Een Pas op de Plaats

voor Ongezonde Straling

2-08-2019.
Reactie van “Een Pas op de Plaats voor Ongezonde Straling/Lelystad” op:
CONCEPT t.b.v. CONSULTATIE
Wijziging van de Telecommunicatiewet implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement
en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie
(Implementatie Telecomcode).

Ten eerste, U schrijft:
Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Nederland is verplicht om EU richtlijnen om te zetten naar nationale wetgeving. Deze
wijzigingen zijn door de EU doorgevoerd om te zorgen dat de regulering in de pas loopt met de
technologische- en marktontwikkelingen, innovatie stimuleert en eindgebruikers goed
beschermt. Met een wijziging van de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde lagere
regelgeving wordt deze Telecomcode geïmplementeerd. (Uit Beantwoording van de 7 vragen uit
het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK).
Ons commentaar: Verplicht? We lezen dat Nederland niet alle EU onderdelen van deze richtlijn
heeft geïmplementeerd! We lezen:
Richtlijn - Hoofdinhoud
Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten
voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. De
lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken. Daarbij kunnen ze rekening houden
met de specifieke situatie in hun eigen land. https://www.europanu.nl/id/vh7bhovywnh7/richtlijn

U schrijft ook:
Noodhulpdienst: een publieke dienst belast met hulpverleningstaken als bedoeld in artikel 11.10, vijfde lid, die
onmiddellijk spoedhulp verleent in situaties waarin met name sprake is van direct gevaar voor lijf en leden, de
individuele gezondheid of volksgezondheid of de individuele of openbare veiligheid, eigendommen van
particulieren of de overheid of het milieu; Blz. 2 CONCEPT t.b.v. CONSULTATIE
Artikel 5c.3
c. redenen van veiligheid;
d. redenen van integriteit en veiligheid van alle reeds aangelegde netwerken of van kritieke nationale infrastructuur;
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Nu kijken we eerst naar de Telecommunicatiewet voor wat betreft de volksgezondheid:
Telecommunicatiewet, geldend van 01-01-2019 t/m heden, quotes over volksgezondheid.
b. de volksgezondheid te beschermen tegen elektromagnetische velden; Hoofdstuk 3. Frequenties Artikel 3.1/b
c. redenen van veiligheid of volksgezondheid;
§ 2. Medegebruik, Artikel 5a.4/2
4 Voor de toepassing van het eerste lid, is van een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 5:31, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht in elk geval sprake indien het niet naleven van de in het eerste lid bedoelde bepalingen
een ernstige en directe bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
Artikel 15.2/2/4
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de middelen die Onze Minister
kan gebruiken om het in de handel brengen of op de markt aanbieden van apparaten of radioapparaten of
categorieën van apparaten of radioapparaten te beëindigen of te beperken apparaten of radioapparaten te laten
terugroepen, of apparaten of radioapparaten uit de handel te laten nemen indien de vrees is gewettigd dat de
betrokken apparaten of radioapparaten een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor de
bescherming van algemene belangen of dat door de betrokken apparaten of radioapparaten ontoelaatbare
belemmeringen worden veroorzaakt in het etherverkeer of in andere apparaten of radioapparaten. Artikel 10.8
Hoofdstuk 10. Uitrusting en radioapparaten https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2019-01-01

Ons commentaar Dit zou uw eerste doel moeten zijn: de volksgezondheid ten alle tijden

voorop stellen! Zie hieronder enkele onderzoeken of artikelen in de pers of boeken die de
schadelijkheid aantonen van EMR en 2G, 3G, 4G en 5G of er over schrijven. Schadelijk
voor mens, dier insect, plant, boom en milieu.
Wij sommen enkele topics op:
“5G Ready”? UK Government’s “5G Rural First”: “Dangerously High” Levels of

Electromagnetic Field Radiation (EMF) in Southern England.
Glastonbury Festival-goers Are Walking into an EMF Minefield
Quote:
“We are now beginning to receive reports from inside the site of dangerously high levels of EMFs. On-site workers
have been reporting bad headaches, nose bleeds and digestive issues. And this is all before the bulk of the campers
arrive on Wednesday. So one can only assume that matters will get…..More:
https://www.globalresearch.ca/glastonbury-festival-goers-walking-emf-minefield/5681851 By Annie Dieu-Le-Veut
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Global Research, June 26, 2019, The Holistic Works 25 June 2019,

https://theholisticworks.com/2019/06/25/glastonbury-festival-goers-are-walking-into-an-emf-minefield/

