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Bij de start van dit nieuwe jaar vragen wij graag uw aandacht voor de enorme risico’s die de overheid
neemt door steeds meer wetgeving te (willen) implementeren die voorschrijft dat er overal in onze
directe leefomgeving zendantennes geplaatst moeten worden. Burgers en gemeenten worden hierbij
steeds verder ingeperkt in hun autonomie, en stralingsarme gebieden verdwijnen in hoog tempo.
Vele burgers, belangenvertegenwoordigers, artsen en wetenschappers hebben de afgelopen jaren de
overheid regelmatig gewaarschuwd dat deze explosieve toename van de hoeveelheid én diversiteit
van (gepulste) kunstmatige straling ernstige en schadelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid,
dieren, de natuur en het klimaat, oftewel het hele ecosysteem. Helaas voelen wij ons allen niet
gehoord en stellen wij vast dat ook de Tweede Kamer door het kabinet op een zijspoor wordt gezet.

Thema Gezondheid en Tweede Kamerverkiezingen
Volgens schattingen ervaart 3-7% van de bevolking nu al (ernstige) gezondheidsklachten door een
stralingsbelasting die ruim onder de huidige blootstellingslimieten ligt. Dat is een groep van in ieder
geval meer dan 500.000 mensen. Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hier ligt
voor u dan ook een prachtkans om iets goeds te doen voor de maatschappij en tegelijkertijd een
extra kiezersgroep te bereiken door deze problematiek serieus op te pakken en een plek te geven in
uw verkiezingsprogramma.

Boek met gebundelde visies én praktische adviezen voor u
We begrijpen uiteraard dat u een drukke agenda heeft, zeker in deze
enerverende tijd. Het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN)
heeft daarom vele belangenvertegenwoordigers in het ‘stralingsdossier’
samengebracht en heeft de diversiteit aan visies gebundeld in het boek
‘Straling van alle kanten bekeken’. Dit boek bieden wij u hierbij graag ter
ondersteuning aan. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door vele
stralingsbewuste donateurs.

www.wpen.nl

Het onderwerp straling wordt vaak zeer eenzijdig benaderd vanuit de technologische en vooral
economische kant. We willen u hierbij oproepen om het onderwerp breder en vooral vanuit de
invalshoek ‘gezondheid’ te bekijken. In dit boek treft u vele praktische adviezen van wetenschappers,
hoogleraren, ingenieurs, biologen, huisartsen, een psycholoog, een ecoloog, een voormalig topman
van een telecombedrijf, meetspecialisten, de stichting die de belangen van elektrogevoeligen
behartigt, diverse ervaringsdeskundigen en uiteraard ook van ons eigen burgerinitiatief om
stralingsarme woon- en leefgebieden te realiseren.

www.stralingsbewustwonen.nl
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Hoe zou u verder kunnen gaan?*
Wij willen u hierbij als volksvertegenwoordigers oproepen om ‘straling en gezondheidsrisico’s’ op
de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Onderstaand 8 acties die o.a. opgepakt kunnen worden:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pauzeer voorlopig uitbreiding van huidige zendmasten en de uitrol van 5G, small cells en IoTtoepassingen en pas het voorzorgsprincipe toe. Zorgvuldigheid nu is beter dan spijt achteraf.
Maak fondsen vrij voor deugdelijk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar risico’s en
gevolgen, rekening houdend met biologische, cumulatieve en langetermijn effecten.
Organiseer een inhoudelijk maatschappelijk en politiek debat (waar ook het Rathenau Instituut
voor pleitte) en zorg voor effectieve voorlichting aan artsen, scholen en burgers over
gezondheidsrisico’s en hoe preventie toe te passen.
Neem burgers die gezondheidsklachten ervaren door straling serieus. Ondersteun hen met
passende hulpverlening en maak stralingsarme woon-, leef- en herstelgebieden mogelijk of
faciliteer deze zelf. Zorg daarbij dat het ministerie van VWS een leidende rol krijgt.
Laat gemeenten en provincies hun autonomie en regierol behouden, zodat ze zelf kunnen
inspelen op lokale behoeften en situaties. Zie hierbij tevens de uitspraak van rechtbank
Gelderland, waarin wordt gesteld dat gemeenten gezondheidsbelangen van burgers die gevoelig
zijn voor straling mee moeten wegen in hun lokale antennebeleid (ECLI:NL:RBGEL:2020:6702).
Verzoek de staatssecretaris van EZK om de zeer omstreden blootstellingsrichtlijnen van de
private organisatie ICNIRP te herzien. Conform het vonnis van de bestuursrechter (en het advies
van de Gezondheidsraad) kan niet uitgesloten worden dat ook bij een veldsterkte vér onder de
blootstellingslimieten sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s (ECLI:NL:RBGEL:2020:6699).
Plaats opnieuw de op 10 december 2020 geannuleerde technische briefing inzake het advies van
de Gezondheidsraad over ‘5G en Gezondheid’ op de agenda van de Tweede Kamer en neem hun
advies om de 26 GHz frequentie voorlopig niet te benutten serieus.
Verzoek de staatssecretaris van EZK om de Tweede Kamer te betrekken bij de voorgenomen
wijziging van het Frequentiebesluit 2013 (AMvB), dat landelijk de zeer omstreden ICNIRP
blootstellingsrichtlijnen wil voorschrijven en gemeenten, provincies en burgers buitenspel zet.

Stralingsarm blijvende gebieden
Vanuit burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen hebben wij ons verdiept in de concrete mogelijkheden
binnen de huidige wet- en regelgeving om blijvend stralingsarme woongebieden te realiseren. U kunt
hier in het boek vanaf pagina 154 meer over lezen.
Wij willen u hierbij vragen of u als volksvertegenwoordiger op wilt komen voor een gezonde leefomgeving voor alle burgers, en met name voor de groeiende groep mensen die (nu al) gezondheidsklachten ervaren door straling. Kunnen wij op u rekenen?
Namens Burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen,
Rob Verboog en Silvia Belgraver
Telefoon: 0343-411858 en 023-5749928
E-mail: info@stralingsbewustwonen.nl
* vanaf pagina 212 van het boek ziet u alle kernboodschappen voor beleidsmakers en politici op een rij

www.stralingsbewustwonen.nl
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