Stichting

AAN: Statenleden van de Provincie Zeeland
Het ZPS geeft informatie en voorlichting over de risico’s van elektromagnetische velden en mobiele zendapparatuur in de openbare ruimte en huiselijke leefomgeving en is aangesloten bij
landelijke organisaties voor gezondheid
en milieu

DATUM

:

ONDERWERP:

21 september 2022

Verzoek aanpassing Prov. Omgevingsvisie/-verordening

Geacht statenlid,
Elektrogevoeligen hebben ook recht op een leefbaar bestaan! Een gezonde woon-,
werk- en leerplek.
In 2021 is door Provinciale Staten de Provinciale Omgevingsvisie geaccepteerd. Helaas is het thema straling daarin halfslachtig opgenomen. Een motie van GroenLinks
(M16, 11+12 nov. 2021) om een uitvoeringsparagraaf voor het thema straling alsnog
op te nemen, heeft het, met steun van slechts 3 andere fracties, mede door het ontraden door de Gedeputeerde, toen helaas niet gehaald.
Bij de behandeling van de motie door de Gedeputeerde, heeft deze zich beroepen op
wat de Rijksoverheid heeft bepaald in wetgeving en regeltjes en aangegeven dat de
Provincie daarin, richting gemeenten, niet sturend kan optreden. Daarmee wordt
voorbij gegaan aan de ondeugdelijke blootstellingslimieten en de toepassing daarvan
die, naar onze mening, in strijd is met Grondwetartikelen. Dit laatste met name omdat de blootstellingslimieten zijn opgesteld door een niet-gouvernementele en nietonafhankelijke organisatie (ICNIRP).
De invoering van 5G (al 2 jaar bezig via 700 MHz) is op basis van de in februari 2022
goedgekeurde Telecomwet (Implementatie Telecomcode van de EU) gelegitimeerd.
De goedkeuring door Eerste en Tweede kamer is mede gebaseerd op het rapport ‘5G
en gezondheid’ van de Gezondheidsraad. Dit rapport wordt als frauduleus bestempeld. Onze zorg daarover, geuit bij Eerste en Tweede Kamer, is terzijde geschoven.
Waar ook aan wordt voorbij gegaan is de wettelijke zorgplicht van gemeenten voor
alle burgers, dus ook voor elektrogevoeligen. Door het ontbreken van een uitvoeringparagraaf in de Provinciale Omgevingsvisie worden de mogelijkheden voor gemeenten om iets voor elektrogevoeligen te doen tot nul gereduceerd. Hoewel gemeenten
wel willen helpen, kunnen zij dat niet omdat regels m.b.t. wonen, werken, grondgebruik en bestemmingsplannen geen ruimte bieden.
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De ernst van de situatie voor elektrogevoeligen wordt door de invoering van 5G nog
versterkt. Uit reacties van elektrogevoeligen blijkt dat klachten sinds die invoering heviger zijn geworden.
De klimaatmaatregelen en de energietransitie doen er voor elektrogevoeligen nog
een schepje bovenop. Binnenkort is een gasloze woning niet meer mogelijk, komt er
een verplichting voor gebruik van een warmtepomp, moeten zonnepanelen met omvormer worden geïnstalleerd en wordt de aanschaf van een inductiekookplaat gestimuleerd. Met al deze ‘oplossingen’ wordt door laagfrequente elektrische en magnetische velden en de zogenoemde ‘vuile stroom’ het leven voor elektrogevoeligen ook
nog eens vrijwel onmogelijk gemaakt.
Om stralingsarme locaties en stralingsarme woningen mogelijk te maken geven wij
onderstaand de aanpak die naar onze mening daarvoor nodig is:
Wonen
1. In het gemeentelijk woningbestand worden woningen opgenomen die vanaf de
nieuwbouw voorzien zijn van voldoende afschermende middelen om de invloed van
elektromagnetische velden tot een minimum te beperken. Indien nodig maakt de gemeente hiervoor afspraken met woningcorporaties.
2. Voor bestaande woningen worden bewoners financieel bijgestaan om hun (huur)woning van afschermende middelen te voorzien, zodat zij daar kunnen blijven wonen en
niet noodgedwongen hoeven te verhuizen.
3. Om de aard en omvang van de elektromagnetische velden in en om een woning te
kunnen vaststellen, worden bewoners financieel bijgestaan in de kosten van het uitvoeren van metingen.
4. Burgers die in aanmerking komen om te worden geholpen krijgen in voorkomende
gevallen voorrang om een afgeschermde woning te betrekken.
5. Burgers moeten vrij zijn om in overleg met hun gemeente een stralingsarme locatie
te zoeken waar zij een woning kunnen bouwen of verbouwen. De gewijzigde Telecomwet eist een dekking van 98% voor het gehele grondgebied van een gemeente.
Voor elke gemeente blijft er dus 2% van het grondgebied over voor stralingsarm wonen. Voor elke gemeente komt dat neer op meerdere honderden hectares.
6. De gemeente hanteert een regelluw beleid ten aanzien van stralingsarme locaties,
zodat op een dergelijke locatie niet alleen kan worden gewoond, maar ook een bedrijf kan worden uitgeoefend. De oorzaak van de gezondheidsklachten brengt mee
dat alleen gas in aanmerking komt voor koken, verwarmen en warmwatervoorziening.
7. Ook wordt het mogelijk gemaakt om op een stralingsarme locatie kleine woningen te
exploiteren (bijv. tiny houses) waarin andere stralingsgevoeligen tijdelijk kunnen verblijven en waarmee stralingsgevoeligen een (aanvullend) inkomen kunnen verwerven.
8. Voor stralingsgevoelige kinderen, die vanwege de vele straling producerende apparaten (o.a. WiFi) in scholen daar niet kunnen verblijven, is thuisonderwijs permanent
toegestaan.
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9. De gemeente neemt in haar beleidsdocumenten op dat de groep elektrogevoelige
burgers worden aangemerkt als aandachtgroep. Tevens spannen Provincie en gemeenten zich in om dit ook landelijk geregeld te krijgen door aanpassing van de Regeling financiering huisvesting specifieke aandachtgroepen.

