen ook langdurig worden uitgevoerd 

zodat manipuleren door de instellingen die hun systemen tijdelijk zachter zetten  
vanuit de mores (dat zijn economische vriendjes van economische vriendjes) zinloos wordt.


Wij kunnen niet meer wachten op een eventueel jaren durend flut onderzoek van  

door de rijksoverheid betaalde nonsens wetenschappers, 

wij zijn fysiek kapot aan het gaan 

van de met dB(A) weging 

BEWUST verborgen gehouden 

24/7 langtijdgemiddelde zware ziek makende LFg martelingen 

gegenereerd door de UGS-Norg van de NAM-Shell.


De Raad van State zou zich 

inzake de dB(A) 100% nonsens wet 

dienen te motiveren 

waarom bij pop concerten wel met dB(C) gemeten en bij economische instellingen niet 

dat is rechtsongelijkheid, 

daarom zou het Instemmingsbesluit Winningsplan Norg dienen te worden vernietigd

om daarmee de UGS-Norg wat te temperen  
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De instelling UGS-Norg dient eerst te voldoen aan de internationale mensenrechten 

inzake het stoppen met LFg martelingen 

die niet meetbaar zijn in de dB(A) weging 

en wel op basis van dB(C) wegingen

voordat instemming kan worden gegeven,

anders stemt de Minister en de Raad van State in met martelen.


Het mag niet zo zijn dat inmiddels ruim 1.700.000 burgers kunnen verrekken onder de LFg 
martelingen

welke in de media & volksmond ‘bromtonen’ worden genoemd

dat is veel meer dan heel de Covid-19 pandemie pas een ware  ‘bromtonen pandemie’,

het degeneratie proces gaat alleen wat geleidelijker dan de 

degeneratie methoden van de RNA vaccins voor de niet bestaande pandemie.


De dB(A) weging én de corona noodwet hebben een hele grote overeenkomst,

met beiden wordt het volk bewust misleidt

hetgeen je glashelder ziet vanuit kennis inzake de psychopathie en 

nog autonoom begrijpend hebt leren lezen en 

op basis van vaststaande feiten autonoom kunt rekenen.


  

appelanten


R. Huijskens 	 	 	 	 C.A.M. van Velzen


BRP

Lindelaan 18

9342PL Een	 	 	
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Winningsplan Norg instemmingsbesluit. Inzake nummer 201907553/1/R4

14 december 2020.

appelanten: R. Huijskens & C.A.M. van Velzen


Afhankelijk van de Afdeling is dit de motivatie voor de wraking of 

een extra verdieping mocht de Raad van State in al haar wijsheid alsnog besluiten de 
muziekdemonstratie ter zitting te beluisteren.


De naam Rond-bazuinen, komt van de bazuinen die in de Bijbel de val van de muur van Jericho 
inluidden.

In 2019 heeft Huijskens het genoegen mogen beleven als cameraman aan een filmische productie 
te werken over de boodschap die John C. Lennox (7 november 1943) brengt. 

John is een Brits wiskundige, professor aan de Universiteit van Oxford en emeritus Fellow in de 
wiskunde en wetenschapsfilosofie aan het Green Templeton College. Lennox is een autoriteit op 
het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap en het klikte tussen John en Huijskens.

De productie “Against The Tide” is afgelopen november in 2000 bioscopen in de verenigde Staten 
in premiere gegaan.

Een van dé lijfspreuken van John Lennox is; nonsens is nonsens even if spoken by a scientist. 


De bazuinen van Jericho brachten de muren van de stad Jericho neer, dat deden niet de bazuinen 
zelf maar dat deden de sterke Laag Frequent Hertz Druk Golven die de bazuinen maakten door de 
akoestische trillingen die de lucht met kracht liet trillen  en welke Hertz Druk Golven de muren van 
Jericho volgens de Bijbel deden instorten.


Er herhaald zich een stuk geschiedenis; Wij hebben de Afdeling voor deze zitting een verzoek 
gedaan om een live-audio presentatie te geven  welk verzoek is afgewezen.

We hebben om een motivatie achter die keuze gevraagd en hebben vervolgens uit eerdere 
ervaring met de Raad van State en de tijdsspanne besloten niet meer via de post te reageren.


Ik heb hier een gesloten enveloppe met DVD bewijsmateriaal van Justitiële Kinderporno met 
dagstempel van de Raad van State van 2 oktober 2013 voor me liggen. 

De Raad van State weigerde die in 2013 in ontvangst te nemen en de enveloppe ging ongeopend 
en onveranderd twee maal op en neer.

	 Het ging toen om het feit dat Justitie twijfelde aan de psychische stabiliteit van Huijskens 
omdat Huijskens in 2011 schreef over de door Justitie gemaakte en als zodanig misbruikte 
kinderporno en dat kon in het brein van Justitie Nederland niet waar zijn en dus werd het 
wapenverlof van Huijskens zonder de waarheid eerst te controleren ingetrokken. 

	 De uitspraak van de betreffende zitting bij de Raad van State lag al klaar en de zitting was 
een poppenkast, de dag na de zitting had Huijskens het uitgewerkte vonnis dan ook al op zijn 
deurmat liggen.

Deze zitting vandaag lijkt ons een beetje eenzelfde soort showcase te zijn met net zo’n lange-arm-
overheids-algoritme waarmee Huijskens eerder extreme ervaring heeft gehad.  


Een klein algoritmetje;

Vanaf dat ondergetekenden kennis hadden genomen met de openbaarmaking op 10 september 
2019 van het definitief instemmingsbesluit gasopslag Norg en hierop bezwaar hebben ingediend 
waarvoor zij nu hier staan   is er simultaan op initiatief van ondergetekenden een spectaculaire 
rechtsgang ontstaan tegen Gemeente Noordenveld omdat de gemeente om onterechte redenen 
per 1 oktober 2019 de BBZ uitkering van ondergetekenden heeft stopgezet en die strijd loopt nog 
steeds. 

Er zijn inmiddels drie senior-rechters (enkelvoudige kamers) overwonnen, en de vierde eindelijk 
niet corrupte bestuursrechter heeft de gehele 12 maanden van procedureren vernietigd.

Daaruit is wederom een nieuw corrupt besluit genomen door Gemeente Noordenveld en nu lopen 
er weer twee hoger beroepszaken tegen Gemeente Noordenveld. Vriendjes van vriendjes-politiek 
speelt hier mee en we hebben het hier aanwezig zijn financieel ternauwernood gehaald.
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Het Winningsplan van de UGS-Norg is niet los te zien van de omgevingsvergunning, de omgeving 
valt er namelijk automatisch onder, vandaar ook deze hele procedure voor burgers, huisschade 
etc. Als we alles gaan loskoppelen zoals de Afdeling volgens de brief van 30 november 2020 stelt  
wordt de samenleving een puinbak.

