
 

KvK-nummer: 72728507 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenverslag 
 

2017 + 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico, Schuttershofstraat 5, 4301 AZ Zierikzee 

E-mail: stralingsrisico@zeelandnet.nl    Website: www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl  

           Stichting 

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    aan-

gesloten bij landelijke organisaties 

voor gezondheid en milieu.  
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INLEIDING 
 

Dit document is het activiteitenverslag van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico (ook 

Stichting ZPS) tot en met 2018. 

Reeds vanaf 2007 vinden diverse activiteiten plaats, maar omdat pas sinds oktober 2018 

wordt gewerkt als stichting heeft dit verslag, als voorloper van toekomstige jaarverslagge-

ving, alleen betrekking op 2017 en 2018.  

Het doel van dit verslag is om inzicht te geven in onze activiteiten onder andere ten behoeve 

van beoogde donateurs en sponsoren die gebruik willen maken van ANBI-faciliteiten. Voor 

meer informatie over Stichting ZPS verwijzen wij naar het Beleidsplan 2018 – 2022. Dit is te 

vinden op onze website. 

ACTIVITEITEN 

 

Website 

 

De Stichting ZPS werkt met een eigen website waarop voor geïnteresseerden allerlei infor-

matie is te vinden over stralingsrisico's, zoals ervaren gezondheidsklachten, ervaringsverha-

len, wetenschappelijke rapporten, relevante verwijzingen naar andere websites en een con-

tactformulier voor adviesaanvragen. Hiermee willen wij geïnteresseerden informeren, advi-

seren en wijzen op actuele ontwikkelingen op het gebied van elektrostress. 

 

Informatiemateriaal 

 

Stichting ZPS maakt gebruik van een eigen flyer en distribueert daarnaast diverse flyers en brochures 

van vergelijkbare organisaties die landelijk dan wel regionaal of lokaal actief zijn. Voor speciale gele-

genheden of bijeenkomsten maken wij artikelen gericht op de betreffende doelgroep(en). 

 

Symposia en lezingen 

 

Om meer bewustwording te realiseren bij diverse doelgroepen organiseert Stichting ZPS symposia en 

lezingen, in voorkomende gevallen samen met andere organisaties. Zo hebben wij in 2017 in samen-

werking met HZ University of Applied Sciences een symposium georganiseerd. Dit symposium, met 
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zo'n 80 bezoekers, had als hoofdthema SOLK (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten). Het 

programma, mede opgezet door 4e-jaars studenten Verpleegkunde, bestond uit presentaties van het 

lectoraat Healthy Region, deskundigen op het gebied van elektromagnetische velden (EMV), een op 

EMV-gebied ervaren huisarts, een kinderarts en een projectpresentatie van de studenten. 

 

Huisartsen 

 

Voor de doelgroep huisartsen is een brochure 'Informatie voor huisartsen' samengesteld waarin op-

genomen informatie over EMV, suggesties en voorstellen voor de huisartsenpraktijk, verwijzing naar 

EMV-deskundigen en literatuur over dit onderwerp en een uitnodiging aan de doelgroep om onder-

zoeksvoorstellen aan te dragen. 

 

Dorps-/stadsraden 

 

In 2018 is een begin gemaakt met het adviseren van dorpsraden met betrekking tot veldsterkteme-

tingen in de directe omgeving. Aanvullend daarop is een avond georganiseerd voor inwoners waar 

door diverse deskundigen informatie is verstrekt over EMV en de mogelijke optredende gezond-

heidsproblemen. 

 

Onderwijsinstellingen 

 

Basisscholen in Zeeland zijn benaderd i.v.m. het vele gebruik van WiFi. Ondanks de waarschuwing 

voor de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de verwijzing naar andere landen waar men veel 

alerter is op deze materie, waren de reacties minimaal. Blijkbaar is onderwijzend personeel en ma-

nagement nog niet doordrongen van de ernst van de mogelijke klachten. Dit is dus nog een onont-

gonnen gebied. 

 

Lokale politiek 

 

Met meerdere gemeenten hebben we contact met als doel College en Raad te informeren over EMV 

en bewustwording te realiseren aangaande het relatief grote aantal burgers dat problemen onder-

vindt van EMV. Daarnaast proberen we gemeenten te bewegen kritischer te zijn op het plaatsen van 

zendmasten en antennes. Ook pleiten wij voor instandhouding van zogenoemde stralingsvrije zones. 
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Regionale politiek 

 

In 2017 en 2018 hebben wij ons er voor ingezet om de nieuwe milieufactor elektromagnetische vel-

den opgenomen te krijgen in het Omgevingsplan Zeeland 2018-2021 en het Milieuplan Zeeland 2018-

2022. Dit heeft tot resultaat gehad dat door Gedeputeerde Staten een toezegging is gedaan dat EMV 

een plaats moet krijgen in de Omgevingsvisie Zeeland 2021. Deze Omgevingsvisie zal de opvolger van 

het Omgevingsplan Zeeland 2018-2021 zijn en moet voldoen aan hetgeen in de Omgevingswet 2021 

zal worden opgenomen. Als Stichting ZPS zijn we als maatschappelijke organisatie betrokken bij het 

proces voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Zeeland 2021. 

 

Landelijke politiek 

 

In de landelijke politiek spelen komende jaren de volgende belangrijke onderwerpen: veiling van 5G-

frequenties, Actieplan Digitale Connectiviteit, wettelijk vastleggen van blootstellingslimieten (Omge-

vingswet/Telecomwet?), het realiseren van een nieuw Antenneconvenant en de Omgevingswet 

2021. Als Stichting ZPS proberen wij, in samenwerking met landelijk opererende organisaties (Stich-

ting EHS, Stop UMTS, e.d.) invloed uit te oefenen op de betreffende politieke processen. 

 

Contactdagen 

 

Ieder jaar nemen wij deel aan een regionale en een landelijke contactdag van de stichting EHS. Op 

deze dagen treffen gedupeerden en geïnteresseerden elkaar en wordt aandacht geschonken aan ac-

tuele onderwerpen gerelateerd aan EMV. 

 

Landelijke activiteiten 

 

Met andere lokale, regionale en landelijk opererende organisaties, zoals o.a. Stichting EHS, Stralings-

bewust Verzamelpunt, CPLD en StopUMTS, werken wij samen onder de naam 'Eerlijk over straling'. In 

2018 heeft 'Eerlijk over straling' met een eigen stand meegedaan aan de Gezondheidsbeurs in 

Utrecht. Doel was om een eerlijk geluid te laten horen over straling tegenover de eenzijdige en be-

perkte visie van overheid en industrie gerelateerde organisaties. 