«Avec la 5G, nous nous sentons comme des cobayes»
SUISSE
L´illustré, Publié jeudi 18 juillet 2019 à 12:03
Depuis que des antennes 5G ont été installées près de leur domicile, en plein Genève, ces habitants du même
quartier souffrent de divers problèmes de santé. Sont-ils les victimes d’une technologie dont on n’a pas assez
testé les dangers? Un médecin et député dénonce.
Since 5G antennas were installed near their home in the heart of Geneva, these residents of the same area
suffer from various health problems. Are they victims of a technology whose dangers were not sufficiently
tested? A doctor and member of parliament speaks out.
•

“With 5G, We Feel Like Guinea Pigs” or “Avec la 5G, nous nous sentons comme des cobayes”. Translated easily into
English with google translator. https://www.illustre.ch/magazine/5g-sentonscobayes?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1kXKK1yWBDKoaZRVOQB7gRvC8o-1a3GyVbQHJPyPkAzzpl73iKYtaiA6Q
“We voelen ons net een proefkonijn met 5G”. Zwitsers magazine onthult de gevaren van 5G.
Zie ook voor meer links https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-fromswitzerland/?fbclid=IwAR094Mo8xCTrBs_sPBc8PBGATXJ9MUyucf5jmCOuACChErNem_uNZejv-Lo

All EMFd Up (Electromagnetic Fields): My Journey Through Wireless Radiation Poisoning
and How You Can Protect Yourself. (2019)Anne Mills
Korte inhoud van het boek: Do you suffer from insomnia, headaches, vertigo, nausea, heart palpitations, body aches
or sporadic flu symptoms? These are all indications of exposure to electromagnetic field radiation (EMF).Cell phones,
routers, WiFi, cell towers, 5G and all things wireless emit EMF, which can make people ill with a permanent malady
called electromagnetic hypersensitivity (EHS). Persons of all ages are being affected in ways in which most United
States physicians are not yet familiar. In this two-part book, Anne Mills tells her first-hand account of EMF poisoning
in 2006 and the ensuing government involvement and threats. Anne then shares experiences in:•Recovery guided by
European physicians, •Protection from wireless radiation and Safe Travel, •Shielding home and building Faraday
shelters, •Diagnosis, Americans with Disabilities Act and Social Security Disability, •And How to Survive in a world
that is All EMF*d Up.

https://www.amazon.com/All-EMF-Electromagnetic-Fields-Radiation/dp/1733950702
https://mdsafetech.org/2019/07/18/book-review-all-emfd-up-my-journey-through-wireless-radiation-poisoning/

The Effect of Microwaves on The Central Nervous System
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Autonomic nervous system is affected by the microwaves of the centimeter wave length band. These waves affect
circulation, respiration, temperature controle, water, balance, albumin and sugar concentration in the cerebro-spinal
fluid. Hydrogen ion concentration. EEG. GSR, sleep. conscious awareness, etc. German Ford Motor_company The Effect
of Microwaves on The Central Nervous System - 82 Pages, 1965, W. Bergman Fragment Abstract.
https://drive.google.com/file/d/13IqAL2ANbMPOHHwRR_ArYnvxBvw7WVtV/view?fbclid=IwAR3ASHWFVoUhLpfIktt
BdoCjkNzQoiMq9_4UyZYvfh_Zfas8T4OHAbWfwLU

Onderzoeker Sainudeen Pattazhy:"Honingbijen gedesoriënteerd door zendmasten"
Uit een Indiaas onderzoek blijkt dat bijen bedreigd worden door de elektromagnetische golven die vrijkomen van
zendmasten. Door de golven raken de bijen gedesoriënteerd en vinden ze nauwelijks hun weg terug naar de bijenkorf.
Als het aantal zendmasten en mobiele telefoons blijft toenemen, kan de bijenpopulatie binnen tien jaar uitgeroeid
….2011.
meer: https://www.agf.nl/article/50203/honingbijen-gedesorienteerd-door-zendmasten/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sainudeen_Pattazhy
https://www.youtube.com/watch?v=ATepZQMTu3g
Study of Daniel Favre about mobile phones and honeybees