Het gaat bij het bestreden Uitbreiding Winningsplan Norg ook om het langtijdgemiddelde van 
geluidniveaus want ook dat valt onder dezelfde milieu en geluidswetten waar de uitbreiding 
winningsplan aan dient te voldoen.

In het Staatsblad zijn die benoemd als Besluit algemene regels milieu mijnbouw en daarin staat 
ook geschreven over geluidhinder en is dat geen separate zijwaartse uitstap naar een 
gesepareerde omgevingsvergunning, eventuele geluidsoverlast valt altijd binnen de algemene 

regels van de mijnbouwwet met verwijzingen naar de Wet milieubeheer.  


Alleen bij reguliere overlast staat die los van een instelling zoals de UGS-Norg, bij overlast binnen 
de mijnbouw kom je altijd uit bij het SODM en zij lopen qua handhaving weer vast op 

de dB(A) leugen Wet.

 

De Afdeling gaf hun motivatie voor de weigering van een live-geluidsdemo weer  in hun brief van 
30 november 2020, ondertekend door, Mr. J.J. den Broeder, griffier.

   

De weigering bij voorbaat van en door De Afdeling voor een simpele geluidsdemonstratie geeft 
aan dat De Afdeling bang is want je dient die demonstratie wel toe te staan want anders is de 
samenleving vervallen tot een dictatuur. Ik moet dan denken aan zaken zoals het door de 
grootschalige tin industrie totaal verinneweerde eiland Banka-Billiton in voormalig Nederland-
Indië, het huidige Indonesië.


Als wij die geluidsdemonstratie namelijk geven, hetgeen wij ook al hebben aangegeven in de 
eerdere correspondentie, dondert de hele geluidswetgeving inzake de dB(A) weging onderuit.  

Eigenlijk is die weigering door de Afdeling de bevestiging van hun ware structuur. 


De onderliggende vraag nu is of de rechters van de Raad van State zich in deze zaak aan de 
rechterlijke Wet inzake hun waarheidsvinding en eigen waarheidsplicht gaan houden onder welke 
zij dienen te handelen en de Eed over hebben afgelegd aan de Koning en dit punt stellen wij met 
kracht.  


Bij een eerlijke onafhankelijke onpartijdige procesgang hoort geen weigering van De Afdeling al 
vóór de zitting omdat die demonstratie volgens de Afdeling niet kan bijdragen aan de beslechting 

van het voorgelegde geschil want dat is, zoals John Lennox dat zo mooi zegt; nonsens. 

Het geschil van Huijskens & Van Velzen in deze procedure is vanaf den beginne Laag Frequent 
overlast geweest.

De Minister heeft zich er zelfs al eerder op verweerd en juist ook op dat LFg punt, dus als er angst 
is voor de waarheid en dan tussentijds snel de grenspaaltjes worden verzet en hiervoor 
bewijsmateriaal weigeren   betekent dit dat de Afdeling niet meer onafhankelijk en onpartijdig is. 


De angst van magistraten voor een stukje orgel muziek is eigenlijk best wel heel bizar. 

Dus hebben ondergetekenden maar weer een ander spoor gekozen. 

We hebben een iPhone en iPad waarop het muziekje ook ten gehore te brengen is en appelanten 
hebben kleine speakers meegenomen.

Tevens bevindt zich op onze website narcistenbuster.nl een tabblad met als titel Video voorbeeld 
dB(A) weging  waarop de muziekvideo door iedereen behalve de onwillige Raad van State te 
beluisteren is.  

Onder de tekst daar staat een video-beeld met een startknop.

Gebruik een redelijke computer of oortjes, originele oortjes van Apple doen het prima. 


De keiharde conclusie van dit betoog is namelijk dat de Wettelijke dB(A) weging pure nonsens is, 
ook al staat daar een heel team wetenschappers achter die de dB(A) wet overeind staan te 
houden vanuit het alom heersend economisch-fascisme.


Niet schrikken van het gebruikte woord ‘fascisme’, dat iedereen dezelfde kant uit dient te kijken 
duidt op fascisme, dat is een kernwaarde van fascisme.
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De dB(A) weging is in psychopathie termen ‘gaslighting’ van het volk.

Plat gezegd is het middels indoctrinatie en manipulatie het volk in nonsens laten geloven.  

De dB(A) norm word al jaren onderwezen als ‘wat de mens gemiddeld horen kan’ op basis van 
een onderzoek uit 1936, later een beetje aangepast en de Nederlandse Stichting Geluidhinder is 
in 1970 speciaal opgericht om de gaslighting van het volk in stand te houden. 


Dat onderzoek uit 1936 behelst een wetenschappelijk onderzoek naar het gemiddeld karakter van 
het menselijk gehoor en niet naar wat de mens horen kan. Bij de wereldwijd ingevoerde dB(A) 
weging is door de  het economisch fascisme dienende wetenschap   dat karakter omgezet 

naar wat een mens gemiddeld nog horen kan.  


Op de muziek video staat een uitvoering van een heel groot concert-pijporgel dat in Budapest 
staat, een Nederlands orgel had ook gekund. 

Op de video zijn twee weging-filters gezet, de dB(A) en de dB(C) en gewoon lineair/vlak. 

Je hoeft ook helemaal geen Nikola Tesla of een Einstein te zijn om dit te kunnen doorgronden. 

Niemand heeft er gewoon even aan gedacht het een en ander te controleren en de Rijksoverheid 
wéét dat de dB(A) weging  een manipulatieve leugen is of zij is extreem dom. 


Aangehecht enkele afbeeldingen;

Links de AKG microfoon die Huijskens gebruikt ten behoeve van lineaire/vlakke wegingen met 
Spec-Lab, een programma waar Jan van Muijlwijk ook mee werkt en hij veel voor de NAM en 
gemeenten doet. 


Op de ingezoomde foto op de microfoon zie je een knopje dat je kunt omzetten, dat is om al het 
akoestisch geluid dat tegen het membraan van de microfoon botst en dat laat trillen ‘af te 
kappen’, een afkap-filter. Vervolgens worden die Hertz Trillingen   stroompjes    geregistreerd/
vastgelegd en dan is het audio. 

  

Op de onderste afbeelding zie je de lineare/vlakke lijn zoals ook de AKG microfoon registreerd. 

De klasse-1 apparatuur van Brüel & Kjær werkt nét zo.

Na opname  gaat de leugenachtige dB(A) curve (weging) eroverheen. 

