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t t1] Q1Onderwerp: lnformatiemap 5G en gezondheid voor gemeenten
lnformatie over de stralingslimieten van draadloze communicatie en
gezondheidsproblemen die ruim onder deze limieten optreden en verzoek
om deze informatie mee te nemen in te maken keuzes rondom 5G.

Datum: L8 december 2OI9

Geachte Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraadslede¡,

Met bijgevoegde 'lnformatiemap 5G en Gezondheid' vragen wij u - nog voor de ingrijpende uitrol
van 5G plaats vindt - zich te verdiepen in de gezondheidsrisico's die samenhangen met 5G. Vlak

voor het zomerreces, voorafgaand aan het debat over 5G in de Tweede Kamer, is de eerste
informatiemap aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Omdat wij merken dat deze relevante informatie lokale volksvertegenwoordigers niet of slechts
zeer beperkt en gefragmenteerd bereikt, hebben wij speciaal voor de gemeenten een variant van

deze 'lnformatiemap 5G en Gezondheid' gemaakt. De eerste versie van deze lnformatiemap 5G en

Gezondheid voor gemeenten is op 20 november 2019 tijdens de demonstratie tegen 5G in

Eind hoven overha nd igd aa n locobu rgemeester Ma rce I Oosterveer.

Allereerst gaan we in de informatiemap in op de normen voor blootstelling aan

elektromagnetische velden (EMV), c.q. straling, van draadloze communicatie. Ook de overheid is

van mening dat deze normen van groot belang zijn. Als reactie op onze eerdere brieven en brieven

van anderen verwijzen gemeenten en landelijke overheid namelijk vrijwel altijd naar deze normen,
zoals die in 1998 zijn aanbevolen door de lnternational Commission on Non-lonizing Radiation

Protection (lCNlRP). De leden van deze organisatie hebben veelal banden met de private industrie,
vooral met de telecomsector, zoals o.a. blijkt uit het artikel 'Bellen schaadt cellen' in De Groene
Amsterdammer.l

Het probleem met deze normen is dat ze uitsluitend rekening houden met thermische effecten die

tijdens of kort na een kortdurende (6 of 30 minuten) durende bestraling optreden. ln
werkelijkheid treedt vrijwel alle gezondheidsschade pas op na cumulatieve langdurige bestraling

die voor velen niet te vermijden is. Al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren de

Russische normen wat stralingsintensiteit betreft al een factor 100 strenger dan de latere ICNIRP

normen, dit vanwege de toen al bekende wetenschappelijk vastgestelde gezondheidseffecten
c veroorzaakt door niet-thermische biologische effecten van deze straling. ln het 5G Appea12 stellen

265 wetenschappers uit meer dan 40 landen dat de huidige ICNIRP "veiligheidsrichtlijnen"
achterhaald zijn en dat deze alleen de industrie beschermen, niet de gezondheid. Er zijn nieuwe

veiligheidsnormen nodig en die moeten gebaseerd zijn op niet-thermische biologische en

gezondheidseffecten.

t https://www.sroene.nl/artikel/bellen-schaadt-cel len
2 http://www.5sappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5s/
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Dit brengt ons bij het tweede punt waar we in de informatiemap op ingaan: in overheidsstukken

wordt vaak gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat de EMV (straling) van draadloze

communicatie gezondheidsschade veroorzaakt. Dit is een flagrante ontkenning van de

werkelijkheid. Er zijn duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke

en mogelijk schadelijke niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. ln de informatiemap

geven we links naar relevante overzichten op dit gebied. Bovendien zijn er talloze

ervaringsverhalen van slachtoffers van de stralingsbelasting. ln de informatiemap hebben we een

aantal daarvan opgenomen.

Een derde punt betreft de bagatellisering van de mogelijke extra gezondheidseffecten van 5G.

Speciaal voor de hogere frequenties gaan we hierop in en stellen dat daarbij de belasting van de

huid aanzienlijk zal toenemen en dat terwijlvelen al ernstige huidproblemen kríjgen door de

huidige 2G,3G en 4G bestralingen. De huid is een belangrijk orgaan met veel functies maar het

belang daarvan wordt gebagatelliseerd. ln de informatiemap wordt daar in detail op ingegaan.

Bij het samenstellen van de informatiemap hebben we een zorgvuldige keuze gemaakt uit de

overvloedige informatie die op dit gebied bestaat. Wijverzoeken u er kennis van te nemen en niet

alleen de informat¡e te lezen afkomstig van organisaties die uitsluitend rekening houden met korte

termijn economische belangen. De implicaties van Big Tech z'tjn enorm en een goed geinformeerde

volksvertegenwoordiging en samenleving is essentieel om een toekomst te kunnen creëren die

leefbaar is en blijft, voor zowel mens, plant als dier.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aandacht en inzet.

Alvast fijne feestdagen en een stralend 2020 toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Let's Talk About Tech StopUMTS Stichting EHS

Bijlage lnformatiemap 5G en Gezondheid, versie 12 december 2Ot9
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