
Van: Zijpp, mr. M.J. van der (Menno) m.vanderzijpp@sodm.nl
Onderwerp: Besluit op uw bezwaarschrift

Datum: 12 juli 2021 om 16:00
Aan: robbert huijskens narcistenbuster@gmail.com

Geachte heer Huijskens en mevrouw Van Velzen,
 
Hierbij zend ik u de beslissing op uw bezwaarschrift tegen de afwijzing van uw verzoek om
handhaving bij SodM.
 
Hoogachtend,
 
 
Menno van der Zijpp
Juridisch medewerker
 
Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP Den Haag
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag
...........................................................................
T  070 379 8400
M +31 (0)6 25109678
E  m.vanderzijpp@sodm.nl
 
http://www.sodm.nl
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages. DOMUS-211786
57-v1-…ing.pdf
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Van: robbert huijskens narcistenbuster@gmail.com
Onderwerp: Re: Besluit op uw bezwaarschrift

Datum: 12 juli 2021 om 17:31
Aan: Zijpp, mr. M.J. van der (Menno) m.vanderzijpp@sodm.nl

Kopie: Driel, ing. J. van (Jan) j.vandriel@sodm.nl

Geachte mr. Menno van der Zijp,

Dank voor uw relatief vlot besluit,
namens de Minister van EZK
inzake deze wassen neus bezwaarschrift,
procedure.
Nu kunnen we weer verder doorpakken.

We kunnen ook moeilijk verlangen dat de Minister van EZK zijn eigen vastgestelde omgevingsvergunning 
die zovelen dupeert en ongezond maakt zelf afkeurt.

We komen uiteindelijk weer bij de Raad van State uit hoor want het Bestuursrecht Noord-Nederland is compleet verrot.

Even een vraag van persoonlijke aard;
Ik vind het steeds weer interessant te zien hoe juristen hun handelen lijken te hebben afgekoppeld van de realiteit
de menselijkheid lijken te hebben vervangen met de digitale-humaniteit,
Mijn vraag is of u, of uw collegae, de werking van hun Mediale Pre Frontale Cortex wel eens laten testen?
Het ontbreken van de werking van die “wachttoren" lijkt bij veel juristen namelijk toch een structureel gegeven te zijn.
Apart is dat, niet dan…

Op de lange termijn nemen mensen bij wie de MPFC niet meer goed functioneert
dat gebrek ook mee naar hun privé leven,
ook daar gaat de MPFC dan steeds minder functioneren,
al dénken ze daar zelf weer anders over,
jammer is dat, niet dan.

Met vriendelijke groet,

Robbert Huijskens

Lianda van Velzen

De Narcisten Busters

Lindelaan 18
9342PL Een

  

Op 12 jul. 2021, om 16:00 heeft Zijpp, mr. M.J. van der (Menno) <m.vanderzijpp@sodm.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer Huijskens en mevrouw Van Velzen,
 
Hierbij zend ik u de beslissing op uw bezwaarschrift tegen de afwijzing van uw verzoek om 
handhaving bij SodM.
 
Hoogachtend,
 
 
Menno van der Zijpp
Juridisch medewerker
 
Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP Den Haag
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag
...........................................................................
T  070 379 8400
M +31 (0)6 25109678



 
> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

De heer Huijskens en mevrouw Van Velzen 
 
Per e-mail: narcistenbuster@gmail.com 
 

 

 

Datum 12 juli 2021 
Betreft Bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek handhaving 
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Staatstoezicht op de Mijnen 

Bezoekadres 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP Den Haag 

Postadres 
Postbus 24037 
2490 AA Den Haag 

T 070 379 8400 (algemeen) 
F 070 379 8455 (algemeen) 

info@sodm.nl 
www.sodm.nl 

Behandeld door 
mr. M.J. van der Zijpp  

T 070 379 8569 

 
Ons kenmerk 
21178657 

Uw kenmerk 
 

Bijlage(n)  

 
Geachte heer Huijskens en mevrouw van Velzen, 
 
Per e-mail van 15 juni 2021 heeft u bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van 6 
mei 2021 met kenmerk 21130599. Bij dat besluit heb ik uw verzoek om 
handhavend op te treden tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
vanwege geluidoverlast door de exploitatie van een installatie te Norg afgewezen. 
U heeft uw bezwaar aangevuld bij e-mails van 19 en 30 juni 2021. 
 
Naar aanleiding van uw bezwaarschrift heb ik beoordeeld of ik een ander besluit 
had moeten nemen. Daarover merk ik het volgende op.  
 
Bij het besluit van 6 mei 2021 heb ik vastgesteld dat de voorschriften van de voor 
de installatie geldende omgevingsvergunning normen bevatten voor met een 
dB(A) weging vastgestelde geluidniveaus. Daarom is, zoals u heeft gevraagd, 
handhaven optreden vanwege het optreden van geluidniveaus die zijn vastgesteld 
met een dB(C) weging niet mogelijk. Voor dat type geluidniveaus zijn in de 
vergunning immers geen voorschriften gesteld die zouden kunnen worden 
overtreden. 
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Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 
21178657 

Uw bezwaarschrift en de aanvullingen daarop bevatten geen duidelijke en 
concrete argumenten waarom ik in mijn besluit ten onrechte heb geconcludeerd 
dat handhavend optreden op de door u gewenste wijze niet mogelijk is. Ik zie dan 
ook geen reden naar aanleiding van uw bezwaar thans een ander besluit te 
nemen. Daarom verklaar ik uw bezwaar ongegrond. Omdat uw bezwaar kennelijk 
ongegrond is, heb ik met toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht afgezien van het horen van belanghebbenden. 
 
Hoogachtend,  
 
de minister van Economische Zaken en Klimaat,  
namens deze, 
 

 
 
 
mr. B.E.A. van der Lecq, 
directeur Bestuurszaken en Vergunningen, SodM 
 
 
 
U kunt tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit aan u is toegezonden door de rechtbank zijn ontvangen. 


