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Griffie Noordoostpolder
oproep gezamenlijk onderzoek naar gezondheidseffecten 4G en 5G

Deze mail is voor burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente
Noordoostpolder.
Goedemiddag,
Hoogleraar Dick K.F. Meijer (Universiteit Groningen) roept op om gezamenlijk onderzoek te
doen naar gezondheidseffecten van 4G en 5G omdat er op dit moment een patstelling is ontstaan.
Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Ik wil u, burgemeester, wethouders en
raadsleden vragen dit voorstel te lezen en het te steunen.
Zoals u weet hebben wij middels onze petitie die wij u vorig jaar hebben overhandigd ook om
onderzoek gevraagd, voordat het 5G netwerk wordt uitgerold.
Dit is een mooie gelegenheid om uw inwoners te laten zien dat u om ze geeft, dat u onze zorgen
serieus neemt en dat u bij de landelijke overheid aangeeft dat dit onderzoek van levensbelang is.
Een stukje uit het voorstel:
De bedoeling van het voorstel is ook om de voor- en tegenstanders van de uitrol van 5G, hopelijk, wat dichter
bij elkaar te brengen in een gezamenlijk onderzoeksproject dat, naar onze mening, door de Nederlandse
overheid en onderzoekinstellingen dient te worden ondersteund.
De landelijke research organisaties NWO en ZonMw steunen ons voorstel voor verder basaal onderzoek voor
het eerst en dat is voorlopig grote winst. Ook de Gezondheidsraad is hiertoe benaderd.
De behoefte aan goed fundamenteel onafhankelijk onderzoek, overigens in heel Europa , is des te urgenter,
omdat er in de maatschappij veel zorg blijkt te zijn over de mogelijke schadelijkheid van straling. Uit een
onderzoek van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (Kantar 2016), blijkt dat meer dan 40% van

de bevolking aangeeft te veronderstellen dat een dergelijke straling schadelijk is voor de
gezondheid. In datzelfde onderzoek geeft 3% van de ondervraagden (een half miljoen
Nederlanders) aan klachten te ervaren door EMV van elektrische apparatuur.
https://stralingsbewust.info/2020/04/14/voorstel-gezamenlijk-onderzoeksproject-naargezondheidseffecten-van-4g-en-5g/
Ik hoor graag uw reactie.
Hartelijke groeten,
……..