 

In de onderste afbeelding zie je hoe de dB(A) weging door de Wetgever misbruikt wordt om 
bijvoorbeeld Laag Frequent geluiden van warmtepompen weg te werken onder het 
wetenschappelijk  nonsens is nonsens betoog  van “dat kan de gemiddelde mens niet horen” 

 

Bekijk de afbeelding maar goed, de blauwe lijn is geluid opgenomen met de AKG en in lijnen 
weergegeven vanaf de Spec-Lab opname. 

De afstand tussen opname locatie en warmtepompen is aanzienlijk.

Ruim 1.700.000 burgers hebben last van dit soort overlast en Minister Kajsa Ollongren wuift dat 
weg als nonsens en ze gaan maar door met de nonsens dB(A) weging. 


Dan nog twee afbeeldingen van mijn iPhone scherm.

Die dBmusic app van het geluidburo kan lang niet alles maar is wel een heel leuk en snel te 
gebruiken hulpmiddel dat niet eens ver naast veel genuanceerdere klasse-1 apparatuur zit.  

Je kunt in die app kiezen tussen dB(A) wat de Wet is en dB(C) wat meer bij de Waarheid zit.

Bij de dB(A) setting wordt er net als bij de microfoon gewoon een afkap filter overheen gezet. 


Zie afbeelding: Om 01:46 uur in de nacht, achter onze woning in de tuin gemeten, de zeer 
érnstige ziek makende martelende overlast van de UGS-Norg sinds hun opwaardering en 
uitbreiding. 

De NAM houdt zich namelijk nooit aan wat er gesproken of beschreven wordt, dat kan toch 
niemand controleren, bij het begin van de operationele UGS-Norg overschreden zij de vergunning 
ook al naar 7 miljard kuub, dat staat gewoon op de AGSI+ website te zien.
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Je ziet de nachtelijke enorme ziek makende martelende overlast in de app afbeelding aan de 
blauwe grafiek en als je het dB(A) afkap filter inschakelt  bestaat de overlast niet meer   onder het 
motto “dat kan de mens niet horen”, wat overblijft zie je in de zwarte grafiek onderaan.


Voor wat hen betreft die niet echt laag kunnen horen, Hertz Golven die krachtig zijn, veel energie 
in zich hebben kun je wel voelen/ervaren. Huijskens kan extreem goed horen en Van Velzen 
extreem goed voelen. LFg kun je niet wegdenken  noch psychisch ont-horen, het gaat overal 
doorheen.  Daarbij de optelsom inzake enorme ervaringskundigheid der psychopathie, de oude-
school muziek kennis van technische-, analoge techniek.

In een kerk waar een oud pijporgel hangt dat een 32 foot pijp heeft maakt die pijp 16 Hertz 
Golven, welke net als de Jericho-bazuinen, trillingen genereren die in materie en de mens 
doordringen, als je een hand op een houten bank legt kun je die trillingen voelen. 

Langtijdgemiddelde krachtige Hertz trillingen beschadigen het lichaam ernstig, ze zijn ongezond.

Omdat weinig burgers deze materie snappen en de wetenschappers er fantastische sluiers aan 
rekenmodellen overheen gooien trapt de massa in de leugen net als in de pandemie leugen. 


Neem alleen al het in opdracht van de NAM uitgevoerd Laag Frequent geluid onderzoek dat door 
de NAA bij ondergetekenden thuis is uitgevoerd, het LFg gedeelte wordt uitgegumd met een 
dB(A) wetgeving potloodstreep en bijna niemand heeft de frauduleuze dB(A) Wet door.  
Zelfs geluidstechnici en muzikanten hebben zich er simpelweg nooit in verdiept.   


Dat de Rijksoverheid al vele decennia lang onderzoek weigert zegt eigenlijk alles.  
Het onderzoek is er nu, uitgevoerd door burgers Huijskens & Van Velzen. Vandaar ook dat 
Gemeente Noordenveld ondergetekenden hun gemeente poogt uit te werken tot aan de 
bedelstaf.


De langtijdgemiddelde  Hertz Druk Golven die de UGS-Norg genereert met hun martelende fysiek 
schade gevende gevolgen  vallen onder de internationale wetten jegens de menselijkheid, het is 
verboden mensen te martelen en om  dat mensenrecht te omzeilen is de Ti Ta Tovenaar  dB(A) 
weging bedacht. 

Nog triester wordt deze fraude als blijkt dat deze manipulatie door velen wordt uitgevoerd onder 
het commando befehl ist befehl en velen er bewust voor kiezen de waarheid niet te willen weten 
en bewust onwetend te willen zijn en blijven.  

Een oud ING topman wordt inmiddels al strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn bewuste keuze voor 
bewuste onwetendheid en bewust niets doen.  

Als de Raad van State ervoor kiest over deze rechtsongelijkheid die de wettelijke dB(A) nonsens-
weging geeft  niets te vinden  en zich hierover niet wenst te motiveren  lijkt de Raad van State 
toch echt meer op het advocatenkantoor van Hem  die in de Statuten voor het Koninkrijk 
beschreven staat als de Monarch van Koninkrijk Nederland.

Het is een van beide, of de Raad van State is het advocatenkantoor van de Monarch of de 

Raad van State spreekt onpartijdig en onafhankelijk recht binnen een democratie.


Verzoek aan de Raad van State, geef het SODM de bevoegdheid om inzake instellingen zoals de 
UGS-Norg en ook windturbines en warmtepompen bij klachten over langtijdgemiddelde Laag 
Frequent geluid overlast de dB(C) weging toe te staan en dat die metingen niet even snel en kort 
maar juist langdurig worden uitgevoerd.   

En omdat de NAM het probleem niet kan verhelpen; koop ons dan op eerlijke basis uit. 


Wij kunnen niet meer wachten op een eventueel jaren durend flut onderzoek 

van door de rijksoverheid betaalde nonsens wetenschappers, 

wij zijn fysiek kapot aan het gaan van de met dB(A) weging BEWUST verborgen gehouden 

24/7 langtijdgemiddelde zware ziek makende LFg martelingen gegenereerd door de UGS-Norg 
van de NAM-Shell.
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14 december 2020

De Raad van State zou zich inzake de dB(A) 100% nonsens wet dienen te motiveren 

waarom bij pop concerten wel met dB(C) gemeten en bij economische instellingen niet 

dat is rechtsongelijkheid, daarom zou het Instemmingsbesluit Winningsplan Norg dienen te 
worden vernietigd om daarmee de UGS-Norg wat te temperen  

en dat die instelling eerst dient te voldoen aan de internationale mensenrechten inzake het 
stoppen met LFg martelingen die niet meetbaar zijn in de dB(A) weging en wel op basis van dB(C) 
wegingen.


