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1. Inleiding
In de afgelopen jaren heeft mobiele teecommunicatie een enorme groei doorgemaakt. Burgers en
beclrijven hechten veel waarde aan een ruime beschikbaarheid en goede toegankelijkheid van het
mobiele telecommunicatienetwerk. Mobiele communicatie is uitgegroeid tot een voorziening van
openbaar nut.
Om te bereiken dat alle inwoners de mogelijkheden kunnen benutten voor draadloze
telecommunicatie, heeft de overheid het Nationaal Antennebeleid ontwikkeld. Hieruit is bet
antenneconvenant ontstaan. Dit convenant is een afspraak tussen zes partijen: bet ministerie van
Verkeer en Waterstaat (V&W), het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de operators van
mobiele telecommunicatie die zeif een netwerk exploiteren (KPN, Vodafone, en T-Mobile).
I

Het convenant regelt de vergunningsvrij masten tot 5 meter hoog op en/of aan objecten hoger
dan 9 meter. Om in de nabije toekomst te voldoen aan de vraag is het noodzakelijk dat er
antennemasten worden geplaatst die hoger zijn dan 5 meter. De uitgangspunten van het antennebeleid
zorgen ervoor dat antenne-installaties niet overal worden geplaatst. Zodat deze niet zullen leiden tot
horizonvervuiling of ongewenste ruimtelijke inpassing. Deze nota schept een kader vanuit ruimtelijke
oogpunten en geeft de toetsingscriteria waaraan aanvragers dienen te voldoen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen op het gebied van netwerken en antenne
installaties. In hoofdstuk 3 wordt bet beleidskader weergegeven en in hoofdstuk 4 de
gezondheidsaspecten. In hoofdstuk 5 komen de uitgangspunten voor bet plaatsen van antennemasten
aan bod.
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2. Netwerken en antenne-installaties
2.1 Werking antenne-installaties
Een antenne-installatie bestaat nit antennes, antennedrager, bedrading en techniekkasten. Een antenne
installatie kan uit meerdere antennes bestaan. Een antenne-installatie voor mobiele communicatie
bestaat over bet algemeen uit drie antennes, één antenne bestrijkt een gebied van 120 graden rondom
de installatie.
Antennes werken met elektrom netische velden, deze velden worden gebruikt om draadloos
informatie te verzenden en ontvangen. Overal waar draadloos wordt gecommuniceerd, zijn er antennes
nodig. De werking van een antenne is vergelijkbaar met een zakiamp, de Iichtbundel schijnt naar
voren. De Iichtbron dient krachtiger te worden gemaakt als men verder wil schijnen. De antenne zendt
de elektromagnetische velden voomamelijk horizontaal uit. De elektromagnetische velden zijn
radiogolven waarbij de vorm van de antenne de richting bepaalt van bet zendsignaal.
Het draadloos communiceren (spraak en data) is de voornaamste functie van de antenne.
Door middel van radiosignalen is het mogelijk televisiebeelden te versturen, draadloos mailen,
internetten en het versturen van foto’s en videobeelden. Dit zijn enkele toepassingen waarvoor de
antennes worden gebruikt.

2.2 Typen draadloze netwerken
In Nederland zijn er verschillende draadloze netwerken actief, voor bet antennebeleid van de gemeente
Nieuwkoop zijn de belangrijkste het GSM- en UMTS-netwerk (in de toekomst WIMAX LTE).
Om een beter beeld te krijgen van de verschillende netwerken zijn hieronder de drie belangrijkste
netwerken omschreven.
GSM
GSM staat voor Global System for Mobile communications. Het is wereldwijd de meest gebruikte
draadloze communicatietechnologie. In 1992 werden in Nederland de eerste GSM netwerken in
gebruik genomen. GSM wordt vooral gebruikt om te telefoneren en korte tekstberichten (sms) te
verzenden. Voor snelle overdracht van grote bestanden is het netwerk, ondanks de introductie van
nieuwe technieken (WAP en GPRS), veel minder geschikt.
UMTS
UMTS staat voor Universal Mobile Telephone System en is de opvolger voor GSM-telefonie.
Waar GSM hoofdzakelijk is bedoeld voor spraak, kan UMTS ook datatoepassingen draadloos
overbrengen. Niet alleen ter vermaak, ook voor bijvoorbeeld voorzieningen in de zorg wordt
er gewerkt aan toepassingen. Denk daarbij aan senioren die langer in hun huis kunnen blijven wonen
omdat via beeldschermen dagelijks contact is met verzorgers. De bedekking is afhankelijk van de
sterkte van de radiogolven, waarbij geldt dat bij een grotere concentratie van antenne-installaties een
minder sterk signaal nodig zal zijn.
C2000
C2000 is een relatief nieuw antennesysteem waarmee politie en hulpverleners communiceren. In het
besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is bepaald dat specifiek
deze masten bouwvergunningvrij zijn. Er is wel overleg mogelijk tussen de gemeente en de Int’ormatie
en Communicatie Technologie Organisatie. Van deze organisatie krijgt de gemeente bericht over de
plaatsing van een C2000-mast.
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3. Bestaand beleid en toepasselljke wet- en regelgeving
Voor de plaatsing van antenne-installaties gelden diverse beleidsstukken, wetten en regels.
Dit hoofdstuk laat stapsgewijs zien welke deze zijn en wat voor invloed deze kunnen hebben op de
plaatsing van antennemasten binnen de gemeentegrenzen.

3.1 Het Nationaal Antennebeleid
In het Nationaal Antennebeleid zijn landelijke afspraken gemaakt waaraan de plaatsing van de
antennes moeten voldoen. Doel van het Nationaal Antennebeleid is voldoende ruimte bieden voor het
plaatsen van antennes. Tegelijkertijd dient men rekening te houden met aspecten als milieu, veiligheid
en ruimtelijke ontwikkeling. Het Nationaal Antennebeleid geeft regels voor alle antennes, één van de
belangrijkste en meest gebruikte zijn de antennes voor mobiele telecommunicatie. De Tweede Kamer
heeft het beleid in mei 2001 goedgekeurd, sinds deze datum gelden er nieuwe regels voor het plaatsen
van antennes. Deze regels zijn alleen van toepassing voor de plaatsing van nieuwe antennes, niet voor
bestaande.
Belangrijkste punten in bet Nationaal Antennebeleid zijn:
Voor antenne-installaties tot en met vijf..mtsr op en/of aan objecten hoger dan 9 meter is in
beginsel geen bouwvergunning nodi’, mits ht gaat om een monumentaal pand of beschermd
dorps- stadgezicht;
Om hogere antenne-installaties tot 40 meter te kunnen bouwen is een lichte bouwvergunning
vereist.
-

-

3.2 Convenant
Het convenant is in bet kader van bet Nationaal Antennebeleid betreffende vergunningsvrije antenne
installaties voor mobieLe communicatie opgesteld. Deze is getekend door de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, de Minister van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de
3 operators voor mobiele communicatie (T-Mobile, KPN Mobile, Vodafone). Deze laatste groep heeft
zich verenigd in MoNet. In toekomst zullen er wellicht nieuwe spelers tot de markt gaan toetreden.
Het convenant bestaat uit afspraken om met name d
9 plaatsing van de vele vergunningsvrije antennes
in goede banen te leiden. Deze materie is voor velej disciplines belangrijk, juristen,
stedenbouwkundigen, planologen en vergunningverleners.
In het convenant worden in hoofdzaak drie onderwerpen behandeld welke relevant zijn voor het
ontwikkelen van bet gemeentelijke antennebeleid;
het plaatsingplan
de visuele inpasbaarheid
de instemmingprocedures voor bewoners
-

-

-

.
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de gemeente. 1et plan

opstelpunten. Met behulp van cirkels worden de zoekgebieden voor de opstelpunten aangemerkt,
hierbinnen dient een opstelpunt te worden gevonden. In een tekstuele toelichting worden per antenne
opstelpunt technische en ruimtelijke specificaties gegeven. De regels van bet convenant zijn bedoeld
voor de vergunningsvrije antenne-installaties maar voor de volledigheid zijn ook de
vergunningsplichtige antenne-installaties opgenomen in het plaatsingsplan.
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Het plaatsingplan
toegezonden aan de gemeente, deze kan het plan vervolgens
gaan bespreken. Een onderwerp voor discussie zou bijvoorbeeld kunnen zijn een locatievoorstel voor
de invulling van een op de kaart aangeduid zoekgebied. Het plaatsingpLan kent strikte procedures met
een beperkte reactietermijn. De gerneente diem hinnen vijflien werkdagen schritteIijk Ic reagelen.
Het dod hiervan is overeenstemming te bereiken over de locatie-s. Na deze gesprekkcn wordt liet
plaatsingsphm ais vasistaund beschouwd, inclusief de punten waarover flog geen oveieeiiswrnming is
hereikt. Nadat een eventueel gesprek of als de reactietermijn is verlopen, verstuurt MoNet een brief
met de mededeling dat zij bet plaatsingplan voor 1 jaar hebben vastgesteld.
De belei
te van dehgemeente is zeer beperkt,
gemente hoeft niet in te stemmen met het
ergu ingver ening. Er mogen geen.
p atsingpla n het plan heeft geen enkele status v
‘Vëiun ingsvrijeantenne-installaties worden geplaatst als deze niet op bet plaatsingsplan staan
aangegeven.
-

4I’

Visuele inpasbaarheid
In bet convenant is geregeld dat gemeenróñdhet motto van “visuele inpasbaarheid”een beperkt
aantal objectieve eisen mag stellen aaiyae kIeursté)ing van nog op te richten vergunningsvrije
antenne-installaties. Deze eisen dienen\welden opgenomen in de gemeentelijke weldstandnota.
Voor vergunningsplichtige antenne-installatie kunnen daarnaast aanvullende weistandseisen worden
aangenomen.

7.

Instemmingprocedure
Onderdeel van bet convenant is het instemmingsrecht van bewoners. De regeling is met name van
toepassing op huurders. Nadat de eigenaar van een woongebouw toestemming heeft verleend voor het
Jaatsen van een antenne-installatie op of aan bet gebouw, moet door de eigenaar en operators
enIijk een stemmingsronde worden georganiseerd. Dit is een verplicht te doorlopen procedure
we’lke is opgenomen in het convenant. Kort samengevat houdt deze procedure in dat wanneer na de
instemmingprocedure meer dan de heift van de bewoners tegen de plaatsing is deze niet mag
\oorgaan%
-

De procedure is een privaatrechteiijke kwestie tussen bewoners, eigenaar van het gebouw en de
operator (en een publiekrechtelijke component via bet Covenant). De gemeente is hierin geen partij en
kan in deze ook geen invloed uitoefenen. Wanneer een antenne-installatie zonder de te volgen
procedure op een woongebouw wordt geplaatst, kunnen de bewoners via de rechter verwijdering eisen
van de geplaatste antenne-installatie.
‘

Y

s

3.3 Wet ruimtelijke ordening
.-—E’en bouw,vergiinning voor een antenne-installatie kan alleen worden verleend als et bestemmingspl

dit toel4omet bet behuip van een vrijstellingsprocedure, onder de nieuwe Wro ee
o
projectbesThit (mast hoger dan 40 meter). Voor elk afzonderlijk verzoek zal een vrijstellingsprocedure
oftewel een ontheffing of projectbesluit (mast hoger dan 40 meter) worden verleend.
Om meer duidelijkheid te geven over de specifieke overwegingen zijn deze aspecten van
verantwoorde inpassing in de omgeving nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. Dc uitgangspunten van het
antennebeleid.

2
C

3.4 Woningwet
Door wijzigingen in de Woningwet hoeft niet meer voor elke antenne-installatie een bouwvergunning
te worden aangevraagd. Woningwet onderscheidt drie soorten bouwwerken:
Bouwvergunningvrije bouwwerken;
Licht bouwvergunnnigsplichtige bouwwerken;
Regulier bouwvergunningsplichtige bouwwerken.
-

-
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Per bouwwerk zal hieronder een uitleg worden gegeven.
Bouwvergunningvrije bouwwerken
Met het wijzigen van de Woningwet zijn de antenne-installaties tot en met vijf meter hoogte (gemeten
vanaf de voet van de mast) op en/of aan objecten hoger dan 9 meter per 15 augustus 2002
bouwvergunningvrij geworden. Ook andere antenne-installaties zijn in sommige gevallen
bouwvergunningvrij indien ze niet hoger zijn dan 5 meter. Ook schotelantennes (geplaatst achter de
voorgevel), antennemasten voor het C2000 (het communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten)
en de antennemasten voor elektronische waarschuwing en alarmering van rampen kunnen zonder
bouwvergunning geplaatst worden.
Licht bouwvergunningsplichtige bouwwerken
Voor antenne-installaties tot en met veertig meter hoogte geldt vanaf I januari 2003 een lichte
bouwvergunning. Deze vergunning onderscheidt zich op verschillende punten van de reguliere
bouwvergunning, de aanvraag wordt o.a. aan minder zaken getoetst
Regulier bouwvergunningsplichtige bouwwerken
Voor alle antenne-installaties die hoger zijn dan veertig meter is een bouwvergunning nodig.
De enige uitzondering hierop zijn de antenne-installaties voor het communicatiesysteem C2000.
De Woningwet stelt dat een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning getoetst moet worden aan
het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, de ‘redelijke eisen van weistand’ (indien een
welstandsnota aanwezig is) en het bestemmingsplan.

3.5 Telecommunicatiewet
In het kader van de liberalisatie van de telecommunicatiemarkt werd eind 1998 de
Telecommunicatiewet (TW) van kracht. Voor de gemeente betekende deze wet o.a.: een nieuwe
coördinatietaak bij bet leggen, in stand houden en opruimen van kabels in de openbare grond.
De Telecommunicatiewet verp!icht voorts de operators te voldoen aan de redelijke verzoeken tot
medegebruik van antennemasten, het sitesharing. Hierdoor kan het aantal antennemasten beperkt
blijven.
3.6 Wet Milieubeheer
Volgens de Wet Milieubeheer is het voor antenne-installaties met een opgenomen vermogen van meer
dan vier kilowatt een milieuvergunning nodig. Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie,
hebben over het algemeen een vermogen van minder dan vier kilowatt. Hiervoor is dan ook geen
milieuvergunning nodig. Antennes van omroepzenders of C2000 systemen hebben vaak we! een
vermogen van meer dan vier kilowatt. Voor deze antenne-installaties moet we! een vergunning worden
aangevraagd in bet kader van de Wet Milieubeheer.
3.7 Monumentenwet 1988
Voor het bouwen van een antenne-installatie op of aan monumenten als bedoeld in de
Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is a!tijd een
bouwvergunning nodig, dit is een lichte bouwvergunning. Dit geldt ook voor het plaatsten van een
antenne-instal!atie in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht. In deze
gevallen is het ook noodzakelijk een aanvraag monumentenvergunning in te dienen naast de
bouwaanvraag.
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4. Antenne-installaties en gezondheid
Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van elektromagnetische velden. Er is een maatschappelijke
discussie ontstaan omtrent de effecten daarvan op de gezondheid. Deze discussie doet zich extra voor
wanneer mensen zich veel in de nabijheid van een antenne-installatie bevinden.

