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Inspraakprocedure grensoverschrijdende milieuactiviteiten van Beukeveld 
 
De staat Beukeveld, als kleinste land ter wereld, is samen met Rusland, het grootste, voornemens om op haar 
grondgebied naar gas en olie te laten boren om deze daarna door Gazprom te laten exploiteren. Deze 
werkzaamheden zullen in Beukeveld plaats vinden door én onder supervisie van Gazprom. Gazprom krijgt 
hiervoor een locatie om naar gas en olie te boren en bouwt daarvoor een hoofdkantoor in Beukeveld.  
Bekend is namelijk dat in Coevorden het eerste gas in Nederland is 
gevonden en dat rondom Coevorden olie zit. Beukeveld laat deze 
energiebronnen aanboren. 
 
Met Gazprom zal worden afgesproken, dat de geelgroen opgeboorde 
olie aan de staat der Nederlanden toebehoort en de groengele aan 
Duitsland. Andersom mag ook. Alle opgeboorde zwarte olie en gas zijn 
van de staat Beukeveld en voor Gazprom. Aardgas is reuk- en 
kleurloos dus moeilijk te bepalen van welk land het afkomstig is. 
Derhalve wordt gesteld dat alle gas dat naar boven komt van 
Beukeveld is en dus door Gazprom aan derden wordt verkocht. 
 
Alvorens deze werkzaamheden op te starten kunnen belanghebbende 
tegen deze grensoverschrijdende werkzaamheden bij Beukeveld 
bezwaar aan teken of met opbouwend commentaar komen, waarmee de 
exploitaties versneld kunnen worden uitgevoerd. Het kopen van 
aandelen behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Door Beukeveld wordt beloofd dat deze bezwaarprocedures niet op de corrupte wijze, zoals thans veelvuldig in 
Nederland en Duitsland plaats vinden, zal worden uitgevoerd. Beukeveld houdt zich namelijk wel aan 
Internationale wet en regelgeving met de Rechten van Mens als primair uitgangspunt. Het allerbelangrijkste 
Grondwetartikel in Beukeveld is namelijk GELIJKHEID. 
 
De staat Beukeveld verplicht zich, terwijl het geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, zich ook aan alle 
Europese wet en regelgeving te houden. Dit laatste betekent, dat Beukeveld binnenkort tevens gaat starten met 
de uitvoer van accijnsvrije produkten, zoals sigaretten, drank, benzine en parfum en een casino opricht, alwaar 
alle winsten belastingvrij zijn. 
 
Deze internationale acties op het kleinste land ter wereld worden ons voornamelijk opgedrongen door 
onrechtmatigheden van de gemeente Coevorden, provincie Drenthe en de staat der Nederlanden. 
Gezamenlijk zijn zij precies 7 jaren bezig om ons als eenvoudige veehouders financieel kapot te maken. 
 
De rek is er uit, vandaar dat wij als eenvoudige veehouders in de olie, taxfree winkels, benzine en 
parfumverkoop gaan, de exploitatie van casino’s opzetten en aandelen uitgeven om simpelweg te kunnen 
overleven. Dit is mede ingegeven vanwege een andere zeer grote fraude zaak, namelijk de melkgeldfraude 
alwaar ook wij en alle Europese veehouders ernstig de dupe van zijn geworden. 
 
Leven en laten leven zou het mooiste zijn, ware het niet dat menig leven door financieel gewin van onaantastbare 
ambtenaren, waaronder tientallen rechters van de Raad van State en twee nationale ombudsmannen volkomen 
wordt verwoest. 
 
De familie Beukeveld is daar een voorbeeld van met minimaal drie internationaal gezien zeer grote fraude zaken, 
nogmaals hoofdzakelijk door hoge ambtenaren, waaronder ruim dertig rechters begaan. 
Met name de ex-burgemeester van Coevorden mr ing. B.P. Jansema, de huidige burgemeester van Coevorden 
B.D. Bouwmeester, diverse (ex)-wethouders van de gemeente Coevorden met name E. Thiele en H. Bouwers, 
diverse ambtenaren van de gemeente Coevorden, zoals, mr J. Buurman, P. Leeuw (thans secretaris van de 
gemeente!), J. Dijkstra, (ex-secretaris), mr H.W.J. Jonker en G. Metselaar, dhr H. Kammel van de gemeente 
Emlichheim, diverse hoge ambtenaren van de provincie Drenthe, waaronder de commissaris van de koningin R. 
ter Beek, de gedupeerden drs S.B. Swierstra en H. Weggemans spelen in het kader van de grote criminaliteit 
allen een zeer dubieuze, doch prominente rol in deze fraude zaken. 
 
Tegenover deze frauderende ambtenaren blijft er voor de staat Beukeveld geen andere keus over dan via olie, 
gas, accijnzen en casino’s te trachten het hoofd boven water te houden en moeten wij wel met buitenlandse 
ondernemers naar olie, gas en andere inkomsten zoeken. Wij dachten daarbij maar de grootste gasleverancier ter 
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wereld  in de arm te nemen. Gas en olie zijn op dit moment duur en dus snel rendabel te winnen. Daarnaast 
passen deze exploitaties uitstekend in het Energiekarakter, dat het Europark uit wil stralen. Bijkomend voordeel 
is dat de Gasunie zijn voorraad reeds heeft verkocht.  
 
Wij hopen dat u als buitenlandse buren begrip hiervoor heeft en dat u niet teveel bezwaarprocedures indient. 
Opbouwende kritiek en daarnaast hulp passen ons het best. Samenwerking is altijd ons credo geweest en is 
namelijk ook goed voor het rendement van de aandelen van de staat Beukeveld, alwaar een ieder van kan 
profiteren. Eerdaags starten wij met deze uitgifte. 
 
Bezwaarprocedures tegen de olie en gaswinning kunt u vanuit Nederland indienen bij de enige eigenaar van de 
staat, dr G.J.J. Beukeveld, Renoirhof 161, 1628 XC Hoorn en via Duitsland bij het hoofd Internationale 
Klachtenafhandeling W. Muller, Emsstrasse 12, D-48499 Salzbergen, Duitsland. 
 
De bezwaarprocedures lopen volgens de Internationale wet en regelgeving. Indien nodig kunt u daarna beroep 
aanteken bij het Internationaal Gerechtshof te Den Haag. Binnenkort zorgen wij er voor dat deze 
beroepsprocedure via het Internationaal Gerechtshof te Den Haag zal lopen.  
 
Nogmaals voor alle duidelijkheid, Beukeveld ligt niet in Nederland en niet in Duitsland. Beukeveld ligt in de 
nabijheid van Coevorden en Emlichheim in Europa tussen Nederland en Duitsland in. Beukeveld gaat met 
Gazprom in gas en olie. 
 
Samengevat 
Als kleinste staat van de wereld opereert Beukeveld met de 
grootste om haar toekomst veilig te stellen, daarbij worden 
alle burgers in de nabije omgeving om hun mening 
gevraagd en worden deze meningen gerespecteerd. Dit is in 
groot contrast met de gang van zaken in Nederland en 
Duitsland. Daar heersen en bezeren namelijk de leugens in 
het bestuur en bestuursrecht. In Beukeveld telt uw mening, 
die u tot een halfjaar na bovenstaande datum schriftelijk bij 
ons kenbaar kunt maken, waarnaar wij de bezwaarprocedure 
starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens alle leden van de staat Beukeveld. 
 
 
Dr G.J.J. Beukeveld 