Mobile phone-induced honeybee worker piping
Daniel FAVRE 1,2
1Scientific collaborator in the Laboratory of Cellular Biotechnology (LBTC), Swiss Federal Institute of
Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland 2Apiary School of the City of Lausanne, Chemin du Bornalet 2,
CH-1066, Épalinges, Switzerland
Received 24 June 2009 – Revised 29 March 2010 – Accepted 8 April 2010

Abstract
The worldwide maintenance of the honeybee has major ecological, economic, and political implications. In the
present study, electromagnetic waves originating from mobile phones were tested for potential effects on honeybee
behavior. Mobile phone handsets were placed in the close vicinity of honeybees. The sound made by the bees was
recorded and analyzed. The audiograms and spectrograms revealed that active mobile phone handsets have a
dramatic impact on the behavior of the bees, namely by inducing the worker piping signal. In natural conditions,
worker piping either announces the swarming process of the bee colony or is a signal of a disturbed bee colony.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13592-011-0016-x.pdf
Ook nieuw wetenschappelijk onderzoek door de Zwitserse Bioloog Dr. Daniel Favre heeft aangetoond dat bijen
wegvluchten, gedesoriënteerd raken en verdwalen door het signaal van mobiele telefoons. Volgens Dr. Pattazhy kan
de bijenpopulatie binnen tien jaar verdwenen zijn als er nog meer zendmasten bijkomen.
https://stralingsbewustoldambt.nl/bijensterfte-uit-eerder-wetenschappelijk-onderzoek/
14-August-2012 17:03 IST
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MOEF Issues Advisory on use of Mobile Towers in a Way to Minimize their Impacts on
Wildlife Including Birds and Bees
Ministry of Environment and Forests (India):
Accordingly, the information on the impacts related to different forms of wildlife as well as humans, should be
provided to the concerned agencies for regulating the norms for notification of standards for safe limits of
EMR taking into consideration the impacts on living beings.
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=86127

Times of India: Radiations affect all kinds of birds.
25 oktober 2011 They affect sparrows in the cities and obstruct migratory birds in their flight." One of the studies
carried out by Centre for Environment and Vocational Studies, Punjab, 50 eggs of house sparrows were exposed to
EMR for 5-10 minutes. It was found that all the 50 embryos were damaged.
Read more at:
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/10487141.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text
&utm_campaign=cppst

Environment and Wildlife
Update 3/14/19
Quotes: Scientific Literature sections are ordered as follows:
Reviews on Wildlife *Newest Articles All Species Review Articles Wildlife Books *Amphibians *Bacteria and Fungi,
*Bats *Bees and Insects Birds *Cell Towers *Fish *Government Letters and Papers *Magneto-reception
*Mammals *Non-Thermal Effects *Plants and Seeds *Reptiles *Trees.
https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/

“When crossing such electromagnetic fields, bees may no longer remember their way,
may no longer fly in the correct direction, and may become unable to go back to their
hive.”
Marie-Claire Cammaerts (2017)
From: Wireless Silent Spring https://mdsafetech.files.wordpress.com/2018/11/wireless-silentspring_-sccma-oct-22018.pdf By Cindy Russell, MD VP Community Health, SCCMA

17 juli 2019 Vorige week ook rond Kampen koeien volledig in paniek. Kpn bevestiging dat
ze ook in Overijssel aan het testen zijn.
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Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek die dit
mogelijk veroorzaakt bij koeien.
Twee keer in twee jaar tijd, raakte de ruim 500 koeien tellende koppel van Maatschap Visser-Bakker uit Menaldum
volledig in paniek. „De koeien liepen beide keren in het land en vlogen door afrastering heen", vertelt Dieuwke
Bakker. „Het heeft ons verschillende koeien gekost. https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniekmogelijk-door-testen-5g-netwerk/ Melkvee, 5 april 2019