4.1 Standpunt Gezondheidsraad, GGD Nederland, Rijksoverheid en EU
Het standpunt van de Gezondheidsraad en bet Iandelijk centrum medische miiieukunde van de GGD
Nederland luidt; de kans op gezondheidseffecten ais gevoig van blootsteiling aan elektromagnetische
velden van antenne-installaties zeer gering is.
De Rijksoverheid is dezmeningookioegedaawen-zietgeen aanleiding om bet belëid tiizien van
ntennes te hejnEr zijn volgensdhiiidige inzichten, cii gezondheids)reden
te veriagen.
-

In het Nationaal Antennebeleid, door bet kabinet vastgesteld in 2000, wordt ten aanzien van de
volksgezondheid geconformeerd aan de Aanbeveling van de Raad van Ministers van de Europese Unie
van 1999. De aanbeveling geeft concrete normen voor een maximale blootstelling van de bevolking
aan radiofrequente elektromagnetische velden die de gezondheid niet in gevaar brengt, zogenoemde
“blootstellinglimieten”. Het Rijk heeft zich op advies van de Gezondheidsraad hieraan geconformeerd.
In een convenant zijn de afspraken tussen de operators voor mobiele telefonie, de VNG en de
Rijksoverheid vastgelegd. Hierin staat dat operators de vastgestelde limieten niet mogen overschrijden
en hiervoor zorg moeten dragen.
4.2 Standpunt Rijk
Het Ministerie van VROM stelt dat het oordeei over mogeiijke gezondheidsrisico’s aan hen is
voorbehouden en zich niet leent voor beoordeling door bet gemeenteiijk of provinciaaI bestuur.
BijJ,et verienen var*een vrijstellinglontheffing van een bestemmingsplan ofeenbouwvergunning,
(j,ient’het college lie reivante bel ngen af te wén. Voor wat betreft de ezorgdheid omtrent 1
een en -ele1leidsruimte voor de gemeen e, éThëëñkan de
mogeliiiekeezondhei
plaatsing van iitëiiiiiiiftitaties nie tege t
udëiiènkei op bài neeezorgdheid omtrent de
gezondheidsrisico’ s.
‘.‘

‘

De blootstellinglimieten zijn immers Europees vastgesteld en worden door bet Rijk en de
Gezondheidsraad onderschreven. Rechtspraak (zie 4.3, uitspraken Raad van State) heeft inmiddels
uitgewezen dat de beschikbare onderzoeksresultaten mogen worden gebruikt. Weigering van plaatsing
van antennemasten om gezondheidsredenen is door gemeenten niet toegestaan.

cj
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4.3 Jurisprudentie inzake gezondheidsaspecten, Raad van State
Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo over het verlenen van een vrijstelling en
een bouwvergunning door de gemeente Haaksbergen voor bet oprichten van een GSM-mast.
“Het college heeft ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van het bouwplan
gebaseerd op het advies van de gezondheidsraad van 28 juni 2004, naar aanleiding van het onderzoek
van TNO september 2003 nakr de effecten van onder meer GSM-signalen op bet welbevinden en op
de cognitie. De conclusie van dat advies is dat op grond van de resultaten uit het TNO-onderzoek niet
kan worden vastgesteld of een oorzakelijk verband bestaat tussen blootstelling aan elektromagnetische
velden enerzijds en vermindering van het welbevinden of schade aan de gezondheid anderzijds.
De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat bet college het advies van de Gezondheidsraad aan het
bestreden besluit ten grondsiag heeft mogen leggen. Zaaknummer 200804792/1, 18 maart 2009.
Hoger beroep van de gemeente Noordoostpolder tegen de uitspraak van de rechtbank ZwoIle. “De
Afdeling acht bet niet aannemelijk dat bet advies van de Gezondheidsraad op onzorgvuldige wijze tot
stand is gekomen en/of inhoudelijk onjuist is. Het college heeft het advies van de Gezondheidsraad
dan ook aan het bestreden besluit ten grondslag mogen leggen”. Zaaknummer: 200607510/1, 4 juli
2007.
Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden over het verlenen van een
bouwvergunning aan T-Mobile door de gemeente Leeuwarden. “De enkele stelling van appellant dat
gezondheidsrisico’s niet zijn uitgesloten, betekent niet dat bet college om die reden niet in redelijkheid
heeft kunnen besluiten de gevraagde vrijstelling te verlenen”. Zaaknummer: 200606703/1, uitspraak
van 13 juni 2007.
Hoger beroep van gemeente Bronckhorst en T-Mobile tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter
van rechtbank Zutphen. “In de geuite vrees voor gezondheidsrisico’s door UMTS-straling had de
gemeente geen aanleiding moeten vinden om de vrijstelling voor de zendmast te weigeren. De
gemeente heeft in redelijkheid aansluiting kunnen zoeken bij het standpunt van de regering dat de
voorhanden zijnde onderzoeken geen aanleiding geven de plaatsing van UMTS-masten bij
woonbebouwing te voorkomen. Zaaknummer: 200508690/1, 19 juli 2006.
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5. Uitgangspunten antennebeleid
De uitgangspunten van bet antennebeleid van de gemeente Nieuwkoop zijn er op gericht, er voor te
zorgen dat antenne-installaties niet overal worden geplaatst. Zodat deze niet zullen leiden tot overlast
(b.v. horizonvervuiling, verkeerde ruimtelijke inpassing). Het beleid van de gemeente dient daarom
enerzijds gericht te zijn op bet mogelijk maken van de realisering van een dekkend netwerk met
voldoende capaciteit voor de aanbieders, zuiks ook in het belang van de gebruikers. Anderzijds
moeten in dat beleid ook andere belangen worden betrokken. Te weten die van de belanghebbenden,
van een goede Ieefomgeving, van het landschapsschoon in bet buitengebied en van de
stedenbouwkundige aspecten.

5.1 Bestaande antennemasten
Momenteel zijn cr4 antennemasten binnen de gemeente Nieuwkoop. Belangrijke vraag is of de
inwoners daadwerkelijk overal mobiel kunnen communiceren. Dit is afhankelijk van twee zaken:
volledige dekking en voldoende capaciteit. Volledige dekking betekent dat men overal bereik moet
hebben. Voldoende capaciteit houdt in dat op plaatsen waar intensief (veel mensen tegelijk) wordt
gebeld voldoende antenne-installaties staan. Ben antenne-installatie kan namelijk een gelimiteerd
aantal “gesprekken” tegelijk aan. Dit betekent dat er bijvoorbeeld rond drukke gebieden (by.
treinstations, winkelcentra etc.) meer antenne-installaties moeten worden geplaatst, omdat veel mensen
hier gelijktijdig willen communiceren. Gezien het bovenstaande is geen maximaaL aantal antenne
installaties aan te geven voor de gemeente. Hoe meer mensen mobiel gaan communiceren, hoe meer
antenne-installaties er geplaatst zullen moeten worden.
5.2 Algemene criteria voor het plaatsen van vejgningplichtige antenne-installaties
1’_

)

-

-

-

-

is en
vee1 nsige1ijk gepIast daar waar de behoefte het gro
t bereik optimaal is. ook wordtef ekekenwaafipge1ijk naar gebieden met een k1ein—
beThouwingdictfffffd. Operators moeten waar mogelijk bruIkniãkeii n elkaars masten
(site-sharing), opdat het totaal aantal masten beperkt blijft tot bet noodzakelijke;
Dc gemeente streeft naar een zo mm mogelijk aantal antennemasten binnen de
gemeentegrenzen. Uitgangpunt van de gemeente is er voor zorg te dragen dat er een volledige
dekking en capaciteit is om de gehele gemeente te bedienen;
Vrijstaande antennemasten mogen bij voorkeur niet hoger zijn dan 40 meter, tenzij technische
redenen een afwijkende afmeting noodzakelijk maken (site-sharing bevorderen);
Ter voorkoming van onevenredige Iandschappelijke/ruimtelijke verstonng, bestaat de
voorkeur voor plaatsing van enkele hogere masten boven meerdere lagere masten.
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5.3 Stedenbouwkundige criteria
-

-

-

-

De afbreuk aan de visuele kwaliteit door antenne-installaties van de gebieden en bouwwerken
die in een beschermd lorps- stadsgzicht of in een landschappelijk, cultuurhistorisch of
architectonisch opzicN cnbijzoñdere waarde certegenwoordigen, of die een representatieve
functie vervullen in winkelgebieden en op bedrijventerreinen zal worden beperkt. Voor elk
verzoek zal een belangenafweging worden gemaakt;
De antenne-installaties, evenals de bijbehorende technische installaties en de bedrading,
moeten door middel van zorgvuldige materiaal- en kleurkeuze in de omgeving worden
ingepast, de voet van de mast dient waar mogelijk uit het zicht te worden onttrokken;
Er dient te alien tijde aandacht besteed te worden aan de voet van de mast:
De techniekkast wordt geIntegreerd in de bebouwing, en wanneer dit niet mogelijk is, is de
kleur van de techniekkasten neutraal en valt weg bij het hoofdgebouw. Met name wanneer de
techniekkasten op de grond geplaatst worden is het goed mogelijk deze aan bet gezicht te
onttrekken door er bijvoorbeeld een haag omheen te zetten. Op deze manier wordt bet
straatbeeld zo mm mogeiijk bepaald door de aanwezige kasten;
Bij plaatsing in een woonwijk dient een afzonderlijke stedenbouwkundige afweging gemaakt
te worden. Hierin dient gekeken te worden naar plaatsing in relatie tot de omgeving, de
zichtbaarheid van dichtbij en veraf, de visuele inpasbaarheid.

Wil men in bijzondere gevallen van de algemene en visuele criteria afwijken, dient men diti
beargumenteerd (stedenbouwkundig/visueel/noodzaakltoekomstige ontwikkelingen) te doen. j
Per verzoek zal worden onderzocht of de gemeente haar medewerking wit verlenen.

5.4 Procedure
Wettelijk voorgeschreven procedure:
Indien bet bouwplan voor bet oprichten van een antennemast (niet hoger dan 40 meter) niet past in het
bestemmingsplan is een ontheffing (vrijstelling in de oude WRO) van het bestemmingsplan nodig.
Volgens artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening. De bevoegdheid over het al dan niet meewerken
aan een ontheffing is wettelijk toegekend aan het college van burgemeester en wethouders.
theffing wQrdt dit besluit
Wanneer het college b shift medewerking te verlenen a
itt
eekbJi en op de website v n de gemeente.
ionaal dagbl
gepubliceerd in het
ver een
r e aanvragers een informatieavond
e 1
Indien gewenst, kan er vo
worden georganiseerd. He nationaal antennebireau zal hier ook aanwezig zijn om belanghebbenden
ieuwko hec !er belang aan dat dit op een zorgvuldige manier
te informeren. De gémeent
n worden verricht door het antennebureau na plaatsing van de
gebeurt. Daarnaast kunnen er me
antennemast.
,

De dag na publicatie worden de stukken behorend bij bet ontwerpbesiuit voor de duur van zes weken
ter inzage gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen.
Wanneer zienswijzen worden ingediend zal een zienswijzenverslag worden opgesteld waarin de
zienswijzen worden overgenomen, dan we! weerlegd. Op basis van het ontwerp en bet
zienswijzenversiag neemt bet college een besluit over bet al dan niet verlenen van een ontheffing.
Dit besluit wordt per brief medegedeeld aan een ieder die zienswijze heeft ingediend. Tegen bet
besluit is beroep bij de rechtbank mogelijk.
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dinsdag, 15 september 2009 Dossier: Intemationale berichten
-

Origineel bericht 3 april 2009, Updated and corrected 12 april 2009
Updated tar hennnenng 15 sept 2009
Bron: Persbericht Europees Parlement 3 April 2009

559 afgevaardigden stemmen voor, 22 tegen, 8 onthoudingen
Leest u ook het relevante Duitstalige commeritaar op:
wwweukoordination.deIindex.php?page=23&VOriaefUeflfb&id4.
De officiële Nederlandstalige tekst:
Resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische
velden (2008/2211 (INI))
Het Europees Parlement,
de artikelen 137, 152 en 174 van het EG-Verdrag, die gericht zijn op een hoog niveau van bescherming van de
menselijke gezondheid en het milieu, aismede van de gezondheid en de veiligheid van werknemers,

—

gezien Aanbeveling 1999151 9IEG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de
bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz 300 GHz(1) en het versiag van de Comissie van I september2008
over de uitvoering van deze aanbeveling (COM(2008)0532),

—

—

gezien Richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s
van fysische agentia (elektromagnetische velden)(2),
—

gezien Richtlijn I 99915/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
telecomunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit(3) en gelet op de desbetreffende
geharmoniseerde veiligheidsnormen voor mobiele telefoons en basisstations,
—

gezien Richtlijn 2006I95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde
spanningsgrenzen(4),

—

onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2008 over de tussentijdse evaluatie van het Europese actieplan voor
milieu en gezondheid 2004-2010(5),

—

onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 maart 1999 over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende
de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz —300 GHz(6),

—

—

—

gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
gelet op het versiag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0089/2009),

A. overwegende dat elektromagnetische velden (EMV5) van nature in het milieu voorkomen en derhalve altijd aanwezig
zijn geweest op aarde, zij het dat de nilieublootstelling aan door de mens vervaardigde EMV-bronnen in de afgelopen
decennia gestaag is toegenomen door de vraag naar elektriciteit, steeds geavanceerdere draadloze technologieën en
maatschappelijke verandenngen, waardoor elke burger momenteel blootgesteld is aan een complexe combinatie van
elektiische en magnetische velden met uiteenlopende frequenties, zowel thuis als op de werkvloer,
B. overwegende dat de technologie van draadloze apparaten (mobiele telefoon, ‘Mfi-Wimax-Bluetooth, DECT-telefoon met
een vast basisstation) EMVs uitzendt die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid,
C. overwegende dat de meeste Europese burgers, met name jongeren van 10 tot 20 jaar, hun mobiele telefoon gebruiken
als een functioneel gebruiksvoorwerp en als modeaccessoire, maar dat er onzekerheid blijft heersen over de mogelijke
gezondheidsrisico’s, met name voor jongeren, bij wie de hersenen nog in ontwikkeling zijn,
D. overwegende dat de controverse in wetenschappelijke kringen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van EMVs is
toegenomen sinds in Aanbeveling 1999/51 9IEG van 12 juli 1999 limieten zijn vastgelegd voor de blootstelling van de
bevolking aan EMVs (0 Hz tot 300 GHz),
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E. overwegende dat het gebrek aan formele conclusies van de wetenschappelijke wereld een aantal nationale of regionale
overheden, in ten minste negen Iidstaten van de Europese Unie alsook in China, Zwitserland en Rusland, er niet van
weerhouden heeft zogenaamde preventieve en dus lagere blootstellingslimieten vast te leggen dan de linieten die
voorgestaan worden door de Commissie en diens onaffiankelijke wetenschappehjke conité, het Wetenschappelijk Conité
voor nieuwe gezondheidsrisico’s(7),
F. overwegende dat maatregelen om de blootstelling van de bevolking aan EMVs te beperken, moeten worden afgewogen
tegen verbeteringen van de Ievenskwaliteit op het viak van veiligheid en beveiliging geboden door toestellen die
elektromagnetische straling teweegbrengen,
G. overwegende dat de conclusies van het epidemiologische onderzoek Interphone, een even belangwekkend als
omstreden wetenschappelijk project dat door de Unie gefinancierd wordt ter hoogte van 3 800 000 EUR, in eerste instantie
in het kader van het vijfde OTO-kaderprogramma(8) sinds 2006 op zich laten wachten,
,

H. overwegende nochtans dat over somnige inzichten unaniniteit lijkt te heersen, met name als het gaat om het variabele
karakter, al naar gelang de persoon, van de reacties op een blootstelling aan microgolven, de noodzaak om eerst
blootsteUingstests op ware grootte uit te voeren om na te gaan wat de niet-thermische effecten van radiofrequentievelden
(RFVs) zijn en de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen bij blootstelling aan EMVs(9),
I. overwegende dat de Unie blootstellingslimieten heeft vastgesteld om werknemers te beschermen tegen de effecten van
EMVs; overwegende dat dergelijke maatregelen op grond van het voorzorgbeginsel ook moeten worden genomen ten
behoeve van de betrokken bevolkingsgroepen, zoals bewoners en consumenten,
J. overwegende dat de speciale Eurobarometer-enquête over EMVs (nr. 272a van juni 2007) uitwijst dat een meerderheid
van de burgers vindt dat de overheid hen onvoldoende informeert over de maatregelen die worden genomen om hen tegen
EMVs te beschermen,
K. overwegende dat onderzoek naar intermediaire en extreem lage frequenties moet worden voortgezet om conclusies te
kunnen trekken over de effecten die zij hebben op de gezondheid,
L. overwegende dat het gebruik van beeldvorming door magnetische resonantie (MRI) niet in het gedrang mag komen door
Richtlijn 2004/4OIEG, aangezien MRI-technologie een van de belangrijkste instrumenten is bij het onderzoek naar en het
diagnosticeren en behandelen van mogelijk levensbedreigende ziektes voor patiënten in Europa,
M. overwegende dat de veiligheidsnorm IEC/EN 60601-2-33 grenswaarden bevat voor EMVs, die zijn vastgesteld om elke
vorm van schade aan patiënten en werknemers uit te sluiten,
1. dringt er bij de Commissie op aan de wetenschappelijke basis en de toereikendheid van de limieten voor
blootstelling aan EMV’s die zijn vastgelegd in Aanbeveling 1999151 91EG, te herzien en hierover verslag uit te
brengen aan het Parlement; vraagt dat de herziening door het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe
gezondheidsrisico’s wordt uitgevoerd;
2. vraagt dat bij het beoordelen van mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling voor de gezondheid in het
bijzonder rekening wordt gehouden met biologische effecten, te meer omdat diverse studies hebben aangetoond dat
de laagste niveaus de schadelijkste gevolgen veroorzaken; roept op tot actief onderzoek om mogelijke
gezondheidsproblemen tegen te gaan, met name door oplossingen te ontwikkelen die de puls- en amplitudemodulatie van
de voor transmissie gebruikte frequenties opheffen of beperken;
3. benadrukt dat het parallel aan of als altematief voor een wijziging van de Europese EMV-normen een goede zaak zou
zijn wanneer de Commissie samen met deskundigeri uit de lidstaten en de betreffende bednjfstakken
(elektriciteitsmaatschappijen, telefoonoperators en fabrikanten van elektrische apparaten, waaronder mobiele telefoons),
een handboek zou opstellen over de beschikbare, efficiente technologische mogelijkheden om de blootstelling aan EMVs
te beperken;
4. stelt dat de betrokken bedrijven en infrastructuurbeheerders alsook de bevoegde autoriteiten flu reeds invloed kunnen
ultoefenen op bepaalde factoren zoals het vaststellen van voorschriften betreffende de afstand tussen de betreffende
locatie en de stralingsbronnen, de hoogte van de locatie vergeleken met de hoogte van de zendmast en de richting van
straling uitzendende antennes ten opzichte van woonwijken, en dat zij dit uiteraard zouden moeten doen om de
bevolkingsgroepen die in de nabijheid van dergelijke apparatuur wonen gerust te stellen en beter te beschermen; verzoekt
om een optimale plaatsing van zendmasten en -toestellen en verzoekt eveneens om een gedeeld gebruik van deze
zendmasten en -toestellen door verschillende aanbieders, met als doel de verbreiding van slecht geplaatste zendmasten
en -toestellen te beperken; verzoekt de Commissie en de lidstaten passende richtsnoeren op te stellen;
5. verzoekt de lidstaten en de plaatselijke en regionale overheden een enkelvoudig vergunningensysteem op te zetten voor
de plaatsing van antennes en transponders, en in de stedelijke ontwikkelingsplannen een streekplan op te nemen voor de
spreiding van de antennes;
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6. spoort de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing van masten voor mobiele telefonie, ertoe aan om
samen met aanbieders van mobiele telefoniediensten tot overeenkomsten te komen inzake het delen van de
infrastructuren, met als doel het aantal zendmasten en de blootstelling van de bevolking aan EMVs te beperken;
7. erkent dat aanbieders van mobiele communicatie- en andere draadloze technologieen die EMVs uitzenden,
inspanningen leveren om milieuschade te voorkomen, en met name om klimaatverandering tegen te gaan;
8. is van mening dat, gezien het toenemende aantal gerechtelijke procedures en het groeiende aantal verbodsmaatregelen
van overheidswege betreffende de installatie van nieuwe EMV-uitzendapparatuur, het in ieders belang is oplossingen te
vinden die berusten op een dialoog tussen bedrijfsleven, overheid, militaire autoriteiten en belangenverenigingen van
omwonenden over de criteria die worden gehanteerd bij het aanbrengen van nieuwe gsm-antennes of
hoogspanningsleidingen, en er op zijn minst op toe te zien dat scholen, crèches, rusthuizen en zorginstellingen zich
op een specitieke, op basis van wetenschappelijke criteria vastgestelde afstand van dit soort apparatuur
bevinden;
9. verzoekt de lidstaten om in samenwerking met dienstverleners uit de sector blootstellingsoverzichten op te stellen voor
het publiek met gegevens over hoogspanningskabels, radiofrequenties en microgolven, met name golven van
telecommunicatiemasten, radiosystemen en telefoonantennes; vraagt dat deze gegevens op het internet worden geplaatst,
zodat het publiek ze gemakkelijk kan raadplegen, en via de media worden verspreid;
10. stelt voor dat de Commissie onderzoekt of fondsen van de trans-Europese energienetwerken kunnen worden gebruikt
voor het bestuderen van de effecten van EMVs op extreem lage frequenties en met name op distributielijnen van
elektriciteit;
11. roept de Commissie ertoe op om tijdens de zittingsperiode 2009-2014 een ambitleus programma op te zetten voor hot
meten van de elektromagnetische biocompatibiliteit tussen kunstmatig opgewekte straling en straling die op natuurljke
wijze wordt uitgezonden door het menselijke lichaam, aan de hand waarvan op termijn kan worden vastgesteld of
microgolven ongewenste gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid;
12. verzoekt de Commissie een jaarlijks rapport op to stellen over het niveau van elektromagnetische straling in de EU, de
bronnen van deze straling en de maatregelen die door de EU worden genomen om de volksgezondheid en het milieu beter
te beschermen;
13. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat Richtlijn 2004/40/EG versnold ten uitvoer wordt gelegd, zodat werknemers
daadwerkelijk worden beschermd tegen EMVs, naar analogie met twee andere communautaire teksten die werknemors
reeds beschermen tegen lawaai(10) en trillingen(11) en krachtens artikel I van die richtlijn een uitzondering te maken
voor MRI;
,

