
Vertrouwelijk en intern ( liever niet printen )
De directeur van de GGD Kennemerland heeft opdracht gegeven “Tata Steel” te schrappen uit het 
gezondheidsrapport over de relatief hoge aantallen kankerpatiënten in de regio. Het NH dagblad 
kon dit openbaren na het antwoord op hun WOB-verzoek dat de interventies aantoonde.
Zie deze link .
Windalarm dient naar aanleiding hiervan de volgende WOB-verzoeken in bij de gemeente 
Amsterdam.

1) Wij verzoeken inzage in alle communicatie tussen het gemeentebestuur en de GGD 
betreffende invloed van windturbines op gezondheid.

2) Wij verzoeken inzage in alle communicatie binnen de GGD die betrekking hebben op 
invloed van  windturbines op gezondheid.

3) Wij verzoeken inzage in alle communicatie tussen het gemeentebestuur en het bedrijf 
Mundovo. ( het bedrijf van Frits van den Berg, een gepensioneerd geluidsonderzoeker 
voorheen in dienst van de GGD )

4) Wij verzoeken inzage in alle financiële transacties tussen het gemeentebestuur en het 
bedrijf Mundovo.

Toelichting op 3) en 4)
Wie de publicaties ( zie link  ) van Frits van den Berg leest zal opvallen dat publicaties van voor de 
oprichting van zijn bedrijf erg afwijken van die daarna. Voor deze oprichting spreekt hij vooral op 
indringende wijze in waarschuwende bewoordingen over windturbines. Hij onderbouwt dit met 
diverse wetenschappelijke onderzoeken, waaronder zijn promotie onderzoek.
Na de oprichting kan hij geen enkel verband meer vinden tussen klachten van omwonenden van 
windturbines en het ondervonden geluidniveau. Een verband dat hij eerder veelvuldig heeft 
beschreven.
Dit doet vermoeden dat er een externe factor bestaat die hem van inzicht heeft doen veranderen. 
Vanwege de gelijktijdigheid van deze inzichtsverandering met het oprichten van zijn bedrijf is een 
onderzoek naar de relatie hiertussen op zijn plaats. De WOB-vragen 3) en 4) zijn een onderdeel van
dit onderzoek.

Persbericht
Windalarm dient een WOB-verzoek om beïnvloeding van GGD door de gemeente met betrekking 
tot gezondheidsrisico's van windturbines te onderzoeken. Windalarm vindt het verdacht dat de 
GGD keer op keer niet thuisgeeft waar voor gezondheidsklachten wordt gewaarschuwd. Dit doet 
Windalarm denken aan de Tata Steel affaire waarin de GGD directeur van Kennemerland 
sommeerde om Tata Steel uit de gezondheidsonderzoeken te schrijven die de relatief veel hogere 
cijfers voor kanker in de regio aantoonde.

( vervolgens nog een mooie tekst over de honderdzoveel amsterdamse artsen, de GGD reactie en 
de tegenreactie etc)

Arthur Koks, 4 juli 2021

Tekst nog juridisch te valideren, ook in verband met een mogelijke smaad beschuldiging tegen mij, 
maar ook om de WOB-vragen te valideren.

Tot die tijd Strikt Vertrouwelijk en Strikt Intern

https://netvouz.com/koks/folder/4673718624825404591/pers+en+wetenschap+GGD+en+Hoogovens
https://netvouz.com/koks/folder/342088680276982291/pers+en+wetenschap+gezondheid+geluid+slagschaduw+schade+milieu+en+dieren+etc+Frits+van+den+Berg
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