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mr. R.W.L. Loeb
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Gesteldtegen dezeachtergrondkost het Smoczeerveel moeiteom te
een onbev;ngenrechteris behandelden zal wordenbeoordeeld

constateren:
SMoc moet de volgendefeiten en omstandigheden
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wiJ worden niet gehoord in de proceduredle tot het vonnis van 29 september leidt.
Letterjijk. HoewelwU vragen om gehoordte worden, wordt dat aanbod ongemotiveerd
afgeslagen;
wi krljgen niet te horen waarom wij ongelijk krijgen: Smoc moet het maar doen met de
mededellngdat er termen aanwezigzijn om een ordemaatregelte nemen, Waarom?
Waarom ls er eerst een rechter dle in 30 bladzijdengemotiveerdaangeeft waarom de
'ik wil
overheidhaar zaak verliesten verschiinter nu een rechterop het toneel die zegt:
uw argumentenniet horen,u krljg qq ongelljk.en vraag mij niet aan te gevenwaarom";
Feit is: Isla heeft geen spoedeisend
belangen dient dus niet ontvankelilkwordenverklaard
In z'n vovo. Het vonnlsbehelstdat de overheidlets moet doen, oat regardeertde Isla niet.
Het is zeer uifzonderliilten men kan zich afordgenof het wel mogelijkonder de LAR,dat
een vonnls wordt geschorst.Al helemaalals het verzoek wordt gedaandoor een derde
Er moet dan heel wat aan de hand zijn en zal dan een met grondige
belanghebbende.
motivedngonderbouwdmoetenworden.Het is zo hoogstongebruikelijkdat het slechtseen
keer eerder is voorgekomen.Laat dat nou preciesin deze zelfdezaak zijn, in een gelijke
stadiumvan de procedureen door dezelfderechter.
Ook toen heeft deze rechter ongemotiveerdeen voor Smoc en dus voor de bevolking,
gunstrgvonnisgeschorst.
Tijdens de zitting van 17 oktober 2011 veMljst diezelfde rechter de rechtsgeldlge
vertegenwoordigervan Smoc, degene die al 6 jaar procedeert en steevast (zonder
uitzondering)namensSmoc het woord over het technlschegedeeltevoert, naar de zaal.
Isla en de overheid worden tezamen vertegenwoordigd door nlet minder dan drie
advocatendie gedeeltelijkspeclaalvoor de gelegenheidworden lngevlogenuit Nededand.
Al deze advocatenmogen rustig bluven zitten op de eerste rang, mogen de verdellng
juridisch-en technischgedeelteonderde advocatenin stand laten,terwijlde voorzittervan
de stichting als een schoouongende zaal wordt Ingestuurd onder het nadrukkelilk
uitgesprokendrcigementdat hij anders uit de zaal zal worden verwijderd,en ook latere
verzoekenom het woord te mogen voeren, door hemzelfen door ziln advocaat, kortaf
weggewimpeld,

Hoe moeten wij er nu op vertrouwen dat deze zaak door een onafhankelijke, onbevooroordeelde
rechter behandeldwordt. Een rechter dle eerder al kleur heeft bekend (ten faveure van de
vewuilende fabriek en d€ nalatlge overheid) en die in aanloop naar deze zitting andermaal dezelfde
van deze rechter?Het
kleur heeft bekend.Hoekunnenwij vertrouwenop de onbevooroordeeldheid
is een retorischevraag. Het ver$ouwenis weg.
van de re€htersdie haar
Smocmaalt ter vezekerhg van de onaftankelukheiden onpartiJdigheld
In haar zakenzullenb€slissengebruikvan de mogelilkheidom onverwijldna de vovozittingvan 17
het onderhavigewrakingsvetzoek
in te dienenen
oktober,en v66r de zitting in de bodemprocedure
wraakt hierbij Mr R.W.L.Loeb.Zij vertrouwterop dat Mr Loebzelf zal beslissenom terug te treden
en aan de verderebehandellngvan de zakenniet deelte nemen.
Mocht lqr Loeb niet terug treden en uw Hof djt verzoek derhalve behandelen dan verzoekt SMOC
om jn deze gehoordte worden SMm verzoekttevens om van de voortgangvan de zaak op de
hoogtegehoudente worden.
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