Weigeren de muziek demo te beluisteren is partijdigheid inzake het heersend economisch-facisme

en klaarblijkelijk mogen de inmiddels ruim 1.700.000 burgers verrekken onder de LFg martelingen

welke in de media & volksmond ‘bromtonen’ worden genoemd, dat is meer dan heel de Covid-19 
pandemie, een ware  ‘bromtonen pandemie’ het affakelingsproces gaat alleen wat geleidelijker.


R. Huijskens 	 	 	 	 C.A.M. van Velzen


Lindelaan 18 

934PL  EEN
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Dit hierboven is een van de vele nachtelijke tests

met de dBmusic app van het geluidburo, 


9 december 2020 om 01:46 in de tuin,

directe lijn tot UGS-Norg 2600 meter





25 november 2020

Raad van State

Via digitaal loket RvS

2500 EA Den Haag


Betreft: 

aanmelding extra persoon voor de fysieke zitting op 14 december 2020, 14.00 uur inzake 
Winningsplan Norg instemmingsbesluit 

&

reactie op uw brief van 5 november 2020, uw kenmerk 201907553/1/R4.


Geachte ‘Afdeling’,


Aanmelding tweede persoon;


Ons beroep tegen bovengenoemd plan betreft de gezondheid aantastende Laag Frequent geluid 
overlast, kortweg algemeen LFg overlast genoemd, welke wij 

Staande Laag Frequent Hertz Druk overlast noemen. 


R. Huijskens heeft steeds vanuit Narcisten Buster geschreven en de overlast betreft nog meer als 
R. Huijskens zelf ook mw. C.A.M. (Lianda) van Velzen, beiden samenwonend op de Lindelaan 18, 
9342 PL Een, beiden zijn de directe achterburen van de Underground Gas Storage van de NAM. 


Bij deze melden wij Mw. Lianda van Velzen, geboren 7 mei 1966, met spreekrecht en 

hoor-mogelijkheid door de Raad van State aan  voor de zitting op 14 december 2020 - 14:00 uur.   


Inzake uw bovengenoemde Brief; 

Ons verzoek voor een geluidsdemonstratie ter zitting is afgewezen door de (verder anonieme) 

Afdeling, anoniem omdat de griffier verwijst naar de Afdeling en die bestaat uit nogal veel 
medewerkers.

De motivatie van de Afdeling is;


omdat deze live-demonstratie naar het oordeel van de Afdeling niet kan bijdragen aan de 

beslechting van het aan haar voorgelegde geschil. 

Die Afdeling is kennelijk van nogal hoge bestuurlijke status omdat die wordt geschreven met een 
hoofdletter.


Wij stellen dat als de Afdeling van de Raad van State hun genomen besluit in deze niet vernietigd 
en Zichzelf beweegt hun besluit te herzien inzake een nieuwe beslissing betreffende een 
geluidsdemonstratie heeft de Afdeling van de Raad van State zich bij voorbaat al incompetent en 
corrupt verklaart. 


Op basis van de weigering door de RvS een demonstratie te beluisteren heerst er kennelijk grote 

angst binnen de Afdeling.  
Dhr. Martijn Haarsma van Shell gaf het ons telefonisch (06 13 7. .. ..) ook al te verstaan dat  als wij 

de grote Wettelijke dB(A) leugen op basis waarvan de LFg overlast drijft en in stand wordt 
gehouden met een leugenwet   openbaar bekend maken middels een geluidsdemonstratie binnen 
de democratische wereld der waarheidsvinding nastrevende rechtspraak van de Raad van State 
en  aldus tevens de wereldwijde leugen bekend maken   zullen bij erkenning van deze 
internationale leugen   de economische problemen voor de gas- windturbine- warmtepompen- en 
olie-industrie op land en zee niet te overzien zijn. 

 

Interessant hierbij is dat de nieuwe wereld inmiddels al wordt geregeerd door the World Economic 

Forum middels hun The Great Reset op het voertuig van de nep pandemie genaamd Corona 
geplaatst.

Veel kenmerken van Covid-19 en ondergaan van langdurige zware LFg overlast komen overeen. 

De verwerende partij in dit beroep maakt dan ook reeds meer onderdeel uit van The Great Reset 
van The World Economic Forum dan van de Nederlandse nep Democratische Samenleving. 


narcistenbuster.nl hoeDENKik.nl  / 1 8



25 november 2020

Uw lid van de Raad van State in LFg gespecialiseerde jurist Mw Jade Gundelach kan bij het door 
ons openbaar maken van de wettelijke dB(A) leugen geen verweer meer voeren op basis van 
bestaande jurisprudentie omdat de basis van al die jurisprudentie is gewogen met de wettelijke 
dB(A) en deze simpel bewijsbaar een dikke leugen blijkt te zijn. Daarnaast is de wettelijke norm 
om voor LFg overlast de dB(C) weging toe te passen zoals Gemeenten lokaal plegen te doen bij 
festivals en dergelijke en ons ook is bevestigd door het RIVM.

 

Velen, net als het geval is met de Covid pandemie, houden de grote leugens in stand vanwege 
grote economische belangen die ten koste van de slaven / onderzaat gaat. 

Nazi gelijkende praktijken herleven met gezwinde spoed, als je de materie der psychopathie 
doorgrond geldt nu reeds voor Nederland  dat mocht een en ander ooit nog besproken worden 
Nederland zeggen zal; we hebben het niet geweten.  
En dat klopt ook want mensen in wie de ziel is gestorven vanwege teveel narcisme voelen niet 
meer.  
De nieuwe psychopathische gaslight terminologie is nu reeds  de indirecte vaccinatieplicht 
hetgeen een vorm van selectie is  en in de vaccins verpakte Quantum Dots technologie schijnt de 
moderne jodenster.

De pandemie-hoax en de dB(A) leugen zijn qua verzwegen doelen gezusters.  


Wij duiken even in onze eigen ervaringsgeschiedenis met het gedrag van de Raad van State zelf;


Het wapenverlof van partij R. Huijskens is in 2011 ingenomen op basis van foute gronden, 
waaronder dat de politie en het Openbaar Ministerie dachten dat Huijskens vanwege bepaalde 
beweringen psychisch wellicht niet helemaal okay was, er werd zelfs gedreigd met een Proces 
Verbaal. Dat proces Verbaal kwam niet, het O.M. trok hun keutel in. 

De waarheid bleek namelijk significant omgekeerd waar te zijn. 

De lange versie van het verhaal is te lezen op www.hoeDENKik.nl. 