14. betreurt dat de publicatie van de conclusies van het internationale epidemiologische onderzoek Interphone, dat tot doel
heeft na te gaan of er een verband bestaat tussen het gebruik van mobiele telefoons en bepaalde vormen van kanker, met
name tumoren aan de hersenen, aan de gehoorzenuw en de oorspeekselklier, sinds 2006 op zich laat wachten;
15. benadrukt in dit verband de oproep tot voorzichtigheid door de coördinatrice van het lnterphone-project,
Elisabeth Cardis, die op basis van de huidige kennis adviseert om voor wat kinderen betreft de mobiele
telefoon binnen verantwoorde grenzen te gebruiken en de voorkeur to geven aan de vaste telefoon;

16. is hoe dan ook van mening dat de Commissie, die in aanzienhijke mate heeft bijgedragen tot de flnancienng van deze
wereldwijde studie, tot taak heeft de verantwoordelijken voor het project te vragen waarom de publicatie van uiteindelijke
resultaten uitblijft, en het Parlement en de Iidstaten onmiddellijk op de hoogte te brengen indien ze hierop antwoord krijgt;
17. adviseert de Commissie tevens, ten behoove van een doeltreffend algemeen beleid en begrotingsbeleid, om een deel
van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor studies betreffende EMVs aan te wenden voor een grootschalige
cam pagne om Europese jongeren bewustte maken van de goede praktijken bij het gebruik van de mobiele
telefoon, zoals handsfreetoestellen gebruiken, oproepen kort houden, telefoons uitschakelen wanneer ze niet worden
gebruikt (zoals in de kias), en telefoons gebruiken in gebieden met goede ontvangst;

18. is van mening dat dergelijke campagnes jonge Europeanen ook bewust moeten maken van de
gezondheidsrisico’s van huishoudelijke apparaten en van het felt dat het beter is dergelijke toestollen uit te schakelen
dan ze in de stand-by-stand te laten staan;
19. verzoekt de Commissie en do lidstaten meer geld beschikbaar to stellen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), met
als doel de mogelijke schadelijke gevolgen op lange termijn van radiofrequenties van mobiele telefonie to beoordelen;
vraagt eveneens om eon vorhoging van hot aantal openbare oproepon voor ondorzoeksvoorstollen met betrokking tot de
negatieve gevolgon van blootstolling aan verschillonde bronnen van EMVs, met name wat kinderen betroft;
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4o.
stelt voor de Europese &iviesgroep inzake de ethiek van wetenschappen en nieuwe technologieën een bijkomende
taak geven,
te
namelijk de evaluatie van de wetenschappelgke integriteit, teneinde de Commissie te helpen eventuele
risicosituaties, belangenconflicten of zelfs gevallen van fraude te voorkómen die zich zouden kunnen voordoen
in een
klimaat van toenemende concurrentie tussen wetenschappers:

21. roept de Commissie op, met het oog op de ongerustheid onder de bevolking in talloze Iidstaten, samen te werken
met
aile belanghebbenden, zoals nationale deskundigen, niet-gouvemementele orgariisaties en bedrijfstakken, om
de
beschikbaarheid van en de toegang tot actuele en voor leken begrijpehjke informatie over draadloze technologie
en
beschermingsnormen te verbeteren:
22. verzoekt de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling en de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om meer transparantie en een grotere bereidwilligheid tot dialogeren
met alle
belanghebbenden b het vaststetlen van normen;
23. bekribseert bepaalde uiterst agressieve marketingcampagnes van telefoonaanbieders rond de
feestdagen
en andere bijzondere gelegenheden, zoals de verkoop van mobiele telefoons die uitsluitend voor
kinderen
bestemd zijn of “gratis belminuten” voor tieners;
24. stelt voor dat de Unie bij haar beleid ten aanzien van de binnenluchtkwaliteit ook rekening houdt
met het onderzoek
near °draadloze” huishoudelijke apparaten, zoals Will voor lntemettoegang en de digitale draadloze telefoon
(DECT
telefoon), die de afgelopen jaren op grote schaal worden gebruikt in openbare gelegenheden en woningen,
waardoor
burgers voortdurend blootgesteld worden aan mcrogoIven;
25. eist, met het oog op een voortdurende verbetering van de consumentenvoorlichting, dat de technische
norman van het
Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC) worden aarigepast met
als doel een verplichting inzake
de etikettering van de stralingssterkte in te voeren en ervoor te zorgen dat op elk “draadloos” appara
at wordt verrneld dat
het n*rogolven uitzendt;
26. roept de Raad en de Commissie opom samen met de lidstaten en het Comité van de
Reglo’s te ijveren voor de
totstandbrenging van één enkele norm om de blootstelling van onwonenden bij uitbreiding
van het netwerk van elektrische
hoogspanningsleidingen tot een ninimum te beperken;
27. is buitengewoon bezorgd over het feit dat verzekeringsmaatschappijen
de dekking van nsico’s die verband
houden met EMV’s steeds vaker buiten de WA-polissen houden, waaruit op
te maken valt dat de Europese
verzekeraars hun interpretatie van het voorzorgsbeginsel reeds in de praktijk brenge
n;
28. verzoekt de Iidstaten het voorbeeld van Zweden te volgen en mense die
n
Iijden aan elektromagnetische
overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passen
de bescherming en gelijke
kansen krijgen;
29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de
Commissie, de regeringen en parlementen
van de lidstaten, het Comité van de Reglo’s en de WHO.
(1) PB L 199 van 30.7.1999, blz. 59.
(2) PB L 159 van 30.4.2004, blz. 1.
(3) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
(4) PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10.
(5) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)041 0.
(6) PB C 175 van 21.6.1999, blz 129.
(7) Advies van 21 maart 2007 aangenomen tijdens de 16e plenaire vergadering
van het comité.
(8) Programme Kwaliteit van Leven onder contractnumaer QLK4-1 999-01563.
(9) STOA-studie van maart 2001 over de fysiologische en milieu-effecten van niet-ioniseren
de elektromagnetische straling,
PE-nr. 297.574.
(10) Richtlijn 2003/1 0/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari
2003 betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekkirig tot
de blootstelling van werknemers aan de nsico’s
van fysische agentia (tawaai) (PB L 42 van 15.2.2003, blz. 38).
(11) Richtlijn 2002144/EG van het Europees Parlement en de Read van 25
juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften
inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers
aan de risico’s van fysische agentia
(tnllingen) (PB L 177 van 6.7.2002, blz. 13).
Brontekst: www.europarl. europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/ITEXr÷TA÷20090402+TOC+
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1
-

Beste meneer Honcoop,

Per brief van 5 mei (door ons ontvangen op 10 mei 2010 onder registratienummer 10.06880)
heeft u op basis van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om correspondentie inzake
het ingraven van de kabels vooru,itlopend op de aanvraag om bouwvergunning.
De gemeente is niet in het bezit van dergeIke correspondentie; deze kan u dus ook niet
verstrekt worden.
Voor het aanbrengen van de kabels is geen vergunning vereist, maar sechts toestemming
van de grondeigenaar. Deze toestemming is mondeling verleend.
Het aanbrengen van kabets vooruitlopend op een aanvraag om bouwvergunning is volledig
voor rekening en risico van KP;.hiraankunnen in een vergunningprocedure geen rechten
onileend worden.
Deze brief vormt het besluit op uw verzoek om informatie te verstrekken op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur.
Met vriendelijke groet,
burgemeester

van Nieuwkoop

F. Buijserd
burgemeester
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Onderwerp: UMTS-beroepszaak
Aan: infonieuwkoop.nI
cc: jolandesentse@xs4aU.nl, vincent_de..graaffmaiL corn,
UMTSNieuwkoop@hotmaiLcom <UMTSNieuwkoop@hotmail.com>

Datum: 10:22 PM
Van: T. Honcoop <aja.honcoopziggo.nI>

Geachte heer, mevrouw,
Onlangs heeft u mij naar aanleiding van mijn WOB-verzoek om informatie ter zake van de
vergunningverlening voor het ingraven van elektrakabels ten behoeve van de UMTS-mast nabij
sportpark De Dulen aangegeven dat de vergunning aan de eigenaar van de grond, waarin de kabels zijn
ingegraven, mondeling is verleend.
Gaarne zou ik van u, in verband met de verdere voorbereiding van het tegen de lichte bouwvergunning,
door de gemeente verleend voor de oprichting van de bedoelde mast, ingediende beroepschrift, willen
vernemen:
• wie de eigenaar van de bewuste grond is,
• waarom geen sprake is van een schriftelijke vergunning, en
• wanneer de mondelinge vergunning is verleend.
Tenslotte zou ik graag vememen welke bedragen de gemeente (jaarlijks) ontvangt in verband met de aan
KPN Mobile verleende toestemming een UMTS-mast bij De Dulen op te richten.
In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
mr. A.J.A. Honcoop
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Geacht college van burgemeester en wethouders,
Graag zou ik uw aandacht willen vragen voor het volgende.
Tegen de door uw college verleende lichte bouwvergunning tot het oprichten van een
UIVITS-mast nabij Sportpark “De Dulen” is mede door de ondergetekende beroep
ingesteld bij de Rechtbank Den Haag.
Teneinde het feitencomplex voorafgaande aan de vergunningverlening correct te
kunnen weergeven in de motivering van het vooraisnog pro forma ingediende
beroepschrift, verzoek ik u ex artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur mij de
volgende bescheiden te doen toekomen.
Ruim vóór de bedoelde vergunningverlening hebben nabij woonachtige bewoners
geconstateerd dat de elektrakabel ten behoeve van de op basis van die vergunning op
te richten UMTS-mast, werd ingegraven op de bewuste plek.
•

Gaarne zou ik de stukken ontvangen op basis waarvan KPN Mobile
toestemming had tot deze op de vergunningverlening anticiperende
werkzaamheden.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

mr. A.J.A. Honcoop
Blaasbalg 45
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ALGEMEEN
In deze bijiage zal ik enige informatie verstrekken over de gevaren van elektromagnetische
straling zoals die (onder andere) wordt veroorzaakt door UMTS-masten. Verder geef ik
informatie die indirect aanwijzingen oplevert dat de UMTS-straling gevaren oplevert.
De informatie staat daarbij in een volstrekt willekeurige volgorde, en is slechts een flauwe
samenvatting van de oneindige stroom aan verontrustende (wetenschappelijke) rapporten,
berichten en verhalen die in een steeds grotere frequentie in de openbaarheid worden
gebracht. Aithans voor hen die ontwikkelingen nieuwsgierig maar ook kritisch volgen
De informatie geeft blijk van de grote diversiteit van de bronnen ervan en van de massale
aandacht en bezorgdheid voor straling. Die aandacht is het stadium van die van een simpel
pressiegroepje, zoals de “stralingsklokkenluiders” wel eens bagatelliserend genoemd worden,
verre ontstegen.
De waarschuwingen zoals die uit het onderstaande gelezen moeten worden zijn verder zeer
consistent en dermate zwaarwegeni dat zij niet simpel genegeerd kunnen worden met een
verwijzing naar het ontbreken vann sluitend bewijs van het verband tussen
elektromagnetische straling en de gevaren waarvoor gewaarschuwd wordt.
Op basis van de consistentie van de waarschuwingen, maar ook van de feitelijke lotgevallen
van stralingsgedupeerden, waarvan ik maar heb geabstraheerd uit angst te worden
geconfronteerd met het onzinnige argument dat deze lotgevallen psychisch gestuurd zouden
zijn, is het toepassen van het voorzorgsbeginsel (nieuwe technieken pas toepassen indien de
veiligheid ervan onomstotelijk vaststaat, in plaats van andersom, zoals thans gebeurt) een
ethische must.
Voor nadere informatie over de materie van elektromagnetische straling wil ik u verder graag
verwjzen naar de site “Stop UMTS” (www.stopumts.nl ) waarin ook de brondocumenten
van v’l van de onderstaande rapporten zijn terug te vinden.
ENIGE INFORMATIE INZAKE DE GEVAREN VAN UMTS
In het verleden is er een TNO-onderzoek verricht naar de gezondheidseffecten van UMTS
straling. Het onderzoek gaf als uitkomst dat er allerlei fysiek ongemak gekoppeld kon worden
aan het ondervinden van een reeds zeer lage dosis van elektromagnetische straling.
(Knellende) hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, problemen met het zicht, en
dergelijke, werden door TNO gekoppeld aan de door de proefpersonen ondergane straling.
Die conclusies waren de Nederlandse overheid uiteraard niet zo welgevallig, gelet op de
miljarden euro’s die verdiend zouden worden met de veiling van UMTS-licenties aan de
telecommunicatiesector. De Nederlandse overheid besloot dan ook tot het doen instellen van
een in Zwitserland te verrichten contra-onderzoek. De uitkomsten die dat onderzoek gaf, en in
het straatje van de sector pasten, zijn door de telecomproviders vervolgens breed uitgemeten.
Ook de toenmalig staatssecretaris van volksgezondheid Van Geel struikelde over zijn eigen
benen in de haast te verkondigen dat het Zwitsers onderzoek aangaf dat van UMTS-straling
geen gezondheidsschade geducht behoefde te worden, ook niet op de lange termijn.

Nu doen zich met betrekking tot het Zwitsers onderzoek in relatie tot het bovenstaande een
aantal ongerijmdheden voor. Zo is het integrale onderzoeksrapport tot op de dag van vandaag
(let wet: het onderzoek stamt van enkele jaren geleden) niet gepubliceerd. Ondanks alle
verzoeken daartoe. Verder is uiteindelijk gebleken dat het onderzoek helemaal geen
conclusies heeft willen trekken ten aanzien van mogelijke lange termijn effecten van UMTS
straling. Staatssecretaris Van Geel is dan ook voor zijn boude opmerkingen teruggefloten in
het parlement.
Op het internet circuleren ook allerlei berichten van deelnemers aan het onderzoek, zoals van
een Zwitserse advocate die aangeeft dat de deelnemers aan het onderzoek duizelig werden
van de stralingsbelasting (een naar Nederlandse maatstaven overigens zeer geringe), bijna van
hun stoel vielen en ook niet wisten hoe zij na afloop van het meerdaagse experiment in hun
auto thuisgekomen zijn.
Tenslotte heeft het Zwitserse onderzoek de gemeente Zurich, waar het contra-onderzoek zich
heeft afgespeeld, ertoe gebracht om reeds de volgende dag te komen tot het besluit om de
plaatsing van UMTS-masten te verbieden (!! !).
Er zijn overigens al wetenschappelijke rapporten van vóOr de uitvinding van UMTS die
aangeven dat (vergelijkbare) straling tot het zogeheten microwellensyndroom kan leiden,
waarbij mensen door elektromagnetische velden vermoeid, prikkelbaar, depressief worden, en
hoofdpijn krijgen.
Verder gaven die rapporten hartritmestoornissen, en EEG-veranderingen aismede
slaapstoomissen als gevolgen van elektromagnetische velde aan. Het betreft hier Pools,
1 c11J
Russisch en ander onderzoek aan uit de jaren ‘60 en ‘70.
Er zijn vele rapporten die statistische en epidemiologische verbanden aantonen tussen de
historie van technologische ontwikkelingen die met straling gepaard gaan, de toename van de
elektromagnetische belasting als gevoig daarvan en de parallel aan die ontwikkelingen
stijgende lijn van het voorkomen van kankergevallen. Met andere woorden: hoe hoger de
stralingsbelasting in de loop van de decennia werd, des te hoger is het aantal kankergevallen.
Het verband tussen de beide toenames, in een grafiek weergegeven, is griezelig nauwkeurig.
Er zijn rapporten die aangeven dat de kans op hersentumoren aan de zijde van het hoofd waar
men een mobiele telefoon houdt, vele malen groter is dan aan de andere zijde van het hoofd.
Vele rapporten geven aan dat de kans op kanker 4x groter is indien men zich bevindt in een
straal van 400 meter van een zendmast.
De heer Repacholi, die een op het terrein van straling verantwoordelijke positie innam bij de
WHO (de wereldgezondheidsorganisatie), de instantie die ons land ook hoge
stralingsblootstellingslimieten heeft opgeleverd (veel hoger dan in ons omringende landen, en
b.v. 2 biljoen (!!!) x hoger dan in Nieuw Zeeland), blijkt zich in zijn WHO-periode te hebben
laten “sponsoren” door de telecommunicatie-industrie, en heeft ondertussen de wijk genomen
naar een goedbetaalde positie bij die industrie. Hoe kan van zo iemand in zijn WHO-periode
een onafliankelijk advies inzake stralingsbelasting verwacht worden?

