Oftewel, waarom de gezondheid van ons allemaal
ondergeschikt wordt gemaakt aan miljarden winst,

door

Luuk van Dinter ©

Benodigd:
 Hier de foto’s invoegen van zendmast vrijstaand en
eentje van een zendmast op de Elsthof.
 Gevolgd door het aantal: 60.000 masten als
onderschrift.

door Luuk van Dinter ©

Het begin:
 In 2002 wordt het Nationaal Antenne Convenant
opgesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 5 telecomproviders.
 Burgers als U en ik hadden daarbij geen inspraak
 De Gemeente Wijchen wèl, maar zij heeft haar
inspraak uit handen gegeven aan de VNG
door Luuk van Dinter ©

 De providers verplichten zich om in 2007 een
landelijke dekking voor UMTS te bieden en betalen
samen € 2,7 miljard (!) voor de zendlicensies.
 De VNG verplicht zich de gemeentes te ondersteunen
bij het stroomlijnen van het plaatselijk
vergunningenbeleid.

 De rijksoverheid voorziet in een informatie-loket voor
burgers, bestuurders en bedrijven: het Antenneburo
en neemt zoveel mogelijk bestuurlijke hindernissen
(lees: inspraakmogelijkheden) weg .

door Luuk van Dinter ©

Geen inspraak mogelijk :
 Zendmasten op scholen, ziekenhuizen, bejaardenflats
etc. , niet hoger dan 5 meter, zijn vergunningsvrij.
 Providers mogen naar eigen goeddunken zendmasten

ombouwen van GSM naar UMTS en zenders
bijplaatsen.
 Jaarlijks dienen de providers een plaatsingsplan in. Als
gemeentes niet binnen 14 dagen schriftelijk reageren,
is het plaatsingsplan automatisch definitief. Het
plaatsingsplan is niet openbaar voor burgers.
door Luuk van Dinter ©

Gezondheidsschade:
 In een TNO-onderzoek uit 2003 werd duidelijk
vastgesteld dat er schadelijke invloeden zijn op de
gezondheid.

 Toenmalig staatssecretaris Van Geel (CDA) gelaste een
nieuw groter onderzoek om de resultaten van het TNO
onderzoek te bevestigen.
 Niettemin ging de plaatsing van nieuwe zendmasten
onverminderd door.
door Luuk van Dinter ©

 Pas in juni 2006, drie jaar later, verscheen het beruchte
Zwitserse onderzoek.

 Een samenvatting van 6 pagina’s werd in een

Amerikaans tijdschrift gepubliceerd. De opzet, de
onderzoeksgegevens, de wijze van analyse zijn
allemaal geheim gebleven.
 Dus is ieder controle of een vergelijking met andere
onderzoeken onmogelijk.
door Luuk van Dinter ©

Wat weten we wel:
 Het onderzoek betreft blootstelling van proefpersonen
aan straling gedurende maximaal 45 minuten.
 Het onderzoek zegt geen bewijs van schadelijke

bij
blootstelling gedurende 45
minuten!!!
invloeden vastgesteld te hebben

door Luuk van Dinter ©

Conclusie:
 Over de gezondheidsrisico’s op lange termijn wil ook
het Zwitsers onderzoek GEEN uitspraak doen.

 Desondanks verklaarden staatssecretaris Van Geel en
de Gezondheidsraad dat nu bewezen was dat er geen
gezondheidsrisico’s waren. Gemeentes die tot dan toe
UMTS masten weerden, dienden hun verzet
onmiddellijk te staken.
door Luuk van Dinter ©

Ra ra ra, hoe kan dat?
 In 2002 heeft het Rijk heeft 2,7 miljard euro ontvangen
voor de UMTS uitzendrechten.
 Het Rijk is groot-aandeelhouder van telecomprovider
KPN (wat door overnames en zustermaatschappijen
ook weer deelbelangen in Telfort en Vodafone heeft)
 Op de miljardenstroom aan investeringen,
dienstverleningen, produkten, etc toucheert het Rijk
haar leges en belastingen.

door Luuk van Dinter ©

En de Gezondheidsraad dan?
 De Gezondheidsraad kwalificeert het TNO rapport uit

2003, dat bewijs leverde van schadelijke invloeden, als
“gebrekkig” en “voor verbetering vatbaar”.
 De Gezondheidsraad kwalificeert het oncontroleerbare en

geheime Zwitserse onderzoek, dat geen schadelijke
invloeden zegt te vinden, als “wetenschappelijk”
 De Gezondheidsraad kwalificeert alle andere onderzoeken

uit de afgelopen 20 jaar als “niet wetenschappelijk”
door Luuk van Dinter ©

Ra ra ra, hoe kan dat?
 Eric van Rongen, secretaris van de commissie Electro

Magnetische Straling van de Gezondheidsraad, is lid van de
privé-club van de telecomindustrie , de ICNIRP en lid van de
EMF commissie van de Wereld Gezondheids Organisatie
(WHO).