In de strijd om teruggaaf van zijn hobby met een antiek enkelshots zwartkruit geweer uit 1887 is 
Huijskens helemaal tot aan de Raad van State gegaan inclusief het onderliggend bewijs van de 
door Justitie Nederland -gemaakte en misbruikte kinderporno- als bewijs van de foutieve 
beslissing om zijn wapenverlof in te nemen. 


Die kinderporno is vervaardigd door Justitie op basis van een valse aangifte in 1996 en de 
recherche niet vinden kon waarop zij hoopten omdat het allemaal anders in elkaar stak, beetje een 
grote stinkende bende die zaak  met veel betrokken hoge omes en een RAIO Officier. 

Toen Huijskens in de aanloop naar de hoger beroep zitting bij de Raad van State  inzake het 
ingenomen wapenverlof  het bewijs aan de Raad van State toestuurde  ging die enveloppe 
ongeopend twee maal op en neer, de Raad van State weigerde het bewijs te accepteren want 

dan ging dat ten koste van de hoge omes. 

Die enveloppe heeft Huijskens nog steeds ongeopend bewaard. 

Dat justitieel kinderporno verhaal is namelijk dé wáárheid en die strafbare feiten zijn tot op heden 
nog steeds niet verjaard.  
Voor deze onverkwikkelijke gang van zaken en al het geleden persoonlijke leed  staat nog steeds 
de mogelijkheid open  dat de Raad van State orde op zaken gaat stellen en dhr Huijskens een 
passende genoegdoening schenkt. 


Na de zitting bij de Raad van State inzake de gronden van het ingenomen wapenverlof lag de 
uitspraak op het beroep al klaar, de zitting was een verplicht show nummertje, de uitspraak lag de 
volgende dag, niet eens goed gemotiveerd, op de deurmat bij Huijskens.  


Huijskens heeft toen achteraf zijn mening geuit aan de Raad van State en o.a. aan de Afdeling 
geschreven; ik vind u niet corrupt, ik stél dat U corrupt bént!.

De griffie van de Afdeling reageerde nog terug met iets van; 

de behandeling van uw beroep is gesloten. 


Heden staan wij al vóórdat het beroep ter zitting inhoudelijk is behandeld op hetzelfde punt om 
eenzelfde soort gezeik van het niet accepteren van het kroon-bewijs door de Raad van State.
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De Wet stelt dat de rechtspraak / rechters een waarheidsplicht heeft.

De Afdeling kan de bijna nog natte uitspraak van de bestuursrechter inzake de 

LEE 20 / 44 PW van 30 oktober 2020 er op nalezen.


Velen denken dat rechters naar believen mogen afwijken, dat zeggen veel advocaten ook. 

Dat is Wettelijk echter niet waar maar het gebeurt wel omdat men elkander vanuit de heersende 
mores   onder de groep Koninklijke eed afleggers   de hand boven het hoofd houdt.

Besef je dat  alles het bedrijf Nederland dient en de democratie een nep democratie is  en je 
kennis hebt inzake narcistisch / psychopathisch gedrag dan doorzie je het. 


En wat doet de Raad van State nu anno 2020 wéér, algoritmisch, zij weigeren het Kroon-bewijs 
onder het beroep van R. Huijskens en C.A.M. (Lianda) van Velzen te willen beluisteren. 

Foei, dat betekent dat de Afdeling in de zak van Sinterklaas mee naar Spanje mag,

maar dat mag weer niet van Hugo de Jonge vanwege de heersende leugen-pandemie, 

maar dat klopt weer wél als je ziet dat het geheel een poppenkast is, of niet…? 

De evidente angst van de Afdeling voor een beetje muziek waarop de Afdeling en eigenlijk 
iedereen met een gemiddeld gehoor de Wettelijke dB(A) leugen namelijk gewoon kan horen 

blijkt enorm te zijn.


Tevens blijkt uit die angst dat er omwille van geld een enorme groep mensen die geld verdienen 
aan die dB(A) leugen  om die wettelijke dB(A) leugen heen zwermen  

en dat er een directe gedrag-vergelijk te maken is met de fake-pandemie waar de World 
Economic Forum misbruik van maakt om uiteindelijk tot een nieuwe rangschikking in de wereld te 
komen  inclusief de werking van een ander soort gummetje dan de dB(A) wetgeving  welke ook 
een simpele uitgum-wetgeving der waarheid is.


Het gevolg van het openbaren van die dB(A) leugen Wet is namelijk dat je dan gelijk ook alle 
medewerkers openbaart die dik geld verdienen aan het in stand houden van die leugen.

“ich habe es nicht gewusst”.  

Mochten Huijskens en Van Velzen binnenkort dan ook op vreemde wijze om het leven komen wijst 
de vinger wel naar de psychopathische leiding.


Wat betreft de leugen over de LFg overlast, dan wel over ons synoniem van; 

Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven (waarin Druk staat voor pressure / kracht)

hebben wij even wat data op een rij gezet, geen wetenschappelijke volgens Klasse 1 metingen 
maar wel bij benadering zonder extreme afwijkingen (zoals bij de Corona hoax tellingen wél het 
geval is) in gewoon dB(C) taal.


Naast dat wij met dezelfde methode kunnen meten als de bekende Jan van Muijlwijk meten wij 
ook met een simpele macOS app dBmusic van ingenieursbureau ‘Het Geluidburo BV’.

Hendrik Figeeweg 1U, 2031 BJ Haarlem.


Besef dat in de benaming van geluid-bureau’s en akoestische-bureau’s een verhuld geheim  
vervat is. Geluid is wat je indirect hoort vanaf dragers, en akoestiek is wat door de lucht gaat en 
de pijnlijke Druk geeft.  
Met de dB(A) Wet wordt met een bedachte potloodstreep op basis van een gemiddeld karakter 
gedaan alsof er een wezenlijk gedeelte van de druk akoestiek in de lucht niet bestaat.  


Heel veel akoestische bureau’s dienen hun inkomsten te beschermen, zelfs de firma 

Brüel & Kjær uit Denemarken doet dat. Nadat er verfijnde metingen zijn gedaan met  
wettelijke klasse 1 apparatuur  wordt er aan het einde van de meeting een wettelijke leugen 
overheen geplakt omdat er beweerd wordt dat de gemiddelde mens al het onderliggende niet 
horen kan.  
Voor hen die de materie snappen kun je bij bijna alle akoestische bureaus wel ontwaren welke 
bochten zij maken om hun eigen geweten te sussen.  
Behalve bij enkelen, die kletsen alles recht wat krom is, zeg maar… net als de politici.
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Om te laten horen dat de wettelijke dB(A) weging een leugen is waar de Rijksoverheid- de Staat al 
decennia lang, om economische redenen, géén openbaar onderzoek naar wil doen zo ook niet al 
hun gedane ervaringen met LFg openbaar willen maken  laat staan al de bestaande de externe 
wetenschappelijke rapporten over dit onderwerp serieus te nemen en te overwegen   
brengen wij het simpele bewijs wat het hoogst bestuurlijk rechtsorgaan weigert te beluisteren 
omdat zij ongemotiveerd vinden dat het luisteren naar de waarheid niets kan toevoegen aan het 
voorgelegde geschil en daarmee pleegt de Raad van State exact dezelfde manipulatie der 
waarheid en staat de Raad van State zelf   al vóór de zitting   de waarheidsvinding in de weg.  