In diverse landen (o.a. in Nederland, Duitsiand, en Belgie) hebben vele artsen, (neuro-)
chirurgen en andere medici een dringend appel gedaan op hun regeringen om jets te doen aan
de massieve bestraling van hun bevolkingen daarbij o.a. wijzend op de door hen
geconstateerde parallelle toename van enerzijds bestraling en anderzijds de verdere
verslechtering van de algemene gezondheidstoestand van mensen en de toename van het
aantal kankergevallen, welke zich ook voordoet bij jonge kinderen.
In bet Appel van Brussel wordt gesproken over de “zorgwekkende evolutie van verschillende
gezondheidsindicatoren, waaronder de toename van hoofdpijn, slaapstoornissen of
onverklaarbare vermoeidheid en een toenemend aantal ongevallen te wijten aan onwel
worden, duizeligheid en/of andere anomalieen.” In het Appel wordt vermeld dat
“Verschillende wetenschappelijke studies die gepubliceerd werden in toonaangevende
tUdschrfien tonen duidelilk de schadelijke gevolgen van microgolven op levende organismen
aan.”
In het Appel komt ook de correlatie tussen de toename van straling en de toename van kanker
naar voren, zoals onderzocht door de Zweedse Prof. Olle Johansson (van bet prestigieuze
Zweedse Karolinska Institut).
In de Offener Brief van de Duitse medici wordt het volgende opgemerkt: “Bereits mit der
GSM-, dann der UMTS-Technik, die ebenfalls durch eine Versteigerung dem Staat 50 Mrd.
Euro an Einnahmen erbracht hat, wurde das vertragliche Massa an Hochfrequenzbelastung fUr
die Bevolkerung (und fir Tiere ud Pflanzen) bei weitem überschritten. Das Leiden und
Sterben der Bevolkerung hat Iängst begonnen!” En verderop: “Epidemiologische Studien
zeigen, class eine Exposition gegenuber gewissen ELF EMF das Krebrisiko bei Kindern
erhöhen und andere Gesundheitsprobleme bei Kindem und Erwachsenen herbeiflihren kann.
Ausserdem häufen sich epidemiologische Hinweise auf em erhöhtes Himtumorrisiko infolge
Langzeitnutung von Mobiltelefonen.”
In het Vlaamse gedeelte van Belgie hebben 30 Belgische kinderartsen een petitie ondertekend
om het gebruik van mobieltjes door kinderen te verbieden. In Duitsiand en Groot-Brittannië
gaan ook stemmen op om mobieltjes voor kinderen te verbieden.
Zweeds onderzoek toont aan dat de straling van mobiele telefoons hersencellen vemietigt.
en en
Er zijn onderzoeken die een verband leggen tussen de massale sterfte van kastanjebom
de GSM- en UMTS-straling.
Onlangs kwam daar nog bij bet bericht dat wetenschappers vermoeden dat
daarmee
elektromagnetische straling het biologische navigatiesysteem van bijen ontregelt en
van bijen. In
de oorzaak vormt voor een massieve en anderszins onverklaarbare verdwijning
Amerika is meer dan 50% van de bijenvolken in rook opgelost met alle mogelijke gevolgen
van dien.
van
Dan was er nog het bericht dat van de in totaal 37 in Oostzaan geconstateerde gevallen
meter
400
van
kanker bij kinderen en voiwassenen onder de 50 jaar, er 30 binnen een straal
van een zendmast bleken te wonen. Dat stemt overigens overeen met vergelijkbare
verontrustende resultaten van een onderzoek in Naila (Duitsiand).

In een geheel onathankelijk onderzoek (niet door commerciële partijen gefinancierd ) zijn bij
lage vermogensdichtheden van 500 W/m2 (Nederland hanteert een blootstellinglimiet van
10.000.000 tW/m2!!!) al duidelijke biologische effecten geconstateerd: het
immuniteitssysteem van de proefpersonen verzwakte, er was een significante verandering in
de cortisoispiegel en daarnaast waren er opvallende veranderingen in de alfa-amylase-spiegel
(is als een stress-marker aan te merken).
Volgens dr. Peter Neitzke, verbonden aan het Ecolog Institute, één van de schrijvers van een
wetenschappelijk rapport in opdracht van T-Mobile met als doelstelling bewijs genoemd in
andere rapporten dat mobiele telefoontechnologie schadelijk is voor de gezondheid, te
“evalueren” (lees: onderuit te halen!), probeert T-Mobile zijn rapport onder de pet te houden.
De reden is dat het reeds in 2000 verschenen rapport van het Ecolog Institute op basis van de
resultaten van eerdere epidemiologische studies juist tot de conclusie komt dat
elektromagnetische velden met frequenties binnen het bereik van de mobiele
telecommunicatie een rol spelen in het ontstaan van kanker. In het bijzonder, zo voegt het
rapport er aan toe, geldt dat ten aanzien van tumoren van het centrale zenuwgestel.
Recent is er een studie verschenen van het Belgische Onderzoeksinstituut voor natuur en bos
waarin een duidelijk verband wordt gelegd tussen toename van straling en afname van het
aantal huismussen.
In een recente Oostenrijkse studie komt uit een vergelijking tussen de levensverwachting van
de inwoners van het dorpje Engelhartstetten, alwaar sedert ruim l0jaar een GSM-zender
staat, en die van het slechts drie kilometer daarvan verwijderde Loimersdorf, alwaar men
verschoond is gebleven van GSM-zenders e.d., als zeer onrustbarende conclusie naar voren
dat de levensverwachting van de inwoners van het dorpje met de GSM-zender zo’n l0jaar
=
lager ligt.
Het Britse Health Protection Agency heeft de alarmbel geluid en vraagt een officieel
onderzoek naar de gevaren van het gebruik van draadloze communicatienetwerken op
scholen.
In verschillende kinderafdelingen van Belgische ziekenhuizen hangen affiches die ouders
waarschuwen tegen de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons door kinderen. Volgens
dokter Verboven van de actiegroep “Beperk de straling” is het zo goed als bewezen dat gsm
gebruik door kinderen zware gezondheidsrisico’s inhoudt.
Volgens een Spaanse studie kan een verstoring van de hersenfuncties, waarvan overigens ook
sprake is in een Italiaans onderzoek van o.a. de Universiteit van Rome, de immuniteit van
gsm-gebruikers verzwakken.
Zweeds onderzoek toont ann dat de gsm-stralen doordringen in de kinderhersenen en dat dat
op termijn kan leiden tot de ontwikkeling van hersentumoren.
In de Sunday Times van 22 april 2007 verscheen een bericht waarin wordt gesproken over
een aantal studie in Engeland, o.a. in Warwickshire, waaruit naar voren komt dat binnen en
straal van 400 meter rondom de onderzochte zenders voor mobiele telefonie kanker,
hersenbloedingen en hoge bloeddruk in hogere frequenties voorkomen dan op plekken waar
van een nabije zender geen sprake is.

In Warwickshire was er sprake van een cluster van 31 kankergevallen rondom één enkele
straat. Een kwart van de staf van een bepaalde school, binnen het gezichtsveld van een 30
meter hoge mast, ontwikkelde kwaadaardige tumoren vanaf het jaar 2000, terwiji een tweede
kwart significante gezondheidsproblemen ondervond. Uiteindelijk heeft provider 02 de mast
verwijderd.
Met Europese Milieu Agentschap (de EEA) heeft bij monde van haar executive director, Prof.
Jacqueline McGlade, opgeroepen tot een onmiddellijke actie om de hoeveelheid EMF-straling
te verminderen, zo was te lezen in The New Zealand Herald van 16 september 2007.
Uit een Turkse studie uitgevoerd in Kocaeli, waarbij bij 221 studenten van de plaatselijke
universiteit een aantal oogproblemen zijn onderzocht, blijkt van een aanzienlijke toename van
vertroebeldlwazig zicht als de groep “meer-dan-2-jaar-gebruikers” van een mobiele telefoon
wordt vergeleken met de groep die de mobiele telefoon gedurende minder dan twee jaar heeft
gebruikt.
Het Israëlische Weizmann Institute for Science heeft in een onlangs verschenen rapport
bewezen dat het gebruik van mobiele telefoons na niet meer dan 10 minuten leidt tot een
toename van de celdeling in de hersenen. Celdeling moedigt daarbij de groei van
(hersen)tumoren aan. Met Weizmann Institute for Science heeft hiermee het bewijs geleverd
voor het bestaan van niet-thermische, te weten biologische, effecten (van het bestaan van
thermische effecten zijn overigens bijna alle wetenschappers van lieverlee wel in enigerlei
mate overtuigd) van de betrokken vorm van straling! In dit geval kunnen die biologische
effecten ook nog eens wijzen op het ontstaan van vormen van kanker.
Het Duitse Ministerie van Milieu heeft in een rapport van het “Federal Office for Radiaton
“Protection” onlangs de Duitse burgers gewaarschuwd voor de mogelijke gezondheidsrisico’s
verbonden aan het gebruik van Wi-Fi, en geadviseerd de ouderwetse “draadtelefoon” te
verkiezen boven de mobiele tegenhanger.
In de Arizona Daily Star van 27 augustus 2008 schrijft mevrouw Elizabeth Kelly, directeur
van de International Commission for Electromagnetic Safety in een ingezonden bief:
“Increasingly neurological symptoms are being reported in communities where wireless
transmitters are located, including poor concentration, memory loss, depression, headaches,
sleep probleem, as well as cancers and other diseases.” Volgens haar is de stelling van de
telecommunicatietechnologie veilig zou zijn omdat er “no
telecom-industrie dat draadloze
credible scientific evidence” van de gevaren zou bestaan, onjuist. Volgens haar volgen ook
steeds meer scholen ter zake “a precautionary stance.” En verder: “1 support parents who are
concerned about the safety of their children and do not want them needlessly exposed to nonionizing radiator.”

ten waarvan de
Tenslotte wil ik u nog wijzen op een tweetal wetenschappelijke rappor
volstrekt onverantwoord
conclusies zo ernstig zijn dat het niet adequaat reageren daarop als
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ering heefi kunnen
Wist u overigens dat geen van de telecomproviders een (adequate) verzek
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afsluiten tegen toekomstige gezondheidsclaims. HOE ZOU DAT
een woningeigenaar die een
En als afsluiter: zeer onlangs heeft de Rechtbank te Leeuwarden
vanwege het feit dat op
bezwaarschrift had ingediend tegen de WOZ-waarde van zijn woning
worden, op die grond een
175 meter afstand van zijn woning een UMTS-mast opgericht zou
ieel is het dus ook al
vermindering van zijn WOZ-waarde toegestaan van 15% (!! !). Financ
lagere WOZ-waarde is
niet aantrekkelijk om een UMTS-mast inje omgeving te krijgen. Een
eveneens 15% lagere
natuurlijk mooi maar houdt uiteraard wel direct verband met een dus
de berechte zaak heeft de gemeente
verkoopwaarde van de woning. En dat is niet mooi. In
overigps (en dat is netjes) in de uitspraak berust.
-mast duidt natuurlijk
Een lagere verkoopwaarde als gevolg van de oprichting van een UMTS
van de UMTS-straling.
vender op een aanzienlijke angst onder de bevolking voor de gevolgen
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EN DIE ANGST IS, ZO BLIJKT UIT AL HET BOVENSTAANDE

Medisch Appèl stralingsrisico’s van Nedriandse artsen (Upd + ext met interview)
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Medisch Appel stralingsrisico’s van arisen:
Verminder blootstelling aan elektromagnetische velden.
Het Appel zal na de presentaties ter plekke overhandigd worden aan Prof. dr. André Knottnerus voorzitter van
de Gezondheidsraad.
Op 8 april presenteren 50 artsen in Nieuwspoort, Den Haag, een oproep aan verantwoordelijken in de politiek
en gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen roepen ze op maatregelen te nemen om de blootstelling aan
elektromagnetische velden te verminderen.
De ondertekenaars constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken.
Deze toename van gezondheids- en welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van
stralingsbelasting in de leefomgeving.

Het Appèl is daarom een oproep om de blootstelling van de bevolking aan deze velden te verlagen, een bewustere
omgang met elektrische en draadloze technologie te stimuleren en beleid te baseren op alle wetenschappelijke
onderzoeken die gepubliceerd zijn in internationale wetenschappehjke tdschriften en hierop geen schifting toe te
passen zoals de Gezondheidsraad doet.
De ondertekenaars zijn alien Nederlandse medici, huisartsen, specialisten of medische wetenschappers. Onder hen is
onder andere huisarts E.P.M. Adriaansens die enkele cases uit haar medische praktk zal toelichten. Ook een patient
zal verslag doen van zijn optredende symptomen, gerelateerd aan blootstelling aan specifieke elektromagnetische
velden.
Symptomen die door patienten en wetenschappers gerelateerd worden aan hoog- of laagfrequente
elektromagnetische velden (EMV) zijn onder meer: hartkloppingen, concentratie- en geheugenstoornissen, hoofdpijn,
moeheid, stress en slaapstoornissen. Deze kunnen soms met eenvoudige maatregelen verholpen worden, zoals het
vervangen van een DECT-telefoon door een telefoon met een snoer. Sommige wetenschappers relateren
elektromagnetische belasting ook aan een verhoogde kans op ziekten als Alzheimer en kanker. Bronnen van EMV zijn
onder meer mobieie en DECT-telefoons, zendinstallaties voor mobiele communicatie, hoogspanningsleidingen en
elektrische huishoudeiijke apparatuur.
Voorbeeld uit de praktijk:
Mevrouw R 48jaar, Sinds 10 jaar werkzaam in bloemenkas, niet eerder verzuimd op werk i.v.m. ziekte. Vanaf
augustus is or eon draadioos netwerk in do kas Nov. 2008 stroomschok via elektrlsch verstelbaar bed, Brandend
gevoel achter schouderbiaden In de keel, Gevoelige pezen in handen en voeten, Slaapt slecht, Moe, buikklachten,
Etvaart verschil tussen warm en koud niet meer, Kan niet meer zweten, Verdraagt geen harde geluiden meer,
Prikkend brandend gevoel in de huid ook uitslag. Wat is de diagnose:
Neumlogische stoomis? -Somatisatiestoomis?-Hypertensie?-Eiectrohypersensitiviteit?
Aangezien adequate informatie over risico’s van EMV richting burgers nog aitijd uitbiijft, ondanks groeiende
wetenschappelijke aanwijzingeri, hebben het Nationaal Platform Straiingsrisico’s, Stichting Elektrohypersensitiviteit,
Meldpunt Gezondheid en Milieu en de Kinderconsument een informatiefoider uitgebracht.
Op 8 april tussen 14:00 en 16:00 zal een delegatie het Medisch Appèl Stralingsrisico’s introduceren samen met de
folder “Veilig Mobiel belien”.
Meer informatie: Alex Swinkels van Nationaal Platform Straiingsrisico’s
0181-785587, infostraiingsrisicos.nl, www.straHngsrisicos.nI.
Lees ook het interview met Alex Swinkels “Ziek van Straling” in het Nederiands Dagbiad:
www.stralingsnscosnh/irnages/pdf/NederlandsDagbiad.pdf.
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18-7-2009

