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Het Zeeuws Platform Stralingsrisico geeft informatie en voorlichting over risico’s van stralingstoepassingen in de openbare ruimte en huiselijke 

leefomgeving. Het ZPS is aangesloten bij landelijke organisaties voor gezondheid en milieu.    
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2 september 2015   

   

Onderwerp: Kadernota Herziening Omgevingsplan 2012-2018   

   

   

Geachte leden van de Commissie Ruimte,   

   

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico's (ZPS) heeft kennis genomen van de Kadernota Herziening 

Omgevingsplan 2012-2018 en tevens het Omgevingsplan zelf nog eens doorgenomen.   

   

Wat ons opvalt is dat het Omgevingsplan meerdere milieuaspecten benoemt en de nadruk legt op 

een goede leefomgeving voor iedereen. Daartoe bevordert de Provincie “dat gemeenten 

voldoende kennis en aandacht hebben voor o.a. nieuwe gezondheidsrisico's en mogelijkheden om 

de omgeving daarop aan te passen”.   

In de Kadernota wordt gesteld dat technische innovaties de ruimte krijgen. Verder wordt 

opgemerkt dat digitale (ook draadloze) verbindingen cruciaal zijn voor het sociale verkeer.    

Het ZPS betreurt het dat zowel in het Omgevingsplan als in de Kadernota geen beleid c.q 

beleidsaanpassingen staan die de effecten en risico's van elektromagnetische straling voorkomen 

of tenminste beperken. Wat wel in het Omgevingsplan wordt benoemd zijn de 

hoogspanningslijnen.    

   

Wereldwijd wordt echter door een groot aantal wetenschappers gewaarschuwd voor de 

schadelijke effecten van draadloze communicatiemiddelen. In veel landen zijn al maatregelen en 

adviezen genomen door internationale organisaties en overheden (zie bijlage 1).    

Ook het Europees Parlement doet in een Resolutie over ‘gezondheidsrisico's in verband met 

elektromagnetische velden’ (zie bijlage 2) vergaande aanbevelingen aan de lidstaten.    

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft het fenomeen elektromagnetische velden in de 

categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’ ingedeeld.    

   

Adviezen van de Nederlandse Gezondheidsraad (2013) en het Kennisbericht Elektrogevoeligheid 

(2012) worden door de overheid niet opgevolgd.    

De Gezondheidsraad concludeerde dat er geen reden is om het ALARA principe niet toe te passen 

(As Low As Reasonably Achievable). Omdat het uitgangspunt van het ALARA principe is dat er 
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geen veilige norm voor blootstelling is, vormt dit voldoende reden om de gezondheid van mensen 

te beschermen door overheidsmaatregelen te treffen voor de beperking van blootstelling aan 

EMV in de leefomgeving.   Het Kennisplatform EMV en Gezondheid concludeerde dat EMV 

elektrogevoeligheid kan veroorzaken waarbij er ernstige klachten kunnen optreden en de 

kwaliteit van leven nadelig wordt beïnvloed.   

   

Echter, zolang er vanuit de overheid geen aanwijzingen worden gegeven dat het gebruik van 

mobiele communicatiemiddelen uit gezondheidsoverwegingen niet wenselijk is, wordt ook door 

de Provincie  gebruik gemaakt van de mogelijkheden, te zien aan de Kadernota. De leefruimte 

wordt hierdoor langzamerhand onleefbaar.    

Veel klachten komen binnen van elektrogevoeligen bij zowel het Zeeuws Platform als bij de 

Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS). Over WiFi op scholen zijn stevige discussies ontstaan na 

meldingen van zowel leerlingen en onderwijzend personeel van onverklaarde lichamelijke 

klachten. Sommige scholen verklaren zich WiFi-vrij.    

Volgens de stichting EHS lijdt ca. 3% van de Nederlandse bevolking aan Electro Hyper Sensitiviteit. 