De metingen met de dBMusic app zijn volgens Het Geluidburo niet gekalibreerde metingen die 
echter de waarheid al heel dicht benaderen met kleine afwijkingen van ongeveer 1dB. 


Ook in die dBmusic app is bewust veel weggelaten omdat je anders als bedrijf geen opdrachten 
meer krijgt van de overheid en het grotere bedrijfsleven.  

Zo is het wel mogelijk een uitdraai te maken van de dB(A) meting  maar niet van de dB(C) meting.


De dB(C) weging is bij popconcerten al wel landelijk doorgevoerd en wordt dat lekker ingewikkeld 
benoemd als het Laag Frequent geluid.  
De opa, vader en Huijskens zelf, allen werkzaam geweest in de audiovisuele en muziek branche 
noemen de LFg gewoon - de bas tonen.

Je kunt op de macOS app wel degelijk de dB(C) vastleggen en neem de lijst hieronder gerust met 
een korrel zout en doe er wat dB’s bij of trek die eraf, dan toon je nog steeds heftige overlast aan 
welke al dichter bij de waarheid ligt dan de keiharde Wettelijke dB(A) leugen. 

Bij Laag Frequent overlast dient er dus gewogen te worden met minimaal de dB(C) weging en de 
rijksoverheid, SODM en ministerie van economie en klimaat blokkeren dat.


De gemiddelde  onze gezondheid aantastende Staande dagelijkse geluid overlast in bas geluiden 
gemaakt door de UGS-Norg van de NAM   waarbij wij aantekenen dat wij beseffen dat wij hieraan 
geen juridische rechten kunnen ontlenen maar deze feiten bij benadering wel degelijk kloppen 
volgens ingenieursbureau Het Geluidsburo BV. 

Metingen volgens LCeq waarin de piek steevast bevindt in en rondom de 63 Hertz octaafband en 

de dB waarde is gemiddeld.  Metingen allemaal in en om ons huis, Lindelaan 18, 9342 PL Een;


tuinhuisje 	 4-10-2020	 20.00  		 69 dB(C)

tuinhuisje 	 4-10-2020 	 20.53	 	 40 dB(C)

tuinhuisje 	 4-10-2020 	 21.21	 	 51 dB(C)

nacht 	 	 5-10-2020 	 00.39	 	 51 dB(C)

nacht 	 	 5-10-2020 	 02.41	 	 47 dB(C)

nacht 	 	 5-10-2020 	 02.44	 	 46 dB(C)

bij UGS-Norg 	5-10-2020 	 09.37	 	 52 dB(C)

tuinhuisje 	 5-20-2020 	 14.08	 	 48 dB(C)

huiskamer 	 5-20-2020 	 17.34	 	 63 dB(C)

slaapkamer	 5-10-2020 	 21.32	 	 54 dB(C)

slaapkamer 	 5-10-2020	 21.34	 	 53 dB(C)

veranda	 5-10-2020	 23.30 	 	 55 DB(C)	 buiten veranda

huiskamer 	 7-10-2020	 12.17	 	 49 dB(C)

bijkeuken 	 7-10-2020 	 12.23 	 	 45 dB(C)

bijkeuken 	 7-10-2020 	 13.37	 	 45 dB(C)

tuinhuisje 	 7-10-2020	 13.54	 	 51 dB(C)

tuinhuisje 	 7-10-2020	 14.04	 	 47 dB(C)

tuinhuisje	 7-10-2020 	 18.53	 	 46 dB(C)

veranda	 12-20-2020 	 20.56	 	 42 dB(C)	 onder veranda	

tuinhuisje 	 14-10-2020 	 14.52	 	 53 dB(C)	  

tuinhuisje 	 14-10-2020 	 17.28 	 	 51 dB(C)

veranda 	 17-10-2020	 21.11	 	 44 dB(C)	 net buiten veranda

veranda 	 17-10-2020 	 21,12	 	 43 dB(C)	 net buiten veranda

achtertuin 	 5-11-2020 	 00.20 	 	 50 dB(C)

achtertuin 	 5-11-2020 	 00.21 	 	 51 dB(C)

tuinhuis	 11-11-2020	 11.57	 	 46 dB(C)	 bed

tuinhuisje 	 11-11-2020	 13.10	 	 46 dB(C)	 op bureau 
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tuinhuisje 	 11-11-2020 	 13.11	 	 45 dB(C)	 op bureau

tuinhuisje 	 11-11-2020	 13.12 	 	 48 dB(A) 	 op kasje	 	   

tuinhuisje	 14-11-2020 	 19.57	 	 46 dB(C)

tuinhuisje 	 14-11-2020	 20.00	 	 49 dB(C)

tuinhuisje 	 14-11-2020	 20.02	 	 46 dB(C)

tuinhuisje 	 14-11-2020	 20.02	 	 49 dB(C)

tuinhuisje	 14-11-2020 	 20.04	 	 67 dB(C)

huiskamer 	 14-11-2020	 21.45	 	 44 dB(C)

huiskamer 	 14-11-2020	 21.46	 	 50 dB(C)	   

tuinhuisje 	 14-11-2020	 21.51	 	 44 dB(C)

tuinhuisje 	 14-11-2020 	 21.53	 	 54 dB(C) 	 met actief landbouw voertuig

tuinhuisje 	 15-11-2020 	 00.19 	 	 52 dB(C)

huiskamer 	 16-11-2020	 17.24	 	 56 dB(C)

achtertuin 	 16-11-2020 	 22.37 	 	 49 dB(C)

tuinhuisje 	 17-11-2020 	 18.18 	 	 46 dB(C)

tuinhuisje 	 18-22-2020 	 15.54	 	 50dB(C) 	 ondanks harde wind door bomen

	 	 	 	 	 	 	 	 bleef octaafband 63 Hertz de meest 		
	 	 	 	 	 	 	 	 harde	  	 


Besef, dat op basis van het feit dat de Afdeling van de Raad van State het bewijs van een life-
demonstratie op ongemotiveerde gronden als niet relevant heeft weggezet   zijn wij genoodzaakt 
het een en ander nogmaals en nog simpeler uit te gaan leggen  hetgeen wel weer een herhaling 
kan zijn   maar een die klaarblijkelijk noodzakelijk is vanwege de ongemotiveerde gekozen koers 
van en door de Afdeling van de Raad van State  hetgeen vóórdat de beroepszitting haar beslag 
krijgt al manipulatie der waarheid door de Afdeling aantoont.


