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- Pleitnota / samenvatting
Het is intussen ruim vier jaar geleden dat wij onze eerste melding betreﬀende
zware staande LFG/ELF overlast gegenereerd door de instelling UGS Norg van
de NAM/Shell naar buiten brachten.
Een overlast die ons leven fysiek, sociaal en economisch bepaald heeft, dit in
negatieve zin (feiten).
De gezondheidsklachten zijn legio, progressief en blijvend te noemen.
Het economisch toekomst perspectief is nihil vanwege de fysieke uitputting
waarmee ook de sociale kring steeds kleiner wordt.
Geen van de door ons aangeschreven instanties hebben zich ingezet om onze
situatie te helpen verminderen in tegendeel, wij hebben gedurende de vier jaar
heel veel tegenstand ondervonden met als klapper de bijna twee jaar onterechte
onthouding van ons maandelijks inkomen door Gemeente Noordenveld die ook
belangen heeft.
We zijn nu aangekomen bij deze rechtszitting betreﬀende ons
handhavingsverzoek om de LFG/ELF overlast in ons geval gegenereerd door de
UGS Norg te Langelo te wegen met een waarheidsgetrouwe meting; de dB(Z)
oftewel vlakke meting.
De minister van EZK heeft in zijn Besluit op verzoek, Besluit op bezwaar en
Verweer in deze zaak steeds dezelfde standpunten beweerd en gehouden.
En daarbij gesteld dat wij, eisers geen duidelijke en concrete argumenten naar
voren hebben gebracht.
Feiten:
De minister van EZK heeft nagelaten zich te verweren op de volgende punten:
Punt 1/ Ons verzoek om de dB(Z) registratie (vlakke meeting) bij LFG/ELF
overlast te gebruiken.
De minister benoemd enkel ons verzoek en laat het daarbij.
Het adviesorgaan RIVM (bijlage 29 - 6 januari 2022) is zich wél bewust dat bij
LFG/ELF overlast een vlakke meting gehanteerd moet worden omdat met de
dB(A) curve meting (NSG richtlijn LFG) weinig informatie beschikbaar is over de
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hoeveelheid aanwezige LFG/ELF, de vlakke meting daarin tegen geeft een
realistischer beeld (zie ook de studie van Campmans uit 2017 - bijlage 34)
Punt 2/ Aangezien de minister in zijn brieven/stukken volhardend is de wettelijke
dB(A) weging als norm bij LFG/ELF overlast te blijven hanteren en ondanks onze
aangebrachte feiten (duidelijke concrete argumenten) betreﬀende het dB(A)
bedrog toch de oogkleppen voor wil houden, zijn wij dieper op zoek gegaan naar
de achtergrond, het fenomeen LFG/ELF en het ontstaan van het bedrog van de
dB(A) weeg curve.
Wij hebben ons onderzoek met feiten zowel journalistiek, wetenschappelijk en
empirisch onderbouwd aan de minister van EZK kenbaar gemaakt. Meer
informatie is overigens ook te vinden op onze websites narcistenbuster.nl
laagfrequent-bromtonen.nl
Het dB(A) bedrog wordt nu ruim 55 jaar bewust in stand gehouden met
wetenschappelijke leugens, halve waarheden en manipulaties vanwege
economische belangen van slechts enkelen.
Punt 3/ Op 30 september 2021 is ons stuk ‘The Bull Shit papers’ ingediend,
daarin worden ook vragen gesteld aan de minister van EZK betreﬀende LFG/
ELF. Hierop geen antwoorden van de minister mogen ontvangen.
Punt 4/ Op 31 januari 2019 is op verzoek van de NAM een onderzoek Laag
Frequent geluid in en om onze woning uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt de
relatie te zijn gelegd betreﬀende de LFG/ELF overlast met de UGS Norg/NAM.
Deze relatie wordt door de NAM en Gemeente Noordenveld afgedaan als niet
bestaand (aan deze pleitnota gehecht).
Ook de Minister van EZK rept in zijn brieven/stukken hier met geen woord over
(NAA rapport in zijn bezit).
De relatie-overlast door de UGS-Norg ís aangetoond en met een dB(Z) weging ís
dit nog realistischer.
Aangezien de tijdspanne van deze zaak (juli 2020 t/m september 2022), de door
de minister van EZK herhalende teksten en bewust uitblijven van gemotiveerd
verweer op de feiten genoemd in deze pleitnota , blijkt duidelijk dat er geen
noodzaak is om een tussenvonnis door de rechter uit te laten spreken zodat de
minister van EZK alsnog zijn huiswerk kan doen. Wij verzoeken de rechter op
korte termijn tot een uitspraak te komen.
Tot slot, wij zijn voorstanders van leren in de praktijk en om LFG/ELF duidelijk en
concreet te kunnen ervaren zijn de stemvorken een ideaal hulpmiddel.
Een veilige manier om kortstondig zelf LFG/ELF te zien, horen en voelen.
We gaan nu verder met de korte demo stemvorken.
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