Gezonde leefomgeving
1. In openbare gebouwen zoals bibliotheek, gemeentehuis, museum, worden voorzieningen getroffen die het stralingsgevoeligen mogelijk maakt deze gebouwen, niet gehinderd door straling, te bezoeken.
2. De gemeente gaat scholen adviseren over en zo nodig financieel tegemoetkomen in
de kosten van het aanleggen van vaste verbindingen in plaats of ter vervanging van
draadloze verbindingen. De huidige glasvezelaanleg biedt hiervoor volop kansen.
3. Voor stralingsarme locaties overlegt de gemeente met telecombedrijven, Agentschap
Telecom en Monet, om voor deze locaties de stralingsbelasting verder te verminderen of de bestaande stralingsbelasting laag te houden. De bespreking van de plaatsingsplannen biedt hiervoor een goede gelegenheid.
4. Met bedrijven die gebruik mogen maken van eigen frequenties, zullen afspraken
worden gemaakt dat deze frequenties geen extra stralingsbelasting voor een stralingsarme locatie opleveren.
5. Het zal door de gemeente niet worden toegestaan dat op of dichtbij een stralingsarme locatie antennemasten of antenne-installaties worden geplaatst.
6. De gemeente zal zich inzetten om zelf te kunnen beslissen over het wel of niet plaatsen van antennemasten en antenne-installaties (zie toekomstig gemeentelijk antennebeleid).
7. De gemeente zal burgers tijdig informeren over voorgenomen plaatsing van antennemasten, antenne-installaties en het verhogen van zendniveaus en de burger ruim in
de gelegenheid stellen eventuele bezwaren in te dienen.
8. De gemeente zal er op toezien dat de totale stralingsbelasting in stralingsarme locaties ver beneden de vooralsnog gehanteerde blootstellingslimieten blijft, bij voorkeur
minder dan 0,1V/m.
9. Om aan haar zorgplicht te kunnen voldoen moet de gemeente maatwerk kunnen leveren voor woningen en stralingsarme locaties ondanks eventueel landelijk geldende
regels.
Bovenstaande wensenlijsten zijn voornamelijk gericht op gemeenten. Het Provinciale
beleid zal er via Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en Woonagenda voor moeten zorgen dat gemeenten de realisatie van deze wensen kunnen honoreren en faciliteren.
Als belangenorganisatie vragen wij alle statenleden hun inbreng te leveren om de
Provinciale Omgevingsvisie alsnog te laten aanvullen met een uitvoeringsparagraaf.
Daarnaast verzoeken wij om in de Omgevingsverordening concrete bepalingen op te
nemen waarmee gemeenten gefaciliteerd worden om stralingsarme locaties en stralingsarme woningen mogelijk te maken.
Wij doen, namens alle Zeeuwse stralingsgevoeligen, dan ook een dringende oproep
om via een amendement (voor de Omgevingsvisie bij de mogelijke jaarlijkse update)
secretariaat: Havenstraat 4, 4332 AD Middelburg │ KvK 72728507
e-mail: stralingsrisico@zeelandnet.nl │ website: www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
bank: NL66RBRB 0778 1194 59 op naam van Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico te Middelburg

3

en nu voor zover mogelijk ook voor de Omgevingsverordening, de gevraagde aanpassingen door te voeren. Indien gewenst geven we u graag een nadere toelichting.
Vriendelijke groeten,
Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico

namens het bestuur,
voorzitter
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