Besef, wat wij zelf ook beseffen, dat bovenstaande cijfers geen wetenschappelijke klasse 1 
weging zijn, wij hebben ook andere eigen wegingen over een tijdsbestek van twee jaar daarnaast 
het door de NAA gemaakte klasse 1 rapport voegen wij ook bij waarin zichtbaar is  hoe zelfs bij 
een dan voor die meeting speciaal zachter draaiende UGS-Norg er wel degelijk Laag Frequent 
voor ondergetekenden hoorbaar is    hetgeen voor een van de onderzoekers van de NAA niet 
hoorbaar was en voor de andere onderzoeker wél    maar dat middels de dB(A) leugen Wet er aan 
Laag Frequent in akoestiek of geluid aanwezig is dan wel weer wordt uitgegumd met de wettelijke 
dB(A) leugen    en de link tussen onze woning en de NAM locatie in dat rapport op dat moment is 
gelegd met de fornuizen  die zeer Laag Frequente akoestische golven genereren.


Laag Frequent geluid dient te worden benoemd met Laag Frequente (Akoestische) Hertz Druk 
Golven en als die er bijna constant zijn met STAANDE voor de reeks. 


De grote leugen van de wettelijke dB(A) wetgeving is vanzelfsprekend heel goed te zien aan het 
op kosten van de NAM opgemaakt en in de bijlage bijgeleverd rapport, welks als titel heeft;

“ONDERZOEK LAAGFREQUENT GELUID” 

In deze titel zit de wettelijke leugen waarmee het volk wordt belazerd (bewust gebruikte 
woordkeuze) verpakt, een leugen net zo groot als de heden heersende pandemie-leugen. 


De eerst gemaakte verwarring zit al in de keuze van Laag Frequent GELUID.

De letters NAA, staat voor Noordelijk Akoestisch Adviesburo.


Akoestisch staat voor de Hertz Golven die door de lucht worden overgebracht,

geluid staat voor door de lucht getransporteerde Hertz Druk Golven die zijn vastgelegd op dragers 
en als vastgelegde Hertz Golven verder worden benoemd als geluid en dan op basis van 

vastgelegde geluiden worden beoordeeld. Die beoordeling wordt als weging benoemd. 

Attentie; dit verschil tussen akoestisch en audio benoemd Klasse 1 apparatuur producent 

Brüel & Kjær, welke Klasse-1 standaard iedereen volgt, ook zo.


Zo lang je over akoestiek spreekt hoort de DRUK van de HERTZ GOLF daar bij in, die DRUK 
wordt in de rapportage echter weggehouden waarmee zo’n rapport incompleet is want die DRUK 
in de Laag Frequent Akoestiek is waar het om gaat en wat DE WAARHEID IS.

Letterlijk hoe hard de minder hoorbare Druk van de Hertz Golf is   ís de essentie van ons beroep.
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Zo gauw je Laag Frequent eerst Akoestisch vastlegt op een drager en het daarmee in Audio 
omzet en pas dan gaat wegen is de DRUK GOLF (welke ze al niet meten) weggevallen. 

Bij akoestisch inzake de mens heb je het over 0 Hertz t/m 20.000 Hertz (en vele malen hoger) en 
hoort de voor velen onhoorbare maar wel degelijk aanwezige Akoestische DRUK er bij in. 


Bij de term geluid heeft men de leugen-weging misbruikt van het gemiddeld karakter van het 

menselijk oor welk als normering overgenomen karakter stamt vanuit om en nabij 1936 hetgeen 
nooit een ISO norm zijn kan omdat het ’t karakter van de gemiddelde mens weergeeft welks 
vanzelfsprekend per persoon verschillend is en wordt er géén rekening gehouden met de DRUK 
van de Hertz trillingen die buiten het dB(A) potloodstreep-bedenksel (de dB(A) curve) bestaan. 


De Akoestische Laag Frequent Druk die wij thuis bijna 24/7 hebben  welke veroorzaakt wordt door 
de NAM  wordt op deze leugenachtige wijze ten bate van het dienen van het 

economisch-fascisme weggemanipuleerd.

En mensen die het zelf niet eens kunnen vernemen  bepálen vervolgens de mate van overlast op 
basis van hun manipulaties der waarheid  en leggen dat vast in duur betaalde rapportages.


Besef dat de NSG  qua geluidsaspecten van warmtepompen stelt  om voor buitenopstellingen van 

warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 m na te streven 

(zie website NSG), ter voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving. 

Besef, Laag Frequent-overlast valt altijd binnen de wettelijke dB(C) weging en  

valt ALTIJD buiten de wettelijke dB(A) weging en dat de afstand van de bron  

van de dB(C)-overlast voor ondergetekenden zich op 2.600 meter afstand bevindt.  

Zie o.a. overlast-lijst hierboven). 

Wij kunnen organisaties zoals de NSG die de rijksoverheid adviseren heel simpel, om in aardgas 
termen te blijven, inhoudelijk affakkelen met de life-demonstratie. 

De NSG werkt met rekenmodellen die net zo’n verwarring scheppen als de PCR test

rekenmodellen bij de nep-pandemie doen, hetgeen tevens voor de computer rekenmodellen 
inzake het klimaat gelden  en dat alles ten bate van de economisch-fascistische belangen.

Met het heel simpel beluisteren van mooie muziek waarop wij die mooie muziek afspelen mét 
hoorbaar de dB(A) weging erop gelegd en dat afgewisseld met dezelfde muziek met de dB(C) 
weging er hoorbaar opgelegd staan de NSG en andere aanhangers van de wettelijke dB(A) 
weging allemaal compleet in hun onderhemd. 


Besef dat er al curatoren van muziekinstrumenten-musea én geluidstechnici zijn opgeleid middels 
de manipulatie van hun brein met de leugen van de dB(A) weging  als wat de mens maximaal 

hoort, dat is hilarisch en simultaan intens zeer triest.


Toen Huijskens onlangs een concertvleugel restaurateur-concertvleugel stemmer-concertvleugel 
verkoper vertelde hoe de dB(A) Wetgeving in elkaar stak reageerde hij met ‘dan zijn we belazerd!’.    