 Frank de Gruijl, lid van diezelfde commissie van de

Gezondheidsraad, is ook lid van diezelfde ICNIRP.

 Professor Zwamborn, onderzoeksleider van het TNO rapport,

levert als lid van de Gezondheidsraad kritiek op zijn eigen
onderzoekswerk.

 Dit wekt op z’n minst de schijn van belangenverstrengeling!
door Luuk van Dinter ©

Wereld Gezondheidsorganisatie?
 De WHO was tot 2003 kritisch over de risico’s van
electro –magnetische straling.
 In 2003 werd Mike Repacholli voorzitter van diens
commissie EMF.
 Vanaf 2003 werd de EMF commissie minder kritisch
tot gematigd positief over de risico’s.
 In september 2006 trad Mike Repacholli af toen
bekend werd dat hij jaarlijks 150.000 dollar ontvangen
had van de internationale telecom-industrie.
 Vanuit de Ned. Gezondheidsraad is Eric van Rongen
nog steeds lid van die EMF-commissie.
door Luuk van Dinter ©

En de wettelijke normen dan?
 De Nederlandse veiligheidsnormen zijn door kabinet
Balkenende 3 gekoppeld aan de Europese normen.
Daarmee zijn de nog soepelere adviesnormen van de
Gezondheidsraad genegeerd.
 De Europese normen zijn niet gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek.

 De Europese normen zijn gebaseerd op richtlijnen van
de privé telecomclub ICNIRP.
 Daarmee zijn de Nederlandse veiligheidsnormen de
soepelste van de HELE wereld.
door Luuk van Dinter ©

Resumerend:
Tientallen onderzoeken die bewijzen leveren voor
 DNA-schade bij vooral kinderen
 Hartritme stoornissen
 (Hersen)Tumoren
 Evenwichtsstoornissen, hoofdpijn,
concentratiestoornissen en slaapstoornissen

zijn allemaal “onwetenschappelijk “ en mogen
genegeerd worden.
door Luuk van Dinter ©

Resumerend:
 Een geheim oncontroleerbaar Zwitsers onderzoek, dat
slechts een blootstelling van 45 minuten kent, is het

enige

argument om burgers bloot te stellen aan
zendmasten die 24 uur per dag, 7 dagen per week, jaar
in, jaar uit, hoog frequente electro-magnetische
straling uitzenden.

door Luuk van Dinter ©

Resumerend:
(Kinder)Artsen en Specialisten in binnen- en
buitenland, die oproepen tot voorzichtigheid en een
terughoudend plaatsingsbeleid in:







Het Freibacher-appel (Zwitserland)
De Benevito Resolution (Italië)
Het Helsinki Appeal (Finland)
Het Appel van Brussel (België)
Het Freienburger -appel (Duitsland)
Het Barneveldse Huisartsen-collectief

verzinnen hun praktijkvoorbeelden en mogen
genegeerd worden???
door Luuk van Dinter ©

Resumerend:
 Van minstens 12 grote woningbouwcorporaties is
bekend dat zij plaatsing van UMTS masten op hun
complexen weigeren.
 Minstens 54 gemeentes in Nederland weigeren nog
steeds mee te werken aan plaatsing van UMTS masten.
 Daartoe behoren o.a. Nijmegen en Heumen.
 De Gemeente Wijchen plaatst nog steeds wèl!
door Luuk van Dinter ©

 Daarom zijn U en ik vanavond hierheen gekomen.
 Omdat de FEITEN bewijzen dat de Gemeenteraad

van Wijchen wèl tot een verscherpt antenne-beleid
moet besluiten.
 Omdat de FEITEN bewijzen dat in Wijchen de

gezondheid van burgers boven de financiële
belangen van het Rijk en de telecom-providers zou
moeten gaan.
door Luuk van Dinter ©

Dank u wel voor uw
aandacht

door Luuk van Dinter ©

