Reactie op Internetconsultatie Frequentieveiling 3,5 GHz-band
Ministerie van EZK

Geachte dames en heren,

28 juni 2021

In aansluiting op de reacties van diverse partijen, zoals o.a. het Havenbedrijf
Rotterdam N.V. stelt in haar reactie:
“De focus is te veel gericht op Mobiele Netwerk Operators (MNO’s). Hierdoor
zijn de partijen van mening dat onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de
doelstelling van deze veiling: het bieden van realistische kansen voor alle
mogelijke partijen.”
het volgende:
1. Er is een groeiende groep van mensen, die gezondheidsklachten
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ondervinden door straling van draadloze communicatie. Deze mensen
hebben behoefte aan stralingsluwe omgevingen, ten minste 1 locatie per
provincie. En liever zelfs 1 per gemeente.
Deze groep mensen wordt als “partij” ten onrechte uitgesloten van de
veilingsdoelstelling “het bieden van realistische kansen voor alle
mogelijke partijen.”
Qua gebiedsdekking en gebiedsverplichting kunnen voor deze groep
mensen bepaalde gebieden/”campussen” worden uitgesloten om daar
meer straling uit te rollen en dan 5G in het bijzonder. De huidige
veldsterktes in die stralingsluwe gebieden zijn nog steeds ruim
voldoende voor een dekking voor mobiele apparatuur, zeker voor de
noodmeldingen qua spraak en text.
Ten onrechte wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de
gezondheidseffecten van straling en 5G in het bijzonder. Zie ook het
advies van de Gezondheidsraad “5G en gezondheid”.
Ten onrechte wordt een grote groep Nederlanders, die nu reeds lijden
aan ernstige gezondheidsklachten door de huidige straling, volledig in de
steek gelaten. Zoals het de staatssecretaris bekend is uit het gesprek van
10 juni 2020 met vertegenwoordigers van stralingsbewuste organisaties

gaat het om ten minste een 3.500 Nederlanders, waarvan een 500 met
zeer ernstige gezondheidsklachten. Tezamen met hun gezinsleden (die
immers ook sterk te lijden hebben) gaat het dus naar schatting om ruim
10.000 Nederlanders. Volgens het in opdracht van de Overheid
opgestelde rapport door Kantar (2016/2017) hebben ruim 550.000
Nederlanders gezondheidsklachten door straling. TNO heeft in 2020
berekend in haar rapport inzake radar Herwijnen dat de toename van
straling door alleen al 5G ruim 5V/m1 gemiddeld bedraagt, een
exorbitante stijging!
6. Welk onderzoek geeft aan dat de 3,5 GHz frequentie geen directe of
aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s heeft? Kortom: doe eerst eens
goed onderzoek.
7. Uw ministerie schermt steeds dat er goed en voldoende wordt
gemonitord. Vindt u een 100 tal metingen (niet continue, maar
gedurende slechts een paar uur) per jaar voldoende monitoring voor
circa 50.000 opstelpunten met veelal meerdere antennes per
opstelpunt?!
Tot zover.
Graag zijn wij bereid tot verder overleg en vaststelling van blijvend
stralingsluwe gebieden.
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