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L.S.,
Als aanvulling op het eerder aan u toegezonden PDF-exemplaar van zijn onderzoeksrapport "50 jaar
zonsopkomsten, gemeten van 1964/65 tot en met 2015", bieden wij u namens klimaatanalist
Peter Cruijff dit bulletin met aanvullende nieuwsfeiten aan.
Verdere verspreiding door u van het voornoemde onderzoeksrapport en dit bulletin is
toegestaan en wordt zelfs op prijs gesteld.
Het 'zonrapport' wordt in het jaar 2020 in geactualiseerde vorm ook in het Engels uitgebracht.
Het voornoemde onderzoeksrapport "50 jaar zonsopkomsten, gemeten van 1964/65 tot en met 2015"
is alleen in het Nederlands uitgebracht en als zodanig enkel nog als PDF-exemplaar verkrijgbaar.
Vanwege de internationale belangstelling voor dit onderzoeksrapport is het de bedoeling om in het
jaar 2020 het tot dan bijgewerkte onderzoeksrapport ook in het Engels uit te brengen.
Bekendmaking ervan zal plaatsvinden via het YouTube-kanaal van klimaatanalist Peter Cruijff.
Er staan twee klimaatfilms met de titel "Kwart over twaalf…!!!" op YouTube.
 De originele en volledige klimaatfilm heeft een speelduur van 60 minuten. In deze film ziet u
hoe klimaatanalist Peter Cruijff in 1987 in het Veronica-TV-programma 'TINEKE' al voorspelde
wat heden ten dage met het klimaat gebeurt. Dat werd toen door de Nederlandse overheid bij
monde van het KNMI nadrukkelijk ontkend.
 De verkorte versie van deze klimaatfilm heeft een speelduur van 26 minuten.
In het jaar 2020 staat het uitkomen van zijn tweede klimaatfilm gepland.
Ook deze tweede film (Engels ondertiteld) zal voor een ieder vrij beschikbaar komen op YouTube.
In zijn tweede klimaatfilm zal klimaatanalist Peter Cruijff onder meer nader ingaan op
 de niet tegen te houden klimaatverandering als gevolg van het verder kantelen van de aardas;
 het volledig smelten van het Noordpoolijs met als gevolg een sterke en steeds snellere
zeespiegelstijging;
 de noodzaak om te kiezen voor een overlevingsstrategie in plaats van het op diverse vlakken
commercieel uitbuiten van de reeds veertig jaar gaande zijnde klimaatverandering.
Vanaf het jaar 1975 is de zon heter geworden.
Sedert 1965 wordt elk jaar op of ingeval van belemmerende bewolking omstreeks de langste dag
(21 juni) de temperatuur van de instralende zon gemeten. Vanaf 1975 wordt gemiddeld genomen een
geleidelijk steeds heter wordende zon vastgesteld. Toen hierover in 1987 contact werd opgenomen
met het RIVM, reageerde deze instantie enerzijds niet over deze gegevens te beschikken en
anderzijds bekendmaking hiervan niet op prijs te stellen.
De prioriteitstelling van het Stikstofbesluit is absurd.
De prioriteit die door de Nederlandse en Europese overheid aan het Nederlandse Stikstofbesluit wordt
toegekend, verdient sowieso ondergeschikt te zijn aan de versnelde zeespiegelstijging als gevolg van
het smeltende poolijs. Want straks hebben we door het Stikstofbesluit de bloemen en plantjes op orde
en loopt vervolgens Nederland grotendeels onder water.
Luchthaven in de Noordzee leidt tot watersnoodramp.
Tijdens een langdurige noordwesterstorm boven de Noordzee staat het "koffiekopje Noordzee" tot de
rand gevuld. Voegen we daar dan het "suikerklontje luchthaven in zee" aan toe, dan zal het kopje
overlopen. In de praktijk zal de Noordzee haar door de luchthaven afgenomen oppervlakte
waterberging elders gaan compenseren. Dit zal het moment waarop de Noordzee door de
Nederlandse zeewering breekt versneld dichterbij halen en tienduizenden doden tot gevolg hebben.
Mocht de Nederlandse overheid besluiten tot een luchthaven in de Noordzee, dan worden de
bewoners van de kuststreken aangeraden te verhuizen naar het gebied achter de Utrechtse
heuvelrug, de van oudsher Nederlandse zeewering.
Met vriendelijke groet,
namens klimaatanalist Peter Cruijff,
het uitgeversteam 'zonrapport@gmail.com'.