THE BIOINITATIVE REPORT 2007

5AMENVATING

INLEIDING
Je kan het niet zien, proeven of ruiken, maar het is van de meest alLes en overaL
doordringende omgevingsinvLoed in de hedendaagse geIndustriaLiseerde Landen:
eLectromagnetische strating, veroorzaakt door de wijdverspreide aanwezigheid van
bekabeLde en draadLoze technotogieën. HoeweL ze zijn ontworpen om energie te besparen
en het gemak te dienen, hebben ze onaangename bioLogische consequenties voor mens en
dier. WetenschappeLijke studies leiden steeds meer tot de conctusie dat deze
techno[ogieën gepaard gaan met risicos voor onze gezondheid. Tegenwoordig wordt
iedereen blootgesteLd aan 2 typen eLectromagnetische strating of velden:
1. Laag frequente eLectromagnetische velden, opgewekt door eLectrische en eLectronische
apparaten en etectnciteitskabets (worden ook weL EM-veLden genoemd) en
2. radiogoLven, opgewekt door draadtoze apparaten zoaLs mobieLtjes (gsm),
wandeLtelefoons en zendmasten.
Beide soorten eLectromagnetische strating geven niet-ioniserende straLing af. Dit houdt in
dat ze te zwak zijn om een eLectron uit zijn baan om de atoomkern te stoten (die dan een
geladen atoom zou achterLaten). RöntgenstraLen en CT-scans horen tot de wèL ioniserende
straLing. De termen eLectromagnetische straLing en eLectromagnetische veLden worden
vaak door etkaar en naast eLkaar gebruikt, maar het gaat om hetzeLfde natuurkundige
verschijnseL. Dit wordt ook weL in één woord samengevat: electrosmog. Dit is de term die
ik hieronder zaL gebruiken.
Mensen zijn te beschouwen ats bio-etectrische systemen. Het functioneren van onze
organen wordt op etkaar afgestemd door middet van bio-eLectnsche signaLen. Etectrosmog
interfereert met ons bio-etectrisch signaatsysteem en dit kan Leiden tot ktachten en
ziekten.
Sinds de 2e Weretdoortog is de achtergrondstraLing van eLectrosmog exponentioneeL
toegenomen, mede door de introductie van draadLoze technoLogie en de poputariteit van
deze producten zoaLs mobieLtjes, draadLoze tetefoon, wifi en draadtoze netwerken.
Enkete tientaLLen jaren van internationaat wetenschappeLijk onderzoek bevestigt dat
eLectrosmog aanzet tot biotogische activiteit in mens en dier met grote consequenties voor
de voLksgezondheid.
VEILIGHEIDSNORMEN ACHTERHAALD
Het rapport steLt vast dat de in het verLeden opgestetde veiLigheidsnormen voor
etectrosmog niet meer voLdoen, oa. door de achterhaa(de uitgangspunten. Ze zijn nameLijk
gebaseerd op 2 inwerkingen op ons Lichaam: hittevorming en de opwekking van
inductiestroompjes. Deze parameters waren destijds wel adequaat, omdat de
veiLigheidsnormen vooraL de werknemers in de eLectriciteits- en eLectronicabranche
moesten beschermen. Zij waren de mensen die voornameLijk bLootgestetd werden aan
electrosmog door hun werk. InmiddeLs is er wel wat veranderd. VeeL eLectrosmog
opwekkende technoLogie is inmiddeLs standaarduitrusting in de meeste huishoudens en dus
heeft tegenwoordig iedereen hiermee te maken. WetenschappeLijke studies hebben
aangetoond dat doses eLectrosmog die ver onder de veitigheidsnormen Liggen aanLeiding
zijn voor klachten, aandoeningen en zeLfs overLijden. Wetenschappers dringen er dan ook
op aan dat er nieuwe uitgangspunten moeten komen voor veiLigheidsnormen die wet
bescherming van de hete bevotking kunnen garanderen.
DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Deze kunnen worden verdeeLd in een vijftat categorieën:
1. kanker
2. beschadiging van ons zenuwstetset
3. beschadiging van onze genen (DNA)
4. de vorming van stress-eiwitten
5. stoornissen in ons immuunsysteem
D. Carpenter MD & C. Sage MA
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1. kanker
De concLusie is veeLbetekenend: etectrosmog is opgenomen in de Lijst van “mogeLijk
kankerverwekkende stoffen” door het InternationaL Agency for Cancer Research. Welke
bevindingen Liggen hieraan ten grondstag? Het rapport beschrijft een zestaL vormen van
kanker die verband houden met eLectrosmog.
Leucemie bij kinderen
De meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen is Leucemie. Studies hebben
onomstoteLijk aangetoond dat bLootsteLLing aan eLectrosmog van kinderen en het Lijden aan
Leucemie met elkaar samenhangen. Ook is vastgestetd dat kinderen die hersteLLende waren
van [eucemie meer kans van sLagen hadden aLs ze in een eLectrosmog-arme omgeving
verbLeven. Wanneer dit niet het geval was dan Lag het overLijdenspercentage een stuk
hoger. Wanneer kinderen opgroeien in de nabije omgeving van hoogspanningskabeLs
hebberi ze zeLfs een zeer hoge kans om Leucemie te krijgen.
—-

Leucemie bij volwassenen
Dit staat duide(ijk in verband met het werken in de electronicabranche en werken met
eLectriciteit. Dus hier is er sprake van etectrosmog in de werkomgeving. Echter, men heeft
ook ontdekt dat Leucemie duideLijk meer voorkomt onder voLwassenen die in de buurt van
hoogspanningskabeLs en eLectriciteitscentraLes wonen. Er is bovendien een verband tussen
het krijgen van Leucemie op Latere Leeftijd en het opgroeien in de nabije omgeving van
hoogspanningskabeLs en eLectriciteitscentraLes.
Tumoren van het zenuwstelsel
Veelvuldig en Langdurig gebruik van de wandeLteLefoon en gsm geeft een beduidend
grotere kans op de vorming van een hersentumor (gLioma) en een tumor van de
gehoorzenuw (acoustic neuroma). ALs je bij het mobieL betLen regeLmatig van oor wisselt is
het risico behoorLijk en aLs je aLtijd hetzeLfde oor gebruikt is het risico enorm groot.
Borstkanker
ZoweL epidemioLogisch aLs Laboratoriumonderzoek toont aan dat eLectrosmog een
risicofactor vormt voor de ontwikkeLing van borstkanker, zoweL bij mannen aLs bij
vrouwen. Patiënten die onder behandeLing zijn voor borstkanker hebben beduidend minder
kans op hersteL in een omgeving met (veeL) electrosmog.
Laboratoriumonderzoek Laat zien dat electrosmog de hoeveeLheid meLatonine in ons
Lichaam doet sunken. Hiermee verLiezen we een belangrijke beschermende stof tegen
kankerceLlen.
Andere vormen van kanker
Er zijn aanwijzingen dat eLectrosmog in ons Lichaam ook tot andere vormen van kanker
Leidt. Het Lastige is dat het ontstaan van kankerceUen een ingewikkeLd mechanisme is
waarbij veLe factoren van invLoed zijn. Toch is het zeer waarschijnLijk dat eLectrosmog een
kankerverwekkende invLoed heeft. Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

2. schadelijke invtoed op ons zenuwstelse(
Langdurige bLootstetLing aan electrosmog veroorzaakt veranderingen in ons zenuwsteLseL.
Het bLijkt dat dit op meerdere manieren kan gebeuren.
Eén effect is dat het gehaLte aan metatonine in ons zenuwsteLset afneemt. Hiermee
verLiezen we niet aLLeen onze bescherming tegen kankerceLLen, maar ook tegen
hersenbeschadiging. En dan in het bijzonder tegen de degeneratie (verLies) van hersen- en
zenuwceLLen. VoorbeeLden hiervan zijn de ziekte van ALzheimer, Parkinson en ALS
(Amyotrofische LateraaL ScLerose).
Een ander effect van eLectrosmog is de toename van amyLoid, een eiwitachtige stof die op
zetmeeL Lijkt. Het is bekend dat dit de kans op ALzheimer verhoogt.
VervoLgens Lijkt het erop dat eLectrosmog onze zenuwceLLen (neuronen) aanzet tot het
geLijktijdig afvuren van signaLen. SignaaLvorming in ons zenuwsteLseL is een biochemisch
D. Carpenter MD & C. Sage MA
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proces waarbij stoffen omgezet worden en afvaLstoffen vrijkomen. Deze kunnen zo sterk
toenemen dat ze ons zenuwweefset kunnen beschadigen.
EpiLepsiepatiënten zijn extra gevoeLig voor etectrosmog, omdat hierdoor stoffen worden
geactiveerd die een zetfde werking hebben aLs (psycho)activerende geneesmiddeten. Denk
in dit gevaL maar aan antidepressiva.
Etectrosmog beInvLoedt de etectrische activiteit in onze hersenen. Met behuLp van
hersengoLf-activiteit kan je dit meten. Het resuLtaat is dat het nadeLig werkt op ons
vermogen om te Leren en te onthouden (geheugen). In dieren Leidt het tot
gedragsstoornissen. ExperimenteeL onderzoek toont aan dat gsm de hersenactiviteit
weLiswaar stimuteert, maar dat dit ten koste gaat van de kwaLiteit van ons denken,
oordeeLsvermogen en de controLe over ons gedrag. Bovendien verLopen een aantaL
hersenprocessen minder efficient. Ook op dit terrein moet nog meer onderzoek verncht
worden om de Langere termijneffecten duideLijker in kaart te brengen.
In de medische wereLd is het bekend dat Langdurige bLootsteLting aan electrosmog veeL
kLachten veroorzaakt: sLapetoosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeLigheid, oorsuizen,
dronkenmansgang en probLemen met de concentratie, het geheugen, evenwicht en
orièntatie, maar ook het tegeLijkertijd meerdere dingen doen (muLtittasking).
3. Beschadiging van onze genen
Een van de eerste ontsporingen in de ceL op weg naar een kankercet is een beschadiging
van ons DNA. NormaaL gesproken probeert het Lichaam dit te repareren of de ceLLen
sterven af. Wanneer deze mechanismen faten, de reparatie misLukt en de ceL sterft niet, is
de (pre)kankerceL geboren.
Lange tijd hebben deskundigen gedacht dat eLectromagnetische veLden te zwak zijn om
een effect te sorteren op ons DNA. Met de recente technieken is echter aangetoond dat
het DNA weL degeLijk een verandering ondergaat onder invLoed van eLectrosmog.
Op genetisch niveau (in de ceLkern) bLijkt er sprake te zijn van beschadiging en breuken in
de DNA-streng. Op ceLniveau heeft men woekering, het wegvaLLen van de normate
cetfuncties, de productie van abnormaLe eiwitten, het kapotgaan van celstructuren en een
toename in de productie van vrije radicaten kunnen vaststéLLen.
4. De vorming van stress-eiwitten
ALLe Levende organismen beschikken over een beschermingsmechanisme tegen aanvaLten
vanuit de omgeving. We noemen dit de stress-respons en hierin speten speciaaL
aangemaakte eiwitten, stress-eiwitten, een grote roL. Lage doses eLectrosmog geeft aL
aanLeiding tot de productie van stress-eiwitten. Dit betekent dat onze ceLlen eLectrosmog
aLs een bedreiging herkennen. ZorgeLijk is het gegeven dat aLs de stress Langere tijd
aanhoudt deze stress-eiwitten hun beschermende functie verLiezen.
5. Stoornissen in ons immuunsysteem
Ons immuunsysteem is een verdedigingsmechanisme dat we ter beschikking hebben tegen
binnendringende invLoeden zoaLs virussen, bacteriën en vreemde moLecuLen. Dit systeem
beschermt tegen ziekte in het aLgemeen, infecties en kankerceLLen. Er is voLdoende
wetenschappeLijk bewijs dat eLectrosmog verstoringen in ons immuunsysteem veroorzaakt
met onder andere aLs gevoLg ontstekingen en attergieen.
Bij bLootsteLLing aan eLectrosmog signaLeert ons immuunsysteem dit aLs een bedreiging en
reageert hierop. AL5 gevoLg hiervan kunnen er ontstekingsreacties optreden. BLijft de
bLootsteLLing aan etectrosmog Langdung bestaan, dan zuLLen deze ontstekingen, op termijn,
Leiden tot schade aan onze ceLLen en weefseLs. VeeL chronische aandoeningen worden in
verband gebracht met Landurige problemen binnen het immuunsysteem.
Een van de ontstekingsstoffen, histamine, is verantwoordeLijk voor de huidreacties, maar
ook zweLLingen en overgevoeLigheid. Uit experimenteel onderzoek is gebLeken dat onder
invloed van eLectrosmog mestceLLen
1 openbreken waarbij prikkeLende stoffen vrij komen
welke aLLergische reacties teweeg brengen. Deze reactie kan al optreden bij het gebruik
van mobieLtjes, computers, videoschermen en teLevisie. Deze mestceLLen zitten niet aLLeen
I

zie mUn artikel ‘de lmmuunrespons”
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in de huid, maar ook in ons hart en hersenen. De Laatste Locaties zijn waarschijnLijk
verantwoordelij k voor kLachten aLs hoofdpij n, LichtovergevoeLigheid, hartritmestoornissen
en andere hartkLachten.
WereLdwijd is 3-5% van de bevoLking overgevoeLig voor eLectriciteit. Deze mensen
verdragen helemaaL geen eLectrosmog, ook geen zeer Lage doseringen, en kunnen geen
normaaL Leven Leiden.
AANNEMELIJKE BIOLOGISCHE MECHANISMEN
Samenvattend kunnen we Lezen dat eLectrosmog verantwoordeLijk is voor onophoudeLijke
stress reacties in het Lichaam en beschadiging van het DNA, onder andere door het
vrijkomen van vrije radicaLen. Dit Leidt op de Langere termijn tot de vorming van
kankercetLen. Vrije radicaLen in de hersenen worden verantwoordelijk gehouden voor
degeneratieve aandoeningen zoats de ziekte van ALzheimer en Parkinson. MeLatonine bLijkt
hiertegen te beschermen, maar moet weL in voLdoende mate aanwezig zijn in het Lichaam.
EEN PARADOX
ELectromagnetische veLden en radiogoLven worden ook therapeutisch toegepast, onder
andere bij de genezing van botbreuken, wonden, pun, zweLLing en kan deeL uitmaken van
de nabehandeLing van chirurgische ingrepen. Echter, de doseringen die hierbij gebruikt
worden zijn zeer veeL Lager dan die weLke afgegeven worden door de eLectrische,
eLectronische en draadLoze apparatuur. Bovendien gaat het hier om zorgvuldig
gecontroLeerde omstandigheden.
STELLINGNAME
Het Bioinitiative Report besLuit met een paar steLlingnames:
1. Er is voLdoende wetenschappeLijk bewijs om reguLering voor eLectrosmog te
rechtvaardigen en preventieve maatregeLen te treffen voor de voLksgezondheid.
2. De btootsteLLing aan eLectrosmog is wereLdwijd en ledereen wordt erdoor getroffen.
3. De onderzoeken zijn gedaan voLgens de internationaaL getdende standaarden in de
wetenschappeLij ke wereld.
VERANTWOORDING
De auteurs en onderzoekers van het Bioinitiative Report zijn wetenschappers uit diverse
discipLines en onafhankeLijk. Dit Laatste is erg beLangrijk, omdat veeL wetenschappeLijk
onderzoek pLaatsvindt vanuit de branche zeLf, waarin aLtijd een commercieeL belang
speeLt. Dit is de reden waarom de “branche-studies” met gematigder concLusies komen dan
de onafhankeLijke onderzoekers.
Bovendien is het wetenschappelijk aanvaard dat wanneer het om voLksgezondheid gaat,
het voLdoende is om aan te tonen dat er een redeLijke kans is op Het is dan niet vereist
om de bewijsvoering tot in den treure en tot en met de kLeinste detaiLs uit te werken. Hoe
zeer je ook kunt van wetenschappeLijk interpretatie kunt verschiLLen, aLLe auteurs van het
Bioinitiatieve report zijn het over één ding eens:
De publieke veiligheidsnormen met betrekking tot electrosmog zijn inadequaat en
beschermen de voLksgezondheid onvoldoende.
...

vertaLing: eLtorene westerhout
18 januari 2010

D. Carpenter MD & C. Sage MA

4

19-1-10

Brussel, I)e Standaard: Studie tooni verband tussen gsmen en tumor

/

donderdag, 16 oktober 2008- Dos&er: Internationale berichten
Studie toont verband tussen gsm’en en tumor
BRUSSEL

-

Page 1 Ôf I

0

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat veelvuldig mobiel telefoneren kanker kan veroorzakeri.

