
 

Van: straal-zelf 33 [mailto:straal.zelf33@gmail.com]  
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 10:52 
 
Onderwerp: 5G testen in uw gemeente, en implementatie van verplichte plaatsing/ wetsontwerp EZ( 
bekend) 

 
Geachte raadsleden,  
 
Graag informeren wij u met betrekking tot de huidige stand van zaken betreffende EMV (elektro 
magnetische velden). 
 
3 bijlagen, te weten:  
 
1- Brief Pal Groen Links Leeuwarden/Petra Vlutters, 17 september 2019 
2- Brief 20 oktober 2019 
3- YT uitzending Interview Eric van Rongen, ICNIPR met Emil Moller- duur plm 60 minuten 
 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

 
Eerst Nederlandse rechtszaak tegen 5G  
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/eerste-nederlandse-5g-
rechtszaak-een-
feit/?fbclid=IwAR3zM7qxZs0o7e3EN2t0yH55Drf3hLOTGFyBcahT3rAQHhijSoPH34coSAI 
 
HET KENNISPLATVORM, onderdeel van de Rijksoverheid geeft aan dat 3% van de 
bevolking gezondheidsproblemen heeft door EMV 
https://stichtingehs.nl/blog/217-een-onderzoek-is-opgedoken 
 
ERIC VAN RONGEN voorzitter van ICNIRP staat welwillend staat tegenover het bijstellen van 
wat nu precies schadelijke EMV is.  
-Is 5G veilig en getest? Kijk eerst eens naar een interview met Eric van Rongen,  
voorzitter van ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) die de  
stralingsnormen o.a. in Nederland bepaalt:  
https://www.youtube.com/watch?v=vZQlmHP6UUQ 
-Alle overheden, politici, telecom bedrijven, NGO's, adviesraden en de media  
verwijzen naar de veiligheidsnormen van ICNIRP. Deze organisaties zijn zelf  
niet goed op de hoogte; hun kennisniveau is verrassend laag betreffende EMV 
-Dit staat in schril contrast met 30.000 onderzoeken naar het militaire gebruik  
van EMV en met 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van EMV.  
-Men kan opmaken uit het interview met de voorzitter van ICNIRP, dat hij  
welwillend staat tegenover het bijstellen van wat nu precies schadelijke EMV is.  

 
25 gemeenten maken zich zorgen over 5G 
https://jdreport.com/al-25-gemeenten-komen-in-verzet-tegen-de-verplichting-om-5g-uit-te-
rollen/ 
 
STOP 5G: STEL TELECOMPROVIDERS & POLITICI AANSPRAKELIJK MET EEN 
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VERBINTENIS INCL. DAGVERGOEDING VAN MAX. € 2.000,- PER DAG! 
https://bondoverheidszaken.nl/testsite/5G_Aansprakelijkheid.html 
Meer dan 4400 personen doen mee. 

Met vriendelijke groet 
Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep Leeuwarden  
 

 

NB. Niet onmogelijk, dat mw minister Ollongren inmiddels bepaalde informatie heeft 

gediskwalificeerd, niet om de inhoud, maar om strijdigheid met bepaalde belangen.  
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