
Van: Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com
Onderwerp: Re: door de mand gevallen democratie, motie 32813 nr 731

Datum: 10 oktober 2022 om 14:13
Aan: Leijten, R.M. R.Leijten@tweedekamer.nl

Kopie: lianda lianvanvelzen@gmail.com

Beste Renske,

Kleine aanvulling op het onderwerp Laag Frequent trilling (geluid) van windturbines en de afstand discussie. 
Vandaag in het nieuws; grote stranding van Grienden op Chathamislands New Zealand. 
Wat is er op de Chatham Islands gebouwd, een mega groot windturbine park.
Begin jaren 70 van de 20ste eeuw werkte ik al mee aan een docu over strandingen...

Zeezoogdieren communiceren met laag frequent Hertz Golven,
het onder de dB(A) wetgeving verborgen gehouden gevaar.
Alles voor de economie gaat gewoon verder ten koste van….

Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven (LFG) gaan kilometers ver door de lucht, door water nog veel verder.  
Afstand helpt niet.

Met vriendelijke groet, Robbert 

Op 9 okt. 2022, om 20:57 heeft Robbert Huijskens <robberthuijskens@gmail.com> het volgende geschreven:

Beste Renske,

Mijn reactie met respect van mens tot mens. 

Allereerst oprecht dankjewel voor je reactie waarin je vraagtekens hebt geplaatst, die geven mij ruimte om te reageren,
wij hopen ook oprecht dat je nog op onze reactie reageert. 

Op basis van het gedrag en de feiten (algoritme) van het verloop van de behandeling van jouw & Silvio’s motie inzake
leefkwaliteit & gezondheid
is de motie strikt formeel nog niet afgehandeld maar inhoudelijk is er reeds een bocht gemaakt met voorspelbare uitkomst.
Er is impliciet acceptatie gegeven voor de koers van de Minister van Klimaat & Energie Rob Jetten in zijn antwoord aan de
Commissie van EZK
met een antwoord dat is voortgekomen uit een onderzoek dat is gedaan vanuit het Ministerie van EZK, Minister Mr. Rrs.
M.A.M. Adriaansens en wel
een onderzoek van Arcadis senior Erik Koppen.

Als je op de laatste pagina van mijn pleidooi op de onderstreepte delen klikt kom je op PDF’s.
Als je het rapport van EZK waar Rob Jetten van K&E mee zwaait leest, zie je dat het hele rapport de leefkwaliteit & gezondheid
bagatelliseert, 
hetgeen Jetten ook doet in zijn schriftelijke reactie.   

In de bijlagen en in ons pleidooi zelf staat een statement van het RIVM wat je, naast overlast van zicht en slagschaduw, dient
te doen bij overlast van windturbines,
namelijk NIET in dB(A) meten bij Laag Frequent overlast.

Het Arcadis rapport van Erik Koppen en Rob Jetten en dus van Minister Adriaansens van EZK berust op de dB(A) Weighting.

De dB(A) weighting leugen die gedekt is door wetenschappers en wereldwijd de standaard is, IS BEDROG,
die weighting norm dekt de waarheid ten aanzien van leefkwaliteit & gezondheid af.

Dat bedrog is nu al wéderom geaccepteerd en het onderzoek wordt weer wéderom uitbesteed aan het RIVM. 

Onder andere het RIVM heeft de Commissie van EZK een technische briefing gegeven, in hun uitleg zat niet de waarheid
inzake de dB(A) weighting waarvan zij wel degelijk kennis hebben.
Daarop hebben wij geschreven aan de Commissie van EZK, zie de 'bijlagen bedrog' in de download van ons pleidooi. 
Het democratisch doek is dus nu reeds over de waarheid heen gevallen ten bate van de economie en de SDG & WEF doelen. 

Onderaan jouw e-mail staat het SP credo; 'Het is tijd voor een eerlijke overheid!’

Met de waarheid over het dB(A) bedrog leg je een heel stuk oneerlijk gedrag bloot.
Het mooie aan het wereldwijde dB(A) bedrog is dat dit bedrog te demonstreren is.
Het bedrog is namelijk heel gewoon duidelijk en hoorbaar en voelbaar en inzichtelijk te  maken.
Al die geluid rekenmodellen van de wetenschappers zijn stofwolken en tevens hun verdienmodellen om de waarheid in te
kapselen
ten koste van de leefkwaliteit & gezondheid.
De economische belangen achter de reden van het dB(A) weighting bedrog zijn enorm.

Onder dit pleidooi kun je helemaal terug gaan naar de psyche van de ziekelijke drang van enkelen naar de macht,
zelfs de Oekraïne oorlog doorgronden en inzien dat het Westen een man volgt met enorme stoornissen vanwege ándere
belangen.
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belangen.
Een man die de ene dag roept 'om een voorbereidende nucleaire aanval van het Westen op Rusland' en twee dagen later
roept ‘vrede te willen maar Rusland dat niet wil’ 
en het Westen die deze met diverse stoornissen behepte acteur voorziet van extra wapens ten bate van het WEF en de SDG
doelstellingen. 