De klachten variëren van hoofdpijn, slaapproblemen en concentratieproblemen tot invaliderende 

klachten die het wonen of werken in de verstoorde omgeving ernstig beperken.   

   

Er is veel verborgen leed door de ontkenning van de problemen als gevolg van 

elektromagnetische straling. Ook de sterke toename van Somatische Onverklaarde Lichamelijke 

Klachten (SOLK) in Nederland (ca. 1 miljoen burgers) stemt tot nadenken. De SOLK klachten lijken 

veel op de klachten die gemeld worden bij de stichting EHS en kunnen deels mogelijk worden 

toegeschreven aan het blootgesteld zijn aan elektromagnetische straling.    

   

De bevolking dient o.i. tegen onnodige straling beschermd te worden conform artikel 11 van de  

Grondwet die stelt dat elke Nederlander recht heeft op onaantastbaarheid van het lichaam. Het 

ALARA principe zou moeten worden toegepast en de aanbevelingen in de Europese Resolutie 

dienen o.i. onverwijld te worden opgevolgd.   

   

Omdat elektromagnetische straling het leven van velen in ernstige mate negatief beïnvloedt, 

verzoekt het ZPS daarnaast om voor deze mensen een acceptabele leefomgeving mogelijk te 

maken.   

   

De onlangs nieuw aangenomen ‘Omgevingswet’ (1 juli 2015, parlement), laat zien hoe dit zou 

kunnen. De GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) stelt dat “in de 

Omgevingswet gezondheid en fysieke veiligheid structureel en expliciet worden betrokken in de 

planvorming en besluitvorming over de leefomgeving. Bij ruimtelijke planvorming en beslissingen 

moet een integrale afweging worden gemaakt, waar ook gezondheid wordt meegewogen. Samen 

met een verplichte gemeentelijke omgevingsvisie draagt dit bij aan een gezondere leefomgeving. 

De voorliggende wettekst biedt onvoldoende garanties voor lokale en provinciale bestuurders om 

gezondheid mee te wegen. Hierdoor ontstaan onnodig gezondheidsrisico’s. Er moet een goede 

juridische basis komen voor het meewegen van volksgezondheid in het omgevingsrecht. Dat 

garandeert dat bestuurders op kunnen komen voor de goede kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving. Zodat mensen gezond kunnen leven en opgroeien. Vroegtijdig gezondheid 

betrekken in planvorming en besluitvorming vermindert gezondheidslasten, het voorkomt 

onnodige kosten voor herstel en bovenal: het vermindert publieke onrust. Daarnaast biedt elke 

ruimtelijke ontwikkeling kansen voor het versterken van een goede fysieke leefomgeving” 

(http://www.ggdghor.nl/standpunten/omgevingswet/).   

   

Wij willen dit citaat graag betrekken in onze zienswijze.   
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Uw reactie tegemoet ziend,    

   

namens ZPS,  Dieneke Parlevliet   

 

en   

   

Piet Bos,   

Jos Heerkens,    

Allegonda Jopse,   

Dick Samson,    

Suleika de Smit,  

Adrie Spruijt   

   

Bijgevoegd in afzonderlijke bestanden:  
 
bijlage 1:    
Compilatie met informatie over maatregelen en adviezen van internationale    
organisaties en overheden over toepassing van EM (elektromagnetische)  straling van mobieltjes, 
snoerloze (DECT) telefoons en WiFi    
COMPILATIE: Maatregelen van overheden ter bescherming van de bevolking tegen EMV                               
 
bijlage 2:    
Europees Parlement bepleit voorzorg elektromagnetische velden, erkent elektro-overgevoeligheid.   

Europees Parlement bepleit voorzorg elektromagnetische velden, erkent elektro-overgevoeligheid. 
upd 

   

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7294/compilatie_maatregelen_van_overheden_ter_bescherming_van_de_bevolking_tegen_emv
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3522
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3522