Van onze redacteur
De studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) luistert naar de naam Interphone en werd uitgevoerd door
het
International Agency for Research on Cancer (IARC) dat aThangt van de WOO. In dertien landen, waaronder
Frarikrijk,
Duitsiand en Groot-Brittannië werd het verband bestudeerd tussen het mobiele telefoongedrag van de patient en
de
kanker waaraan hij teed: hersentumoren, tumoren aan do speekselklieren, de gehoorzenuw.
Het gaat om voorlopige resultaten, de definitieve worden volgend jaar verwacht, maar het IARC in het Franse Lyon
vindt ze belangwekkend genoeg om ze at viii to geven. We hoeven de definitieve cijfers niet af te wachten om tot de
conclusie te komen dat mobiel bellen, zeker voor kinderen, moet worden beperkt en dat we uit voorzorg niaar boter
een vast toestel kunnen gebruiken’, zegt Elisabeth Cardis, die voor het ARC de studie coordineerde.
Woreldwijd heeft Interphone 2.600gevallen van hersentumoron, 2.300hersenvliestumoren, 1.lO0tumoren aan de
gehoorzenuw on 400speekselkliertumoren nader bekeken. In enkele landen en voor sommige soorten kankers zijn de
voorlopige onderzoeksresultaten niet eenduidig.
Toch brengt de studie in bijvoorbeeld Zweden aan het Iicht dat voor wie ‘veelvuldig en Iangdurig’ mobiel belt de kans
op een hersentumor stijgt met gemiddeld 6oprocent, in Noorwegen is dat 39procent. Interessant is 00k hot verband
dat wordt aangetoond tussen do plaats waar men een tumor ontwikkelt aan do linker- of de rechterkant in hot hoofd en
de kant (links of rechts) waar men doorgaans zijn mobiele telefoon houdt. Dat verband Is or.
Voor professor Stefaan Van Gool, kinderoncoloog aan de KU Leuven, wordt het, met deze resultaten in de hand, t%jd
dat men hot gezondheidsrisico van overdadig gsm-gebruik onder ogen ziet. ‘Het bedrijfsleven en zetfs do overheid
zeggen altijd dat er niets is bewezen, dat or geen eensluidende conclusies kunnen worderi getrokken. Wanrieer geat
men ophouden met doze onzin? ALs sommige studies onomstotelijk het verband aantonen tussen kanker en gsm
straling, zou men op zijn minst het voorzichtigheidsprincipe moeten hanteren. Als or twijfel is, moet men voorzichtig
zijn. Men moet bijgevolg het gebruik van gsm’s door kinderen beperken.’
Er is eon plan om 1 .400nieuwe masten to plaatsen. Kan dat zo maar, als men weet heeft van do mogelijke risico’s?
Jarenlang deed men net zo smalend als hot over asbest ging, over pesticiden of over roken. Tot men eindelijk besefte,
voor velen te Iaat, wat de gevolgen waren. De houding die sommigen aannemen met betrekking tot do
stralingsproblematiek van gsm’s is schadelijk voor do medemens. Is dezo studio niet duidelijk genoeg
7
Van Gaol geeft toe dat er nog veel vragen zijn. Wat is bijvaorbeeld ‘langdurig en veelvuldig’ mobiel bellen? ‘Dat is
waar’, zegt Van Gool, maar als we ult proeven weten dat elektromagnetische straling geen goed doet aan do
hersenen van ratten, dan zouden we toch op zijn minst mogen uitkijken als we zolets met mensen doen, niot?’
In april waarschuwde de Australische neurochirurg Vini Khurana nog voor de schadelijke gevolgen van jarenlang
gsm’en. Hij zag eon zorgwekkende toename van hot aantal hersentumoren.
www. beperkdestraling.org
www.arc.fr
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Forbid the use of mobile phones in Sweden!
Orjan Hallberg, Hallberg Independent Research, 2009

Introduction
Way over 10,000 billions SEK have been invested into mobile systems in Europe. In order to transport
that amount of money it would require a colon of trucks 100 km long, as the distance between Gävle
and Uppsala, where each truck carries 10 tons in thousand SEK notes! The use of mobile phones has
increased exponentially since 1997 when flI-ond generation of GSM (1800 MHz) started to be
rolled out. After year 2001 there is also 3G, adding extra spice to our lives by higher frequencies and
also an increased maximum power density to unbelievable 10,000,000 iW/m
!
2
In order to further increase the use of mobile phones the prices are lowered and children do not have to
worry about if their weekly ‘salary’will cover the phone bill. Unlimited calls, offer Telia between their
customers and Telenor takes only 0,09 SEKlminute, close to zero for us grown-ups, remembering the
5:50 per minute during the 80’s.

Facts
Most doctors probably know that our bodies are built up by cells. Even our brains are made of several
cells who communicate with each other via small cell phones. The electrical signals in the brain can
easily be registered by instruments outside of the skull. This is routinely done in EEG-test, lie
detection tests etc. The power density of this radiation is very low. To get good readings by the EEG
instrument the brain activity needs to generate 25-150 1
iV between test point and the ear (used as
reference), probably less than 0,001 .tW/m
2 area.
Cells are complex creations, containing many life supporting mechanisms. At danger, sudden physical
stress, sudden heat or cold, the body reacts by increased production of stress protein e.g. hsp70. This
protein activates stress genes, e.g. HSP7O. These genes and proteins help supporting important
characteristics. There are 20 different families of stress proteins that help cells to repair damaged
proteins and to transport them through cell membranes. 1
Specific DNA-sequences within HSP7O react on electromagnetic radiation (EMR). Low levels of
EMR can affect electrons in DNA and thereby iit4ce stress reactions. Higher levels of EMR in the RF
band may even cause clear tNA-breaks [1].
In a natural state HSP7O isactivated by natural reasons. You may have to run away from a bear, draw
back your hand from the fire or get up from the water on to solid ice as fast as possible. The stress
protein hsp7o cannot be produced on a continuous base. If so, the natural defense mechanisms wo
eventually Lose their effect.
The Radiation Safety Authority (SSM) states that if EMR does not heat up the brain it is harmless. But
since brain activity 0,001 pW/m
2 routinely is used for EEG or similar signals from the heart for EKG
tests it is difficult to understand why SSM is stating that EMF at ten billion times higher levels are
harmless!
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Scientific studies now show that normal radiation from mobile phones stimulates the production of the
stress protein hsp70 [1]. Today the body will be exposed to these levels of radiation for long periods of
the day and night, many times continuously from nearby base stations as well.
This quite unnatural and ss generating enviromnent has now as a result caused several health
indicators to show fast inising adverse trends. Some examples of such warning signs are given
below
—..—-—

1.

)

The downgoing trend of number people on sick leave suddenly was broken in the autunm
1997 at the same time as the new base sons for GSM 1800 begun to work 24hlday and
most people bought the new dual band phones. This trend break occurred suddenly from one
specific month for each one of the 21 counties in Sweden. It would have been interesting to
know if this month was the same as when the GSM 188 system was rolled out in each county.
But when the Swedish operator Telia was asked about these roll-out months, the answer was
that this information will not be released [2].
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Prescription of sleeping pills and melatonin to children and young people is increasing since
1997 and especially since 2001 [3].
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The increasing sales of sleeping pills to children is not just a result from good marketing
efforts by Apoteket (the sales organization). A report from Statistics Sweden shows that both
children and adults actually have more and more of sleeping problems.

And

especially since

1997 [4].
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The mortality in dementia shows a clear cut break in 1997
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and supports the suspicion that a

broken blood-braiiibatIer is not to recommend for people, who suffer from a dementia illness

[5].
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The dangerous form of skin cancer, melanoma, suddenly starts to increase from 200 f in face
and head regions amqng people younger than 60 years Earlier the mcidence had been stable
for decades. But at the same time the incidence of more benign tumors stops increasing so the
total sum continues on just as it had been doing since beginning of the 80’s. Our environment
seems to have changed so that skin damages that earlier might develop towards benign skin
tumors now instead have an increased risk of transforming into melanoma [2].
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After 2001 we can also see that the incidence of brain timors suddenly is increasing among
elderly after a long period of
increase can also be noticed among
younger people [2].
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The number of neonatal born with malfunctions steadily decreased since 1970 up to 1997,
when the rate of malfunctions leveled out. From the same year statistics of heart malfunctions
was registered as it earlier was not part of the statistics. The fraction of new born with heart
problems increased by almost 100% from 2001 to 2007 [2].
—-—M&fOrmationsecLHeart% of born
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The prevalence of electrosensitive is increasing and the trend points at 2017 as the year when
50% of the population will suffer from one or another form of electrosensitivity. This is based
on a trend of measurements reported since beginning of the 80’s when electrosensitivity first
was reported. As late as January this year 31% of respondents to a web survey reported pain
after longer conversations by mobile phone. The rest of the data in the graph below are
reported in ref. [6].
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Due to the roll-out of GSM1800, 3G-networks, DECT-phones in our homes, WiFi on public
areas and in schools and all wireless networks in our homes, we literally swim in high
frequency electromagnetic fields. This diagram shows as an example the increase in an urban
2 assured by our Radiation
area. In order to also plot the safety limit of 10 000 000 iW/m
Safety Authority (SSM) we would have to make the graph several meters high!
iI Average increase observed in urban area of
artifIcial HF microwave radiation from 900 MHz 2.5 GHz
I I Valeur moyenne constatie en milieu urbain de
Pirradiation artificiella HF micro-onde de 900 MHz 2,5 GHz
-

-

10. Autism is fast increasing among our children. In the USA this development has been followed
Qaref1illy and jt is possible toget prevalence data for children and youths from 3 to 20 years of
age since 1994.The information given in the graph below has been supplemented with the
volume of mobile phone speech time in Sweden just to point at a very probable connection. A
more scientific explanation to the connection between EMR and Autism is given by Mariea
and Carlo in the ACNEM Journal [7].
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11. Cancer, in the throat is increasing according to Swedish TV, April 1, 2009. A fast check in the
cancer register in Sweden shows a clear trend break after 1997. In the TV program a specific
virus is mentioned as the probable cause. The possibility that the immune defense efficiency
against such a virus has been reduced by sOme*tërna1 factor is ofcource not mentioned [8].
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12. According to the Public Health Report 2009 the need for special care of young people is
increasing regarding depression. Below is shown that this need is increasing fast after 1997
[9].
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13. Suicide and sui9 tempts among young girls is increasing after 1 993.—It is not pn1.y the
that is’affe&ed by EMR Serotonin and dopamine
production
are ntportant(hoi %fiefl) god’) and not to jump in froit of a traii’as soon as something
does not go the antedaBy..Vfiinny coincidence also these sad incidents happen more
often after 1997 [9].
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14. The number of seriously injured people in the Stockholm traffic showed a good trend and was
steadily lower from year to year since beginning of the 1990’s. But from 1997 it became
possible to use the improved coverage for mobile phones thanks to GSM 1800 and you could
use the long time in the slow rush hour traffic for telephone calls. American tests have shown
that the reaction time for a mobile talking driver is comparable with or worse as one having
0.08 % alcohols in the blood. The number of seriously injured people starts to increase rapidly
from 1997 and reaches record high levels [2].
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Conclusions
1.

The Environmental Minister must take full responsibility for the fact that so far nothing has
been done to stop these negative trends. The ministers for Social welfare and Public health
should also feel concerned.

2.

The Radiation Safety Authority is responsible for still allowing continuous exposure of the
population to manmade radiation levels up to ten billions tim higher that levels having
biological effects

3.

The National Board for Health and Welfare are responsible for not reacting on negative trends
in their reports but always explain these by “aging population” or “improved diagnostics” etc.

4. The mobile phone industry is product responsible and must compensate injured people for
damages that the industry’s products have caused them.
The mobile telephony in its present technique, WiFi, wireless home lan networks, DECT-phones and
similar equipment need to be prohibited and must be replaced by safer products.
Those, who are responsible for the worsening public health of today, must take this responsibility and
instigate corrective actions. If that is not started immediately, responsible people will, in due time, be
taken into court and charged according to relevant law paragraphs.
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Zweedse studie: Verbiedt het gebruik van mobiele telefonie!
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donderdag, 06 augustus 2009 Dossier: Algemeen
-

De bekende Zweedse onafhanketijke onderzoeker Orjan Hallberg komt in een opzienbarende studie tot de conclusie
dat mobiele telefonie verboden dient te worden,
Hij baseert zich daarbij op de volgende feiten, rekening houdend met het gegeven dat mobiele telefonie vooral na
1997 Iandelijk dekkend op grote schaal gebruikt is gaan worden. De grafieken spreken voor zich.
Medewerkers voorlichting van het Antennebureau zullen na ezing waarschijnhijk spontaan hun ontslag aanbieden..
Het aantal verlofdagen voor ziekte is na 1997 plotseling sterk toegenomen (trendbreuk),
2
Het aantal verstrekte slaappillen en melatonine-tabletten aan kinderen en jonge mensen is de afgelopen l0jaar in
Zweden gestegen van 80.000 tot 2.500.000.
3.
Het aantal voiwassenen met slaapproblemen is na 1997 toegenomen van gemiddeld 10% naar 30%.
4.
Het aantal doden per duizend bij mensen met dementia is sedert 1997 sterk gestegen (trendbreuk).
5.
De incidentie van melanoma is na 2001 sterk gestegen (trendbreuk).
6.
Hersentumoren nemen sedert 2001 sterk toe na jarenlange voorafgaande daling (trendbreuk).
7.
Aantal nieuwgeborenen met afwijkingen is na jarenlange daling in de periocle 1970-1997 nu gestabiliseerd
(trendbreuk).
8.
Het aantal mensen met overgevoeligheid voor elektromagnetische velden neemt sterk toe en zal bij extrapolatie in
2017 de 50% bereiken.
In januari 2009 gaf 31% van de bevolking aan last te hebben van hoofdpijn na lang mobiel bellen.
9.
Autisme neemt sterk toe na 1997, vooral bij jonge kinderen en stijgt in gelijke mate als het gebruik van mobile
telefonie.
10.
Keelkanker neemt sterk toe in Zweden, met een trendbreuk na 1997.
11.
HuIp aan jongeren voor psychische aandoeningen, met name depressie is na 1997 sterk toegenomen.
12.
Zelfdoding en poging tot zelfdoding is na 1997 sterk toegenomen, vooral bij vrouwen in de leeftijd 16-24 jaar
(trendbreuk).
13.
Het aantal zwaargewonden in het verkeer te Stockholm is sedert 1997 toegenomen van 8.000 tot jaarlijks ongeveer
30.000 (trendbreuk).
Conclusie: de verantwoordelijken moeten voor de rechter gesleept worden en mobiele telefonie moet onmiddellijk
gestopt worden in het belang van de volksgezondheid.
Zou de situatie in Nederland veel anders ziijn?
Zie voor het originele Engeistalige artikel en vooral de begeleidende grafieken het bijgevoegde PDF bestand.
Het onderliggende wetenschappelijke artikel in Pathophysiology vindt u op:
s.nu/MedPub/Ref28Patphy99df,
Bekjk het PDF bestand

http ://www.stopumts.nl/doc .php/Artikelenl3 904/zweedse_studie_verbiedt_het_gebruik_... 6-8-2009
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Mobilfunkantennen strahien die
Bevölkerung krank
/

Posted by Administrator (yeti) on 28.01.2010
Home >> Gesundheit und Leben
Elne aite Erkenntnis wurde erneut eindrücklich bestatigt. Dem Nailaer Arzt Dr. med. Horst Eger
musste sogar das als besonders mobilfunkfreundlich bekannt Schweizerische Bundesgericht
höchste Anerkennung zollen und seine Arbeit, die
-Krebsstudie zu Mobilfunkantennen
, ohne wenn und aber als ,j,issenschaftIich” anerkennen Urteil 1C_282/ 2008 vom 7.4.09.
Deshaib veröffentlichen wir-kia-eii,
Anzeigers über seine neueste Arbeit in
Selbitz (D)

<<<Selbitz Für den Nailaer Arzt Dr. Horst Eger
und sieben seiner Berufskollegen aus Selbitz und
Schauenstein steht fest: Je näher Menschen an
Mobilfunkmasten wohnen, umso groI3ere
gesundheitliche Beschwerden haben sie. Dies ist das
Ergebnis einer Studie, die Eger im Auftrag der Stadt
Selbitz und in Zusammenarbeit mit den sieben
Kollegen angefertigt hat. Die Ergebnisse, über die wir
bereits berichteten, stellte der Mediziner am Freitag
der Offentlichkeit vor. Zu der Versammiung in der
Turnhalle der S&bitzer Hauptschule waren rund 80
Interessierte aus weiten Teien Oberfrankens und
daruber hinaus gekommen, unter ihnen viele
Mobilfunkkritiker und auch Betroffene, wie die
, die einige von ihnen trugen,
T1
“Abschirm-Kappis
unschwer erkennen lie6en.
-

Bevor Eger detailliert auf die Vorgehensweise der wissenschaftlichen Untersuchung einging, verwies der
Selbitzer Bürgermeister Klaus Adelt kurz auf die Anfänge der Studie, die im Januar des vorigen Jahres in
Auftrag gegeben wurde. Auf Wunsch der Stadt sollten die Auswirkungen der Antennenanlage auf dem
städtischen Hochhaus in der Feldstra6e 28/30 untersucht werden.
FUnf Gruppen von Befragten
Zur Erinnerung: Nachdem die Anlage in der Feldstral3e im Sommer 2008 aufgerüstet worden war, riss die
Diskussion über die Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung in der Bevolkerung nicht ab. Einige der
Bewohner und Anlieger schlugen Alarm, weil sich ihren Angaben zufolge gesundheitliche Problerne nach
der Aufrüstung der Mobilfunkanlage schlagartig verstärkten. Zu diesen Problemen zähiten
Schlafstorungen, Herzrasen und andere Symptome, die verschwanden, wenn die betroffenen Personen
einige Zeit an einern nicht belasteten Oft waren.
Im Oktober 2008 dann grundete sich in Selbitz die “Initiative Risiko Mobilfunk” (IRM). Es ist sicher mit das
Verdienst dieser Initiative, dass die Stadt die Studie in Auftrag gab. Als Klaus Adelt zusammen mit Dr.
Horst Eger die Studie vor einem Jahr ankündigte, war auch IRM-Sprecherin Dorothea Haase dabei.
Folgendes st seit Januar 2009 geschehen: 1080 Burger der Stadt Selbitz bekamen einen Fragebogen
zugeschickt, auf dem 88 Gesundheitsbeschwerden wie Schlafstorungen, Nervosität oder Magen-Darm
Probleme abgefragt wurden. Auf einer Skala von 0 bis 5 sollten die Befragten die Intensität der
Beschwerdéh ankreuzen.
Was die Befragten nicht wussten, war, dass sie je nach Entfernung ihrer Wohnung vom Antennenmast in
fünf Gruppen eingeteilt wurden, und zwar bis 100 Meter Entfernung, von 100 bis 200 Meter, von 200 bis
300 Meter, 300 bis 400 Meter und über 400 Meter. Die gemessene Strahlenbelastung lag rn Bereich bis
200 Meter bei etwa 1,17 Volt pro Meter, im Bereich 200 bis 400 Meter bei etwa 0,7 V/rn und über 400
Meter Entfernung zur Antennenanlage bei 0,18 V/rn. In Deutschland liegt der gesetzlich festgelegte
Grenzwert bei 60 Volt pro Meter.