Ons commentaar op:
De gevolgen voor overheid:
- Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot
publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Proefkonijnen
Er staat dus niet dat de overheden verplicht worden om deze antennes te doen plaatsen. Dat zou niet democratisch
zijn. Het is de verantwoordelijkheid van overheden om zelf te beslissen over deze gevaarlijke techniek en of zij hun
burgers willen blootstellen aan onbekende straling om zo proefkonijnen worden. Mensen die al overgevoelig zijn
voor EMV (elektro-overgevoelig ofwel elektrohypersensitief) kunnen bij een landelijke dekking nergens meer heen!
Naar schatting is 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig voor elektromagnetische velden (EM-velden).
Dat zijn in Nederland zo'n 500.000 mensen.
De Tweede Kamer heeft het Kabinet begin juli met een motie een heel duidelijke boodschap gegeven: op Europees
niveau moet de problematiek van EHS onder de aandacht worden gebracht. Bron: https://stichtingehs.nl/

We lezen in de RICHTLIJN (EU) 2018/1972 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische
communicatie (herschikking) (Voor de EER relevante tekst), L 321/56 NL, Publicatieblad
van de Europese Unie 17.12.2018, over de volksgezondheid:
Overwegingen:
(110):
Er dient absoluut voor te worden gezorgd dat burgers niet zodanig worden blootgesteld aan elektromagnetische
velden dat het schadelijk is voor de volksgezondheid. De lidstaten moeten streven naar consistentie in de hele Unie
om dit probleem aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de voorzorgsbenadering in Aanbeveling 1999/519/
EG, waardoor naar meer consistente implementatievoorwaarden wordt toegewerkt. De lidstaten dienen waar nodig
de procedure van Richtlijn (EU) 2015/1535 toe te passen, ook om voor transparantie voor de belanghebbenden te
zorgen en andere lidstaten en de Commissie de kans te geven om te reageren.
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(106) Wanneer van exploitanten van mobiele netwerken om milieuredenen wordt geëist dat zij torens of masten
delen, zou dit verplichte gedeelde gebruik om redenen van de volksgezondheid kunnen leiden tot een verlaging van
de voor elke exploitant toegestane maximum transmissievermogensniveaus, wat er dan weer toe zou kunnen leiden
dat de exploitanten meer transmissiestations moeten installeren om te zorgen voor nationale dekking. De bevoegde
instanties moeten ernaar streven een evenwicht te vinden tussen overwegingen op het vlak van het milieu en van
volksgezondheid, zoveel mogelijk rekening houdend met de voorzorgsbenadering van Aanbeveling 1999/519/EG van
de Raad (1).
(114) Beperkingen van het beginsel van technologieneutraliteit moeten passend zijn, en gemotiveerd zijn vanuit de
noodzaak schadelijke interferentie te voorkomen, bijvoorbeeld door zendmaskers en limieten voor het zendvermogen
op te leggen, om te zorgen voor bescherming van de volksgezondheid door de blootstelling van het publiek aan
elektromagnetische velden te beperken, om de goede werking van diensten te waarborgen door een
toereikende technische kwaliteit van de dienst zonder dat zulks noodzakelijkerwijs belet dat in dezelfde
radiospectrumband meer dan één dienst kan worden gebruikt, om een correct gezamenlijk gebruik van het
radiospectrum mogelijk te maken, met name wanneer het gebruik daarvan alleen is onderworpen aan algemene
machtigingen, om het efficiënte gebruik van het radiospectrum zeker te stellen, of om een doelstelling van algemeen
belang na te streven overeenkomstig het Unierecht.
(117) Wanneer de lidstaten in uitzonderlijke gevallen besluiten om de vrijheid van aanbieding van elektronische
communicatienetwerken en -diensten om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid in te
perken, moeten zij de redenen voor die inperking toelichten.
Artikel 4 (Behoeft geen implementatie): Strategische planning en coördinatie van het radiospectrumbeleid
De lidstaten werken met elkaar en met de Commissie samen bij de strategische planning, coördinatie en
harmonisatie van het gebruik van het radiospectrum in de Unie, overeenkomstig het Uniebeleid voor de
totstandbrenging en werking van de interne markt voor elektronische communicatie. Daartoe houden zij onder meer
rekening met de economische, veiligheids- en gezondheidsaspecten van het Uniebeleid, met maatschappelijke
belangen, met de vrije meningsuiting, met culturele, wetenschappelijke, sociale en technische aspecten van het
Uniebeleid, alsmede met de uiteenlopende belangen van de kringen van radiospectrumgebruikers, met het oog op de
optimalisatie van het gebruik van het radiospectrum en het vermijden van schadelijke interferentie.

