Het Zeeuws Platform Stralingsrisico geeft informatie en voorlichting over de risico’s van elektromagnetische velden en mobiele zendapparatuur in de openbare ruimte en huiselijke leefomgeving. Het ZPS is aangesloten bij landelijke organisaties
voor gezondheid en milieu

Zierikzee, 27 augustus 2018
Provincie Zeeland
t.a.v. leden van de Commissie Ruimte

Reactie op Nota van Antwoord Omgevingsplan Zeeland 2018

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij hebben kennis genomen van de Nota van Antwoord Omgevingsplan Zeeland 2018 en in het bijzonder van het daarin opgenomen resultaat ten aanzien van de door ons ingediende zienswijze met
betrekking tot elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor.

Wij hebben begrip voor de argumentatie, op grond waarvan het Provinciebestuur reageert op onze
zienswijze inzake het (nog) niet opnemen van maatregelen in dit Omgevingsplan 2018 met betrekking tot elektromagnetische velden. Uit de in de Nota opgenomen reactie maken wij op dat voor besluitvorming gedegen informatie ontbreekt en dat om die reden vooralsnog alleen kan worden uitgegaan van de nationaal en internationaal gehanteerde normen. De in Nederland gehanteerde normen
(ICNIRP)1 zijn nu juist het probleem. Zij zijn gebaseerd op technologische inbreng van industriële leveranciers van telecommunicatiesystemen, telecom providers en defensie2 en dateren van 1998. Sindsdien zijn er vele toepassingen bijgekomen en is de stralingsbelasting navenant gestegen.

1

https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
2
7. Technological progress and economic growth at the expense of environment and health protection
Council of Europe - Parliamentary Assembly. Doc. 12608
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13137
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Met het oog op de geplande inspanningen om te komen tot een Omgevingsvisie 2021, gebaseerd op
de Omgevingswet 2021, vragen wij de leden van de Commissie Ruimte, maar ook alle statenleden, bij
Gedeputeerde Staten aan te dringen op een antwoord op de volgende vragen:
1. Hoe wil de Provincie, GS, PS en ambtelijke organisatie, geïnformeerd worden over de essentiele zaken van elektromagnetische velden?
2. Welke informatie heeft de provincie nodig voor gedegen besluitvorming inzake de in een
Omgevingsvisie op te nemen maatregelen ter voorkoming van gezondheidsklachten? Ter verduidelijking: de huidige door de Nederlandse overheid gehanteerde normen gaan alleen uit
van mogelijke opwarming van weefsel en sluiten wetenschappelijk onderzoek dat biologische
effecten aantoont, uit.

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico zal graag een bijdrage leveren om de Provincie van de benodigde
informatie te voorzien.

Vriendelijk verzoeken wij de Commissie Ruimte de inhoud van deze brief ook te agenderen voor de
eerstkomende vergadering van Provinciale staten.

namens het Zeeuws Platform Stralingsrisico,
Adrie Spruijt
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Zeeuws Platform Stralingsrisico
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www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
www.facebook.com/ZeeuwsPlatformStralingsrisico

WEBSITES VAN ORGANISATIES WAAR WIJ MEE SAMEN WERKEN:
www.stichtingEHS.nl
www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/
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