http://gigaherz.chlpages/posts/mobilfunkantennen-strahlen-die-bevoelkerung-krankl 58... 17-5-2010
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Insgesamt 251 Bogen kamen zurück. Nach der Sichtung in der Praxis anonymisierte Dr. Eger die Bogen,
damit sie anschlie3end im Selbitzer Rathaus ausgewertet werden konnten.
Für Dr. Eger sind die Ergebnisse der Auswertung sowohi schlussig als auch glaubwurdig. Am Freitagabend
gab er bekannt, dass bewusst Kontrollfragen eingebracht wurden, die es ermoglichten, die
Glaubwurdigkeit der Probanden zu überprüfen. Anhand der geschilderten Symptome HeB sich erkennen,
dass die Fragebogen nicht willkürlich ausgefullt worden waren. So habe die Kontrolifrage “Zahnschmerz’
keine Unterschiede zwischen belasteten und unbelasteten Gruppen ergeben. “Hochsignifikant’, wie Eger
sagte, “waren hingegen Symptome wie ScNafstorungen, Depressionen, Infekte, Hautveranderungen,
Herz-Kreislaufstorungen und Gelenkbeschwerden.”
Auch em tendenzielles Abstimmungsverhalten schlieBt Dr. Eger in Selbitz aus. So habe die Zahi der
Studienteilnehmer, die sich durch Mobilfunk gesundheitlich beeinträchtigt fühlen, bei zwölf Prozent
gelegen, und somit weit unter der Teilnehmerrate von 23 Prozent (bezogen auf die 1080 verschickten
Fragenbogen).
Kontrolluntersuchung angeregt
Die Ergebnisse der SelbitzStudie, so der Nailaer Mediziner, stünden im Einkang mit Untersuchungen aus
der Betriebsmedizin sowie mit Studien aus Frankreich, Spanien und Agypten bei Anwohnern von
Mobilfunkstationen. Aus ärztlicher Sicht appelliere er an die Behörden, in Selbitz eine Kontrofluntersuchung
mit Senderabschaltung durchzuführen.
Wie der Arzt abschlief3end sagte, st der Beweis für den “kausalen Zusammenhang’ von
Mobilfunkstrahlung und gesundheitlicher Beeintrachtigung angst erbracht. Doch die verantwortHchen
Stellen sträubten sich, diesen Zusammenhang anzuerkennen.
Zurück

http://gigaherz.ch/pages/posts/mobilfunkantennen-strahlen-die-bevoelkerung-krank 158... 17-5-2010
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darts leers derntrcs conc1uions dépsées an gret’fe
Ic Ii janvier 2008 do
• coiidanrncr Ia soeét I3ouygucs Telecom a enlev
er les installations litigicuses, sous
nsireiriie de 500 euros par jour do retard,
• condamrier In sociétC Botiygues Te1;om, ñ verse
r, au titre du imuble anormal do
voisinage
t monsieur ci madame Lagouge,
Ia somino de 20.0
pr5judice du faitde Ia dp éc.hiuion deleur maison, 00 euros pour In rtparation de leur
pour In róparation de Icur r’udicc dii iit de 1expainsi que In somnie de 10 000 euros
sition A un risque sanitaile,
a monsieur etmadaine
lasonimede l0.000eurospourlarèparationde
leur
prejudice dii fait do In dépréciation do leur maison,
pour In reparation dc Icur pr’ud ice dii ftiit do lexp ainsi quo lasommede 10 000 euros
osition A un risque sanitaire,
monsieur et madame_______ In sorume de
I 0.000 euros pour Ia reparation cia leur
prejudice du fail de In déprCciation de leur maison, aInsi
qua in somme do 10.000 euros
pour In reparation do leur prejudice du fait de
Pexposition A on risque sanitaire.
A rappel do leur demande M. et Mine Eric Lagouge, M. et Mine
M. et Mme
soutiennont principalernent
ariormaux do voisinage quo (a presence d ce untestir Ta fondemema do Ia iMorie des troubles
nms constitue un trouble dornrnageahle se
iraduisanr de deux rnonières
d’une pan, l’exposziwn a un risc ne Jo lornn
• d’aiare part, dii fair d lexiMence d’wi cu :a es sanituires,
ç_çjuissance du Jo it du trouble vLcue(
enrnareere dva?eurauJj
-

l>ar conc1usiots déposëes au reffc h 27 fvrier 2OO Ia Sa
I3ouygues Tlócom demandc au
fri bina I de
• ugcr (JUC Son mstallauon ne .oiist:tuc pzs Un trouble inorina
I dc voiinge.
im cmséqucnce.
• debouter iflonsicur L:ic Lcigouge. flOdWUC
madame
inonsiur
madnme
dc Ii grlitc de leurs demands,
La Sa Houygues Tël&oni hit notammnt ‘aloir quc
ks cic’rnanth’urs fl& se j1ai’iieni d’anL’une pathologic
c/’aucu
• ks t LmandeJ4r ne ddrnonticni uu<unemenl 1 ‘cxsWWe itzrw sane,
ci
risque [)OUF 10 .c1ni—
hi cozo dc’curatio c)uf depreiirfre en c0mp1enpré/f
lcejr
JrnenHventie1.
n 177z7rnLTiT e e cii s J Rk’phom e7mih/e 1 ah cnce a or!
a Ia i uc a e& rcippck pai
cie flOrn/FCUSt’. dCcisi
OflS•

Le rih1I!ml renvoie aux Llerniëres ëcnlures citécs pour ua exposé plus
démillé des motivations
des panics.
Motifs tie La décii.

Sur Ic risqac sanitaire.
Sur le risque sanitaIre, [es demanideurs souuennent que
les téléphones mobiles et les inteimes rulais 1bnctionneit au
moycu tie Ia maine
tcchoioie. toutefois, une dIrnce fond
nialesubsiste: si l’utilisation d’un
tlcphonprtihlL et don’
os’non a son champ d’emp est uiiTjsjar
uric Thonne pour Ic temps de sus conversations Iphuniqucs,
persona iine ci uric antcniu. rcI au chimp ti enuss on & celle lcxjtiondune
ti n’estpaçie
s.,sithics dc innni&eT ntc, 24b/24 et 7 joursl7,
• pius de 400 etudes intern flon> ont mis en Cvidence tics
rIsqucs pour lu sante des
des riviis d’ntnnes re1ai
• de nombreux ,iiiCdecins jiit
Fnui
au regard des pathologies
devë1jspr-eertmn de Icurs patients nv
*4nrnnes relais,
lea Cci itures tie Ia sociëtC Bouyues Telecom sont aujourdhui
obsoletes et erroriCes
‘
pwcqu. meaLLm
coinmunaut. scienti Liut. a evolue
ear lea prciu1ersconcIusions Petudc inteiphon, comn andiée pr LOMS
, oft conch
itntñer.
H
‘
Iäü’erttes trançaises preeon1st LtLsormais Iapphcation
du rinc ç_&piecaution,
1esçnagni d’a%uranc. nfuscnt dc. coti? es nisque
s snnitaire
r
I / reIectronmgnelisnlonc aunes re1t t1ôpho
ne portable,
\ des deputes oat a pkurs repiiese des propositions tie lois
Pour rCgir
linstallation des antcnriv rclus.
• ii import peu que les norrnes irançaises encore en vigucu
r
respectécs, puisque dejui-isprudcnce coqstante, quantu trouble soient actuellement
anormal de voisinage,
U est
-
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•

•

•

•

ul’itin des nOrnis

-
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l.a S Jiouygues lélécom fait vainir qic
e proves consiste en unc pciuon tic pi incip qta
ce dun prtendu risque
/1,/
sanitaire, qui est oourtan(systërnatiquement &artC parLeisten
les 6tudes scientifiques, N
les dernandeur fob
osion entr1éis portafit stir lesteIephonroiibks
et les etudes jantsur Ics stations rdais tcl
es q ëob[
1
• leTCtt que La technologie dTecjthones t dthiT & prësemhtg
ai oitsimlaire est
radicalement inopérant des lors que [Cnergie iadioClectnique êmise
par ces áquipcments
nest absolument pas comparable do fait tie La duff ace tie
situation existant entre ces
&quipenients.
“
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-

I’énergieradioélcctri ue re uedcs stationade basc,m erocbcs, ctconsidthbjn
ent
plusThib1qceleabsorç
casafaoximite
ide multpIes prises,j 6uç k ondes miscs
statrelitsdu mnie type que celle objet du present Inige, tie pouvient cör&itpar les
uerun
trouble anormal de voisinage,
Ia soltilion unique et nbfdé(initive etenue par lajuridiction toulonnaise Ic 20
mars
2006 qul consiste I retenir l’cxistence d’un risque hypothétique est contrai
re
pnricipes les plus diémentaires du diolt de Is responsabilité civile et ne peut constitaux
uer
un précédent juridiqueinent acceptable.

Les parties qul citent ainsi de nombreux avis, etudes ou analyses. nationales ou internaionaies
en font tine lecture pour le moms oppi3sée. Une conclusion certaine des pieces
versécs au débat
qui sont ie&seujcs sur lesquelles le Tribumil j5ut siwider, es que
Ia discussion scientffique
restepuverze
a chacurt de nourrir son potnt dc t5

vetm

—

—

Uric. atre conclusion a en retenir esi
si les troubles de sante, constates chez certains,
Thpconne chez d’autres. constituent unrrjudic.v d Te1têñäfec la proxirn
ité des antennec
r
ste àd4i ntrer, le risque de troubIc
ni
piiiqu ii xi esjp. conteste quc les autontes sàdistingucrdestroux znes,est
conipetentes en hi rndtxère tapt ItiterflILi1Jaieue
françazses, 2
pfe
i
iten
c
t de faxie apphction d’u”i pruiexpe de pxeautIoi)
-
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La Sa I3ouygucs TI6com xj&’ailkurs dana le cas d’cspc
abse1LiL!su ni
le respect. d un quelconque
& prcaucion puisque x l’exception e dew dé otis
adiiiisirative!iffisaiiwpux cc ThIrë, aucune des pièces produites ne
conceme
spécifiquenient l’insrallation cncause

Or exposer son voisin, cantre son gre. un risque certain, et non pas hypotbétique
comme
• rr ri JU prétdndLi en defense, constituc n soit un trouble de voisinae. Son caractére anormal tient au fait
qu’il porte sur In sante humaine.
La concrdtisation de cc risque par des twubles de sante avérCs canstieueniit un
dftiiIcL
susetibie de recevdir d’ax.rires qualifications en fonction de In gravit des troubLtrouk
es4ais
est horsj)
cadre di1itige puisque les demandurs (le seIgnent ucune pathologic.
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Ecarter Ic rtque dtns Ic cas present,, vu l’absence4pi spécifiquvcrsees an débat,
tie peut
s’o .nxr
ir enernent des xristahation9Lç
udice ass ‘des dernandeuTii
coThs paru c in miiitionde 3 K eu.6spw &ip
-
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Une a InteJourna éreetl’exécution provisotre acconipagnerontcetedectsion afind’a
ssurer
tine exéc
ecti dc cet cnlêvemcnt daus un délai raisonnable.

‘VV
\V

‘

-VS

Sur Ic trouble visuel.
V

.

V

En l’espèee, ne se trouvent ‘ans Ic dossier de plaidoirie des dernandeurs pour prouve
r leur
prejudice visual que Ia photocopie noir ci blanc de riiuvaiSe qualite de quxtre photos
(piece
41
d’une liste qux xi est pas annexee a leurs oncIusion ou commumquée par ai&Ieu
au
rs
Tnbun
al)
et tine deiston d oppostuon stir une declaration de iravaux du maire de Ia commu
2004, notaninient coiisidi ant que le c pie-ej’ fournie au dossier ne permettnfpas ne en juin
1 inrégranon dans le paysage de proximue L de sun ‘rnpac p i rapport aux habrai’dejuger de
tons ei au
couwrt végetal custaflts>>
La Sn BouyguesTelecoii faitva1oirue x les demar
principe enaffirmanr’qIieia sirnpTh vision IU
incge. alors q2iis<< ne iemetc’iu
VV
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facru’e

cie

l’habilluge c/u pylônt’

>>.

La mauvaise qualité des reproductions ci les anglesde prIses de vues ire permettent effectivement
ni de disringuer Ic caractêre faclice de c l’arbren ui habllle lea installations rd I’incongruittdc
celur-ci dais It paysage qui rnontre a proxiiuite rmnaiiie Ia presenthUäns au moms deux
direcUons darbrts de niéme taiHe.
/

/

En consequence. Ic trouble visuel n’Ctant pas avCré, a plus forte raison, son earacttre anonnal,
lea consorts Lagouge seront dtboutts de I curs_demandes it cc Litre
Stir La cltpréclatlondelamaison.
En J’ab*cncedcyej4kcyisueI, et du Ldel’enlévementdcs installations, Ta dCprdciation des
inaisons alléguCe par les demandeurs11’estpas flJM&.
En consequence, us scront dCboutCs de Icur djgrde de cc chef.
SurlesdCpens.

4t/N Le Tribunal avanl fait dr&i1. mtme part iclIernenS In demairde de M. et
Mine Eric Lagouge, M.
et Mm
e’ ‘1 et Mnt
•
In Sn Bouygues Telecom sera
condanime aux dépenà.
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Sur Los frais non cotp4s4ans los dCpeim.
II api alt err outre equitable cb condanints L Sn I3ouygue.s I decom àpaver 3 000 euros it M
Mutt Eric Lagoue, M et
.JT
ci M ci Mine
an litre
des frais exposés etnon coinpris darrs4&dep)
t

.

Par as motifs,
4&iihun.

Condamne Ia Sn Bou gues Ttleconi

t2VC Les installations ftmissions.réceptions sous
rule e çqps par jour dëUaid it l’tssue
inois comninçant To
lendemain deTà signi&ãfiön do (a prCsente decision a &e ciëtt,

Condamne In Sa Bouygues TélCcom a payer a 3M00 cures a M. et Mnre Eric Lagouge, 3.000
eurosáM etMme/
et3000eurosaM ct\l ,
,atitredes
dommages et intCrêts pour leur exposition au risque sanitnire.
*

t

Déboutc M. ci Mine Erie Lagouge, SI. t Mine
et M. ci Mine
ic lews demandes HU Litre de U dci icc muon de lvur.s maisuns et du prejudice visuel,
Coadamne Ia Sa I4ouyues TClCcorn aux derns,
Conduirine in Sa Bouygues TëIéeQm .1 ncr a SI. ci Mine Eric Laouge, 14 t Mme
:1 WI etMmfl
.i tiuedêl’articie700duCodedepwcéduitcjyflb,
fl4
3.000 euros,
c

.
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.

.

.

OrdonnePexécttion provisoire du prsentjugemern a Vexcepllon des dpeas.
iiigé

a Nariterre, Ic

IS septembre 2008.
Le Président

Mupistra: rëdctcur,
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Frankrijk: Rechtbank in Nanterre veroordeelt telecomprovider tot verwijderen antenne.
Pageiof I
7
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woensdag, 08 oktober 2008

-

Dossier: Internationale berichten

1 e
J

In 2006 installeerde telecomprovider Bouygues een antenne-installatie in de onmiddellijke nabijhe van de woning
der eisers in Tassin (Departement Rhone).
De rechtbank in Nanterre veroordeelde onlangs (op 18 sept. 2008) de telecomprovider tot het weghalen van de
instaHatie in verband met potentieel risico voor de gezondheid’. Volgens de advocaat Richard Forget heeft doze
veroordelirig, de eerste in Frankrijk, precedentwerking.
De ontmanteling van de installatie moet binnen 4 maanden voltrokken zijn met een boeteclausule van € 100,- per dag.
Bouygues moet de kiagende partij € 30.490,- betalen wegens waardeverlies van het pand en € 8.000,- wegeris verlies
aan woongenot. Bovendien werd de provider veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
De rechtbank stelt in haar arrest dat uit de door de provider aangebrachte stukken niet blijkt dat het risico voor de
gezondheid aantoonbaar afwezig is en neemt hot de provider kwalijk dat geen enkef voorzorgspriricipe in acht
genomen werd.
Bovendien stelt de rechtbank dat het bestralen van een buurman tegen diens wil risico inhoudt en gelijk staat met
ernstige burenoverlast,
Opm. Stopumts:
Wij verwachten dat de precedentwerk,ng grensoverschrijdende gevolgen zal hebben en wellicht de
Nederlandse rechterlijke maclit zal bewegen in toekomstige jurisprudentie zich niet klakkeloos te baseren op
het standpunt van de Gezondheidsraad.
Het vonnis van de Franse rechtbank is nu in origineel beschikbaar en to downloaden via:
www. next-up.org/pdffjugementTribunalNanterreRiyerainsContreBouyguesTele.comI 8092008.pdf.

hrtp://www. stopumts. n I/doc.php/Berichten%201 nternationaal/2 896/frankrij krechtbank... 9-10-2008

Aanvullende aansprakelijkheid ivm juridische doorbraak

donderdag, 02 oktober 2008

-

Dossier: Juridische informatie

Page 1 of 1

AIC I

Juridische informatie BAWA NEDERLAND
-

I I

Haaksbergen, 1 oktober 2008
Franse gezinnen hebben een rechtszaak aangespannen tegen Bouygeus Telecom variwege plaatsing van zendmasten in
hun wijk. Met een beroep op wetenschappe(ijke onzekerheid (lees voorzorgbeginsel) hebben z hun zaak gewonnen en
moet de provider diens antennes ontmantelen onder betaling van 3.000,-- euro per gezin vanwege het gelopen
blootstellingsrisico. Wij roepen al onze cliënten en andere belanghebbenden op onderstaande video onder de aandacht te
brengen van het gemeentebestuur van Uw stad, dorp of deelraad en hen aismede de piaatselijk aktief zijnde providers en
gebouw-en grondeigenaren herhaald aansprakelijk te stellen. Vanwege het grensoverschrijdende karakter (e.m.-straling
stopt niet bij aankomst van het menselijk of bij een landsgrens) heeft deze uitspraak precedentwerking tot gevolg, althans
in de procedures zullen wij ons daarop europeesrechtelijk mede-beroepen.
Zie bovengenoemde rapportage op videos.next
up .org/France2M6/J ugementTG lAritennesRelaisBouyguesTelecom/Q 11 02008.html

http://www. stopumts.nl/doc .php/Juridische%2Olnformalie/2872/aanvullende aansprakelij...