Artikel 30 (Behoeft geen implementatie):
6. Niettegenstaande de leden 2, 3 en 5 van dit artikel kan de bevoegde instantie, indien zij over bewijzen beschikt dat
een inbreuk op de voorwaarden voor de algemene machtiging, op de gebruiksrechten voor radiospectrum en voor
nummervoorraden of op de specifieke verplichtingen van artikel 13, lid 2, of artikel 47, lid 1 of 2, een directe en
ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid, of ernstige
economische of bedrijfstechnische problemen voor andere aanbieders of gebruikers van elektronische
communicatienetwerken of -diensten tot gevolg zal hebben, in afwachting van een definitief besluit tussentijdse
spoedmaatregelen nemen om een eind te maken aan de situatie. De bevoegde autoriteiten bieden de betrokken
onderneming een redelijke gelegenheid om haar standpunt kenbaar te maken en oplossingen voor te stellen. In
voorkomend geval kan de bevoegde instantie de voorlopige maatregelen bevestigen; deze zijn maximaal
drie maanden geldig, maar kunnen in omstandigheden waarin de handhavingsprocedures niet zijn afgerond, met nog
een periode van maximaal drie maanden worden verlengd.
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Artikel 44 eerste lid, eerste alinea, eerste lid, tweede alinea, worden geïmplementeerd, tweede lid niet.
1.

Indien een exploitant krachtens het nationale recht gebruik heeft gemaakt van het recht om faciliteiten op, over of
onder openbare of particuliere eigendom te installeren, of een procedure voor de onteigening of het gebruik van
eigendom heeft toegepast, kunnen de bevoegde instanties colocatie en gedeeld gebruik van op die basis
geïnstalleerde netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten opleggen om het milieu, de volksgezondheid of de
openbare veiligheid te beschermen of om bij te dragen tot stedenbouwkundige of planologische doelstellingen.

Artikel 45 (Behoeft geen implementatie):
h) in de hele Unie te streven naar consistentie en voorspelbaarheid wat betreft de manier waarop
machtigingen voor het gebruik van radiospectrum worden verleend met het oog op de bescherming van de
volksgezondheid, met inachtneming van Aanbeveling 1999/519/EG.
Bijlage 1
3. Maatregelen voor de bescherming van de volksgezondheid tegen elektromagnetische velden die worden
veroorzaakt door elektronischecommunicatienetwerken, overeenkomstig het Unierecht, zoveel mogelijk
rekening houdend met Aanbeveling 1999/519/EG.

L 321/56 NL Publicatieblad van de Europese Unie 17.12.2018 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972

Onze suggestie als u toch de wet aanpast: voeg een extra artikel toe, waarin er eerst
verplicht, onafhankelijke, peer reviewed onderzoeken moeten worden gedaan
betreffende de gezondheid van mens, dier insect, boom, plant en milieu voordat 5G
uitgerold wordt en gemengd wordt met de andere “G´s”. En dit geldt ook voor alle
nieuwe “G´s” en andere huidige én toekomstige toepassingen!
Eerst moet er uitgebreid onafhankelijk onderzoek komen van 2g, 3g, 4g en 5g en dan ook nog door alle “g´s” te
combineren, voordat er een antenne geplaatst mag worden! U zou zodoende de voordelen voor
telecommaatschappijen, commerciële instellingen dus, bevoordelen boven de gezondheid van uw burgers, de
dieren, insecten, planten, bomen en het milieu als dit niet eerst plaats vindt.

Bomen onmisbaar
Hoeveel bomen zijn er al niet gesneuveld omdat zij 5G straling in de weg zouden zitten?
Dit is een ongekend schandaal. We hebben juist meer bomen nodig nu de temperatuur stijgt.
Hierna foto´s van een antennemast in het VK met een waarschuwing er op. Hoezo ongevaarlijk? Tenslotte een
cartoon. Zie ook onze website: https://www.gentechvrij.nl/5g/ .
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Elektromagnetische straling (=EMR), elektromagnetische velden (=EMF).

Tweet van 28-7-2019, VK.
Een mast met antennes voor mobile telefonie, volgens de twitteraar bestemd voor 5G, afgelopen week opgericht
vlakbij een school met waarschuwing voor stralingsrisico´s er op. Met toestemming overgenomen. Waarom een
waarschuwing? Het is toch veilig?
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