Oftewel, als de Raad van State vooraf aan de zitting al ongemotiveerd weigert te luisteren naar 
hoe de overheid het volk, ook middels foutief onderwijs belazerd zegt dat iets over de Afdeling 
van de Raad van State en over de betrouwbaarheid van het afhandelen van het lopend beroep.

 

Besef dat ondergetekenden al twee jaar slapen in het houten tuinhuisje omdat vanwege reflecties 
van dB(C) druk golven van de UGS-Norg het binnenshuis niet uit te houden is.


Besef dat het, anders dan een landbouwvoertuig, diesel auto of vliegtuig de constant staande 

(constant aanwezige) vele krachtige druk golven in de dB(C) octaafband zijn die de fysieke 
gezondheid schade veroorzaken, ook Huijskens constateert steeds meer ernstige fysieke 
aantasting van zijn autonoom lichaam die Van Velzen allang heeft.


Besef ook dat als je de Wettelijke dB(A) weging over deze zware overlast in de 63 Hertz dB(C) 
octaafband heen legt  de overlast Wettelijk niet bestaat   hetgeen de leugen weergeeft en dát is  
hoorbaar te maken met een live-demonstratie waarvan de Afdeling van de Raad van State 
ongemotiveerd en van tevoren al bepaald heeft  dat die de demonstratie volgens hen niet kan 
bijdragen aan het voorgelegd geschil.     
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Besef dat de UGS-Norg sinds de zomer van 2018 veel meer laag frequent (bas geluiden) is gaan 
maken, ondanks het voorgenomen besluit van afbouw  winning uit het Groningenveld  en de 
capaciteit UGS-Norg dan kennelijk oa in- en export betreft via de Verenigde Arabische Emiraten 
en de NAM qua verslaglegging (AGSI) sowieso lak heeft aan afgegeven vergunningen.


Besef ook dat als de Raad van State het niet nodig vindt naar het kroon-bewijs te luisteren zij aan 
doofpot werking doen, of Zij kennen de materie al wél en dat zou het een en ander nog erger 
maken. Vandaar ook expert in doofpot LFg  advocaat Jade Gundelach.

Want de diverse onafhankelijke organisaties zoals  GGD, NSG, Overheid, politiek, advocatuur en 
industrie werken allen nauw samen. 


Besef dat Huijskens sinds kort ook ernstige uitval heeft door de constante Staande Laag Frequent 
Hertz Druk Golven en dat de Gemeente waarin ondergetekenden wonen er alles aan doen om 
ondergetekenden uit hun brp weg te etteren. Lees daartoe de eerder gemelde uitspraak LEE 20 / 
44 PW.  


Besef ook dat op niveau van de Marine Academie Roemenië wél besef is wat met name laag 
frequent overlast (bas tonen) kan veroorzaken bij de mens.

Omdat de Nederlandse Overheid (ook die van andere landen) al decennia weigert openbaar 
gezondheidsonderzoek te doen naar-  en   overlast meldingen in de dB(C) wegingen weigert bij 
instellingen die het economisch-fascisme dienen   zegt heel veel over de overheid.  

Besef dat het gedrag omtrent zowel de dB(A) wetgeving als het gedrag omtrent de Corona-
pandemie maatregelen  fundamenteel hetzelfde gedrag vertonen  dat overeen komt met het 
gedrag van mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis.   

Het gaat er niet om waarom minister de Jonge coute qe coute wil dat het ganse volk met een 
string-tanga om de mond gebonden rondloopt  het gaat om de verzwegen reden eronder en 
hetzelfde geldt voor de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven. 

Wie nog steeds niet door heeft wat de doelstellingen zijn van de zielloze leiders van het 
economisch-fascisme  slapen. 

Doelstelling NWO = maximaal 500 miljoen mensen als wereldbevolking en dat doel willen ze 
bereiken via de WHO met hun angst-pandemie.


Eis bij voorbaat; 
Kortom, als de Afdeling van de Raad van State op haar standpunt wenst te blijven staan dat 
Huijskens en Van Velzen hun KROONBEWIJS ter zitting niet mogen presenteren 

eisen wij  -wat ons recht en plicht is-   een gedegen en goed gemotiveerde onderbouwing te 
ontvangen waaruit blijkt op basis waarvan de Afdeling vindt en denkt   dat de live-demonstratie 
inzake het duidelijk voor iedereen met een gemiddeld gehoor hoorbaar maken van het verschil 
tussen dB(A) & dB(C)   niet zou kunnen bijdragen aan de beslechting van het aan haar 
voorgelegde geschil van en door ondergetekenden   want het voorgelegde geschil gáát juist over 
dié leugen.


Met de beslissing in uw voorgaande brief snijdt de Raad van State het hart uit het voorgelegde 
beroep en uit Haarzelf als rechtvaardig onafhankelijk bestuursrecht-orgaan en betoont zij aan 
Zichzelf en het volk slechts de knecht van de grootindustrie te zijn ten koste van de bevolking.


Gewoon iets vinden zonder onderbouwing is de Raad van State haar status, zo die op scholen 
aan het volk wordt voorgehouden wordt, onwaardig.


De medewerkers aan de Raad van State hebben twee eden afgelegd, één aan de Koning en de 
tweede is hun beroepseed inzake hun onpartijdigheid, onafhankelijkheid en waarheidsplicht, 

of is er maar één eed aan de CEO van Nederland - de Koning  en zijn die andere kernwaarden 
alleen maar oranjefranje en onderdeel van de poppenkast.


Mocht LFg expert advocaat van de Raad van State mr Jade Gundelach zich vooraf aan de zitting 
nog wensen bij te scholen inzake de waarheid inzake LFg, oftewel dB(C)  zijn wij gaarne bereid 
haar daarin te ondersteunen. 


narcistenbuster.nl hoeDENKik.nl  / 7 8



25 november 2020

Tevens eisen ondergetekenden dat de kennelijk manipulatieve Afdeling deze brief, 

vanzelfsprekend zoals in een correct proces behoort te gebeuren, nu óók naar alle andere 
procespartijen door zendt, oftewel dat niet verzuimd te doen.


Daarnaast is deze brief een ingebracht stuk betreffende de zaak Winningsplan Norg 
instemmingsbesluit.


Wij zien het heroverwogen tussen-besluit van de Afdeling inzake de life-demonstratie 

spoedig tegemoet.


Vriendelijke groet,


R. Huijskens 	 	 	 	 C.A.M. van Velzen


Lindelaan 18, 9342 PL Een


Bijlagen;


*	 Verslag Marine Academie Roemenië


*	 Laag Frequent Geluid onderzoek NAA rapport opgemaakt in opdracht NAM
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