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Dag Robbert,
Ik heb NAM verzocht om een reactie op de NAA rapportage. Daarna kwam NAM terug met de
vraag wat jullie bevindingen waren op de NAA rapportage. Mijn vraag is of jij naar NAM wilt
reageren zodat NAM vervolgens met hun reactie daarop kan komen.
Voor jouw info; er gaat een onderzoeksuitvraag vanuit SodM naar het Kennisplatform Effecten
Mijnbouw voor een studie naar de LFG problematiek in de mijnbouw. Hier heb je op korte
termijn nog geen effect van. SodM vraagt wel een spoedige reactie van NAM op de
bevindingen.

Met vriendelijke groet,
Jan van Driel
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Van: Robbert Huijskens <robberthuijskens@gmail.com>
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 19:43
Aan: NAA Arend Donker <a.donker@naa.nl>; NAA John Vrijs <j.h.vrijs@naa.nl>
CC: Driel, ing. J. van (Jan) <j.vandriel@sodm.nl>; Lianda
<lianvanvelzen@gmail.com>
Onderwerp: dilemma
Beste Arend,
Ik heb geen dilemma.
Toch leg ik jou een dilemma voor.
Dank voor het toezenden van jullie opgemaakt DbA LFg rapport inzake onze woonlocatie
Lindelaan 18 9342PL te Een.
De NAA (jullie) geven aan dat wij hier inderdaad de fornuizen van de UGS Norg kunnen ‘vernemen’ maar dat wát wij
‘vernemen’ onder de DbA norm ligt.
Dit is in het kort de samenvatting van jullie gehéle rapport opgemaakt in opdracht van de NAM —> Shell.
Wij, dat is mijn vriendin en ik, gaan binnenkort ónze bevindingen publiceren op onze website.
Wij hebben de SodM al tekst, uitleg en demonstraties gegeven (met een sub woofer) van onze eigen opnamen, de
onzin van de DbA curve uitgelegd en gedemonstreerd via een montage programma met digitale equalizer, kortom,
alles laten horen en niet laten horen.
Montage programma is Apple Final Cut X, wellicht niet gekalibreerd?!, dan moet je bij Apple zijn.
Even voor de duidelijkheid, we hebben audio technisch gedemonstreerd hoe jullie een LFg meting verrichten met
gebruikmaking van de DbA norm, hoe dat klinkt.

gebruikmaking van de DbA norm, hoe dat klinkt.
Wij gaan de in’s en out’s daaromtrent binnenkort on-line bekend maken en vanzelfsprekend gaat dat openbaar
maken met naam en toenaam dus ook mét NAA rapport.
(check inzake mijn stijl mijn website narcistenbuster.nl)
Ik leg jou het dilemma gewoon even voor zodat je een vrije keuze hebt;
Wat zou jij ervan vinden als de NAA een nieuwe meting komt doen die de LFg problematiek recht doet, dus een
onafhankelijke ‘phon’ meting en het verband tussen de decibel geluidsdruk en de luidheid in phon met een vlakke
ongefilterde meting.
Jullie weten ten slotte (toch heel veel beter dan ik) wat jullie wel/niet doen en hoe jullie dat doen!
Vanzelfsprekend gratis, want jullie zijn vast al betaald door de NAM voor de incomplete DbA LFg beoordeling maar
dan wel zonder de NAM daarvan op de hoogte te stellen omdat er anders partijdigheid is.
Het dreunt hier sinds het rapport van de NAA is uitgebracht bijna 24/7 als de hel.
Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet,
Robbert Huijskens
&
Lianda van Velzen

Lindelaan 18
9342PL Een

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