Binnen de motie 32813 nr 731 is het bedrog niet aangepakt, het is nu al impliciet geaccepteerd met een toekomstige
afstandsnorm,
oftewel de motie is daarmee impliciet afgesloten.
Het RIVM moet van en over dat bedrog weten want hun ware visie is beschreven in ons pleidooi. 
De hele geluid-meet industrie weet dit of ze zijn super-dom, verdiep je in dat bedrog onder de link op de laatste pagina van ons
pleidooi. 

Ja, wij kunnen een en ander demonstreren en durven die strijd aan met een leger van de beste geluid wetenschappers, een
Tweede Kamer vol!
I eat them raw en dat wil het WEF en dus Koningin Máxima ook, lekkere insecten eten vanwege de de SDG doelen,
dus er is geen probleem, behalve wellicht of de SP een eerlijke overheid wenst en daar net zo hard voor strijd als wij.

Emile Roemer is het énige Tweede Kamerlid die, tot jouw reactie nu, ooit met een echte inhoudelijke reactie heeft gereageerd.
Jij Renske bent het éérste Tweede Kamerlid die sinds 2011 heeft gereageerd met een opening tot mogelijk wat verder komen
met elkaar. 

Lianda & ik  gaan door met de strijd. 

We zien uit naar jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

Robbert Huijskens & Lianda van Velzen

Lindelaan 18
9342PL EEN

Op 9 okt. 2022, om 15:41 heeft Leijten, R.M. <R.Leijten@tweedekamer.nl> het volgende geschreven:

Beste Robbert,

Dank voor uw mail. 
Mij wordt niet duidelijk wat precies uw pleidooi is? De motie die u aanhaalt is nog niet afgehandeld?

Met vriendelijke groet,

Renske Leijten
SP Kamerlid Democratie en Bestuur, Klimaat en Economische Zaken

070-3183044

---
Het is tijd voor een eerlijke overheid! 
Wil je ons steunen? Word dan lid van de SP. Dit is hét moment! www.sp.nl/lidworden-tk
---

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Robbert Huijskens <robberthuijskens@gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 13:44
Aan: Commissie EZK <cie.ezk@tweedekamer.nl>; Piri, K.P. (Kati) <k.piri@tweedekamer.nl>; vanraan.lammert
<lammert.vanraan@tweedekamer.nl>; Thijssen, J. (Joris) <j.thijssen@tweedekamer.nl>; Haga, W. van
<w.vanhaga@tweedekamer.nl>; Eerdmans, B.J. (Joost) <j.eerdmans@tweedekamer.nl>; Boucke, R.M. (Raoul)
<r.boucke@tweedekamer.nl>; Leijten, R.M. <R.Leijten@tweedekamer.nl>; Erkens, S.P.A. (Silvio)
<s.erkens@tweedekamer.nl>; Grinwis, P.A. <p.grinwis@tweedekamer.nl>; Stoffer, C. <c.stoffer@tweedekamer.nl>; Kröger,
S. <s.kroger@tweedekamer.nl>; Bontenbal, H. (Henri) <h.bontenbal@tweedekamer.nl>
CC: Baudet, T. <t.baudet@tweedekamer.nl>; Jansen, F.J.H. <f.j.h.jansen@tweedekamer.nl>; Houwelingen, P. van
<p.vhouwelingen@tweedekamer.nl>; Meijeren, G. van <g.vmeijeren@tweedekamer.nl>



<p.vhouwelingen@tweedekamer.nl>; Meijeren, G. van <g.vmeijeren@tweedekamer.nl>
Onderwerp: door de mand gevallen democratie, motie 32813 nr 731

Geachte Tweede Kamerleden,

Als bijlage stuur ik u een PDF toe waarin ik uitleg dat de Democratie door de mand is gevallen. 
Ik doe dat omdat mijn cirkel rond is, nu is een cirkel altijd rond, maar ik bedoel daarmee ‘compleet’ en zonder deuken of
ontbrekende delen. 

De boodschap is voor de gehele Tweede Kamer maar nu specifiek voor de Commissie EZK die 28 oktober jongstleden o.a.
de motie 32 813 met nr. 731 heeft ‘behandeld’. 

Op aangeven van de politie hebben wij onze aangifte neergelegd bij de Nationale Ombudsman en die heeft inmiddels ook
gereageerd (dossiernummer 1550350) dat een en ander toch echt bij de Tweede Kamer ligt.  
Het gaat om bewust bedrog van en door de Overheid jegens de burgers vanaf 1979. 

Ik ga een en ander nu en hier niet doubleren.
Ik stuur het C.C. ook naar vier Tweede Kamerleden van het FvD.
Het gedrag binnen de Tweede Kamer heeft inmiddels de geur van moerasgas gekregen, de oorzaak wordt door de
meerderheid van de Tweede Kamer bij het FvD neergelegd, laat u verrassen door de bijlage die al online staat. 

Compliment aan Ralf Dekker hoe hij dezelfde soort aanval van de 'circumplexe dark triad’ pareerde over zijn uitspraak
inzake ‘steun voor bakkers'. 
De democratie is nep en durf de PDF te lezen voordat u mij af doet als een conspiracy denker, of bewijs dat u lekker nep-
democratisch blijft.

Ik ben aan niemand gelieerd en van geen enkele organisatie lid, juist omdat ik werk onder mijn bedrijfsnaam ‘de
narcistenbuster’. 

Met vriendelijke groet,

Robbert Huijskens
Lianda van Velzen

Lindelaan 18
9342 PL EEN

0652017771 (middag)