2-10-2008

Frankrijk: Wederom kiest rechter partij voor omwonenden op basis van het voorzorgs...

j?agc 1 of 1

donderdag, 27 augustus 2009 Dosier Internationale berichten
-

Het is niet de eerste keer dat de Franse rechterlijke macht de zijde van de burger kiest ide strijd tegen de
onvrijwillige bestraling door zendmasten, maar deze rechterlijke uitspraak van de rechtbank te Créteil (Orange
mag geen zendmast plaatsen op 15 meter (!) van de slaapkamer van de kiager) is om drie redenen
uitzonderlijk.
Ten eerste betreft het een zaak waar geen scholen of andere gevoelige plaatsen bij betrokken zijn, ten tweede
gaat het om een eerste vonnis in de hoofdstad zeif (13e arrondissement) en bovendien is het oordeel geveld
in een kort geding dat niet meer dan enkete weken in beslag nam.
Gezien de motivtie van de rechter verwacht men in Frankrijk dat dit oordeel een lawine van andere
aanklachten teweeg zal brengen.
Bron: France info 26 aug 2009
Orange empêché d’instaNer une antenne relais

a Paris

C’est une information France Info: l’opérateur télécom Orange s’est vu interdire par un tribunal le 11 aoOt dernier
l’installation dune antenne relais pour a teléphonie mobile dans le l3ème arrondissement de Paris, avenue d’ltalie.
Une decision assez exceptionnelle...
__.C’est au nom du principe de precaution que le tribunal de Créteil a rendu cejugement.

(

z:

Orange prévWait d’installer cette antenne a moms de 15 metres de Ia chambre a coucher, et plus précisément du lit,
dun habitant du quartier. La distance de sécurité recommandée est de 100 metres. L’habitant a porte plainte.
Cette decision n’est pas a toute premiere du genre, mais elle est exceptionnelle pour trois raisons:
D’abord, dans cette affaire, contrairement a certains jugements ou arrêts de cours d’appel prononcés ces derniers
mois, ii n’y a pas d’école a proximité, pas d’enfants qui sont plus sensibles aux ondes que les adultes. Ce sont de
simples copropriétaires qui ont contesté cette installation. Et us ont obtenu gain de cause.
Ensuite c’est Ia tout premiere decision contre un opérateur dans Ia capitale.
Enfin, le juge qui s’est prononce la fait en référé, c’est
quelques semaines.

a dire dans une procedure d’urgence, et cela n’a pris que

Compte tenu de ces motivations, ce jugement pourrait done entralner un grand nombre de dépôts de plaintes... En
attendant, Ia société annonce qu’elle va faire appel. Ce appel, qui nest pas suspensif, devrait être examine dans un
délai d’un an environ.
Voor de originele tekst van de uitspraak zie het bijgevoegde PDF document (Extract).
Voor het oorspronkelijke artikel met 4 prachtige illustraties zie:
2.& Jh .m
p2.a rticle 33 413 th
www nce.i nfQ.com

http ://www. stopumts.nl/doc.php/Berichten%20lnternationaal!3964/frankrij k_wederom...

27-8-2009

Belgie: Rechtbank te Gent vernietigt zendmastvergunning o.a. om gezondheisredenen.... Page 1 of 1
woensdag, 10 juni 2009 Dossier: Juridische informatie
-

(Met dank aan onze collega’s van www.bererkdestralinq.org.)
Een primeur voor Vlaanderen!
Zie het bijgevoegd PDF document voor het vonnis van de Belgische rechter blz 15 19.
-

De rechtbank in Eerste Aanleg velt het vonnis mbt de vernietiging van een vergunning voor een gsm-umts zendmast
op basis van oa gezondheidsredenen Bovendien acht de rechter waardevermindering aannemelijk. Een juridische
doorbraak!
Waar blijft die moedige Nederlandse rechter die zich niet Iaat misleiden door uitspraken van de Comissie
Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad?
Onze Belgische collega’s voegeri hier aan toe::
Op 18 mei jongstleden heeft de rechtbank van eerste aanleg van Gent een verbod uitgesproken tot installatie van een
gsm-mast te Drongen. Voor het eerst worden de mogelijke gezondheidsrisico’s van gsm-masten door de rechter
ingeroepen om het verbod te staven, hetgeen een gerechtelijke primeur is in ons land.
De lokatie van de geplande gsm-mast was, zoals heel vaak het geval is bij gsm-masten, niet verstandig gekozen. In
de nabijheid beyond zich een lagere school en de lokalen van de scouts en Chiro. Dit was één van de redenen
waarom de omwonenden gerechtelijke stappen ondernamen om te verhinderen dat de mast er kwam.

T

Tot nu toe werden gsm-masten enkel geweigerd omwille van stedenbouwkundige redenen. Het vonnis van de Gentse
rechtbank is een primeur omdat nu ook de gezondheidsrisico’s door de straling van de masten een belangrijke
overweging waren. De rechtbank gaat ervan uit dat “zolang niet wetenschappelijk is bewezen dat de straling van
zendmasten ongevaarlijk is, moet aanvaard worden dat ze waarschijnlijk gevaarlijk is.”
Het vonnis betekent een.ioorbraak in de erkenning van de potentiele schadelijkheid van gsm-antennes voor de
volksgezondheid doo,Yde Belgische rechtbanken. Men volgt hiermee het voorbeeld va.n Frankrijk, waar burgers de
afgelopen maanden verschillende rechtszaken hebben gewonnen van de telecomoperatoren. Gsm-masten werden
geweigerd of moesten wordenflebroken onfv’ille van gezondheidsredenen en het voorzorgsprincipe (meer info
hierover vindt u op de (Franslalige) website van Next Up, onder andere onder de kopjes ‘Justice’ en ‘Jugements’. Zie
ook hun nieuwsberichten).
Andere argumenten voor het verbod van de Gentse rechtbank waren visuele hinder in het landschap en
waardevermindering van eigendommen in de buurt.
Zie ook de berichtgeving op:
gezondhe dsnsico.dhtrn
gezon dh&dsis c.o dhtm
Be ckjIJPPF be stand

‘I,.

http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%2olnformatie/3 711 ?printen= 1

9-10-2009

woensdag, 08 juli 2b09 Dossier Juridische iriformatie
Onderstaand treft U aan de considerans van het inleidend rekest wolke d,jun 2009 bt de griffie van hot Europese Hof van de Rechteri van de
Mens te StraatSburg is ingebracht namens en opdracht van bewoners Ffoutwijk te Den Haag door raadsman Paul Baakman (Rechtsprakiijk BAWk
Deprocedure zal in de Engelse taal door partijen worden gevoerd en zal vervolgens komen te vaHen onder de E.V.- (Europees Verdrag)
geheimhoudingsbepalingen.
Stopumts.nl kan hot proces dus niet volgen en or helaas 00k niet over berictiten; waarvoor wij rekenen op uw bognp.
Degevraagd gaf raadsman Baakman aan do redactie (afd. pubi-recht) van Stopumts een korte toelichting::
Het exteme veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op bet verminderen en beheersen van isico’s van activiteiten voor de omgeving (mens en
milieu). Het gaat hierbij om de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de plaatsing en in wericing hebben van elektromagnetische straling/velden
veroorzaken apparatuur op Nedeilands grondgebied in casu binnen het plangebied van de gemeerte Den Haag.
De clientele uit Den Haag wenst niet onvrijwflhig to worden blootsgesteld aan voomoemde e.m.-velden. Cliënten vinden dat bet externe
Nedeilandse veiligheidsbeleid onvoldoende in evenwicht is met do uitsluiting gezondheidsrisico, terzake do langdurige e.m,-blootstelhnggovolgen
van de bevolking san gepuiste en ongepuiste niet-ioniserende straling (elektromagnetisd’e stralng!velden).
Daamaast bieden de toepasselijke Nederlandse rechtsgangen (bestuursrechtelijk) onvoldoende soelaas om grondwettelijke toetsing te vragen (art
120 grondwet werkt belemmerend) en kurnen gezondheidsaspecten niet worden ingebracht in bouwvergunningprooedures.
Rechtspraktijk BAWA
Haaksbergen, 30 juni 2009
AANTEKENEN/EXPRESSE
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
FRANCE
Telecopie 033388412730
Haaksbergen (NL) 30 juni 2009
Onze ref.: 07.2009.0024/22
lnzake: Onderstaande verzoekers alien wonende te Den Haag in Nederland
Raadsman J.P.E. Baakman kantoorhoudende te Haaksbergen (NL)
Bewonersgroep Houtwijk te Den Haag
Gemacttigde J.P.E. Baakman (Jur.Mv).
Versus
De Stoat der Nederlanden
Gemacttigde Ministero van Buitenlandze Zaken (NL)
GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN:
Mijn cliëriten voomoemd, allen wonende te s-Gravenhage (Netherlands) hereby authorise me to represent in the proceedings before the European
Commission of Human Rights, and in any subsequent proceedings under the European Commission of Human Rights, concerning my application
introduced under Art. 25 of the Convention against the Netherlands.
Voomoemde cliënten voelen zich alien bezwaard door de uitspraaklarrest van de rechtsprekende Afdeling van de Raad van State d.d.14 januari
2009, rolnummer 200800497/1 te hunnen aanzien gewezen. Het betreft flier de uitspraak in hoogste tevens aatsto nationale instartie, in de
kwestie van hot door verzoekers gedane beroep op toepassing van de eerbiedigende working van o.a. art 8 EVRM om gevrijwaard te blijven van
orvrijwillige blootstelling aan niet ioniserende straling (elektromagnetische straling/volden) zowel buitenstuis alswel binnenshuis en waarbij o.a.
hot beroep op toepassirg Art. 174 Lid 2 EG niet werd gehonoreerd. Verzoekers wilIer middels deze procedure eon klacht indienen tegen
Nederland wegens vordragssctiending.
De Stoat der Nederlanden aismede rechtsprokende Afdeling van de Road van State (voomoemde Afdeling behoort niet tot de rechterlijke macfit
van Nedeiland) later zich o.a. leiden door de Gezondheidsraad (commissie eloktromagnetische velden). Voomoemde Gezondheidsraad
onderzoekt niot zolf doch adviseert do Staat der Noderlanden no lezing van door do Gezondheidsraad geselecteerde onderzoekrapportages. Hot
criterium van die selectie is verzoekers niet bekend. In de bij Uw Commissie en Hof aanhangig gemaakte procedure zal eon overzicht worden
gegeven t.a.v. do samenstelling van de eden van do Commisslo Elektrornagnetische Volden van do Gezondhoidsraad en eon overzicht van door
doze Commissie bestudeerde literatuur alsmede ovorzicht van niet bestudeerde literatuur voor zover verzoekers bekend.
Verzoekers zullen do Nederlandse en Belgische organisaties Stopumts (Nedelland) en Beperkdestraling (Belgie) verzoeken hun bestanden vrij to
gevon waama doze als geding/processtukken via do list of documents bij Uw gnffie zullen wordon ingebracht.
Noderlandse en buitenlandse wetenschappers zullen nadere productie inbrengon conform daartoe strekkerd veizoek van mijn clienten.
De rechtsprekende Afdeling van do Road van State is naar hot govoelon van verzoekers t.a.v. de gezondheidsrisico,s en de materieelrochtelijke
kant van do zaak niet deskundig. Weliswaar heeft voomoemde Afdeling eon zogonaamde deskundigo benoemd (STAB) doch niet is gebleken roar
hot gevoelen van verzoekers dat doze deskundige toy. gezondhoidsnsico,s voldoendo deskundig is om eon dragond advies san voomoemdo
Afdoling to verstrokken en adviezen to onderzoekon cq to doorgroridon of san do adviozen goon onjuisto promisson ten grondslag zijr gelegd.
Hot rapport van do STAB meldt dat uit were{dwijdo onderzoekon naar do effecton van radiofrequente elektromagnetische voider die vanwege do
frequontie van digitale lv en radio van toepassing zijn op doze situatio is gebleken dat radiofrequente elektromagnetische eon nadelig effect voor
do gezondheid kunnen hebben. Bij doze onderzoeken wordt onderscheid gomaakt tussen thermische effecten, te weten opwarrning, en effecten
door geIrduceorde stroom, te weten stimulering van spieren on zenuwen door elektnsche stroompjes.
Hot STAP vervolgt dan verder dat voor wat betreft de largere termijn do onderzoeken concluderen dat or goon aanwijzingon zijn dat
radiofrequente elektromagnetische velden kanker of andere lange torrnijn effocten kunnon voroorzaken. Voomoemd rapport zel ala gedirgstuk bij
Uw giffie wordon ingebracht.
Grief
Do Rechtsprekende Afdeling van do Road van State van EU-lidstaat Nedorland geeft niet aan welke onderzoeken zijn geraadpleegd door do
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Ambtshalve had dit wet gemoeten doch beroep in cassatie tegen do uitspraak van de rechtsprekende Afdeling van de Raad van State is
niet mogolijk. Ce financiete belangen van de Staat der Nedertanden zijn enorm.
Verzoekers conciuderen dan 00k een schending van art 6 van het door de Nederlandse Staat geratificeerde EVRM. (Op door Uw Hof san to reiken
fbrmulieren zullen de verdragsschendingen in de Engelse taal binnen een door Uw Hof te stellen terrnijn aan Uw griffle worden overgelegd).
Do Nedeilandse Staat heeft do besluitvorming van bet door verzoekers bestreden bestuit (bet NL-toepasselijk recht is de Wet milieubeheer) zich
laten leiden door voomoemde Gezondheidsraad (publicatie nr. 1997101) en de Aanbeveling van do Raad van de Europese Unie van 12 juli 1999
no. 19991519!EG beporkirig blootstelling van de bevolking aan elektromagnetiscbe velden van 0 Hz —300 Ghz. Zowet voomoemd advies van do
Gezondheidsraad ats wet voomoemde Aanbeveling hebben goon kracbt van Wet Een eventrieol beroep van de Nederlandse Staat op do
gezaghebbende werkirrg van bevrndingen van de ICNfRP behoort te worden afgewezerr want naast bet gegeven dat niet bekend is weike artsen
aan do totstandkoming van de bevindingen van do ICNtRP hebben meegewerkt stellen verzoekers tevens dat de ICNIRP eon private ondememing
is die aan goon enkele regenng van eon EULidstaat verantwoording verschuldigd is.
De Nederlandso Staat in cesu de rechtsprekende Afdeting van do Raad van State doot goon enkel onderzoek naar bet medisctr-professionele
gehaite en do wettelijke status van do ICN!RP in do riegentiger jaren en heden.
Bijgevoegd bet feit dat do WRO en bet toepasselijk bestuursrecht geen ruimte biedt voor Nedortandse justitiabeten om gezondheidsrisico,s als
beroepsgronden in rechte to doen laten wegen doet zich daardoor scheriding voor van art 13 EVRM. (geen doelmatig rechtsmiddet)
Do beroepsprocedure(s) toy. rechtsprekende staatsraden van do Afdeling rechtspraak van do Raad van State ( eon afgeronde opleiding
Nederlands recht is niet verpticbt voor eon benoeming) is niet met voldoende (rechts-)waarborgen omgeven: eon adequate beroepsgang is rriet
aanwezig. In de pprocodure voor Uw Hof zullen verzookers nader kond van do effecten van do marginale toetsingen binnen bet Nederlandse
bostuursrechtsysteom. Na hot Arrest Benthem vs Nedertand en do casus rondom de Luexmburgse Road van State heeft Nederland onvoldoonde
wetreparaties doorgevoerd.
Do conclusie van bet vorenstaande moot dan cok zijn, dat do proces-voering op EVRM-recbtens onjuiste wijze is geschied, dat goon eerlijk proces
heeft plaatsgehad, dat do besluitvorming m.b.t. de uitspraak in Iaatste nationale instantie niet is gebasoerd op een onafirankelijke on onpartijdige
reditsinstantie, terwiji enige met votdoendo waarborgen omgeven beroopsgang niet open staat (noch heoft opgestaan). In tat van opzichten als
hiervoor reeds summier aangegeven- hebben verzookers derbalve geen eeriijk proces gehad.
—

Het is dan cok hiorom dat verzoekers zich wendon tot Uw Hof, met bet oerbiedig verzoek hun klacht in behandeling to nemen en bun klacbten
gegrond to oordelen, do Staat der Nedertanden to gelasten do verdragscheriding(en) ongedaan to maken onder bepating dat ingeval van gogrond
verktaring verzoekors ox Art. 50 EVRM door do Nedertandse Staat eon bithjke genoegdoening wordt toegekend.
Onder bevestiging terzake voormeld en in a,achting van rolnummer toekenning, tekent met verschuldigde eerbied,
Hoogachtend,
Uwdw. dr.,
J.P.E. Baakman
Raadsman)
Dossier: 07.2009.0024/22
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