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Inleiding 
 

Dit document is het jaarverslag 2019 van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico (ook 

Stichting ZPS). 

Het jaar 2019 is het eerste volledige jaar dat Stichting ZPS als stichting heeft gefunctioneerd. 

In dit jaar hebben wij de ANBI-status verkregen. 

Het doel van dit jaarverslag is om inzicht te geven in onze activiteiten onder andere ten be-

hoeve 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. 

 

 

Bestuurszaken 
 

Nieuw bestuurslid 
 

Eind 2019 is Heleen van Leerzem toegetreden als nieuw bestuurslid, na een unaniem       

accoord in de bestuursvergadering van 29 november 2019. Zij wil zich graag inzetten voor de 

gezondheidsproblematiek als gevolg van straling en in het bijzonder van 5G. De zittende be-

stuursleden stellen haar inzet zeer op prijs. 

 

Website 
 

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

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

wijzingen naar ander websites en een formulier voor adviesaanvragen. Hiermee willen wij 

geïnteresseerden informeren, adviseren en wijzen op actuele ontwikkelingen op het gebied 

van elektrostress. 

Als bestuur hebben wij vastgesteld dat de website in bepaalde opzichten verouderd is en op 

sommige punten niet meer voldoet. Besloten is om te proberen in 2020 tot een vernieuwde 

website te komen. 
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Bestuursvergaderingen 
 

In het verslagjaar zijn 4 bestuursvergaderingen gehouden. 

 

Donateurs 
 

Aan het begin van het verslagjaar zijn we begonnen met actieve werving van donateurs. De 

resultaten hiervan zijn tot het eind van 2019 nog matig. Wat hier verbetering in kan brengen 

is een aanmeld-voorziening op de te vernieuwen website. 

 

Advisering 
 

Gedurende het verslagjaar hebben wij diverse vraagstellers geadviseerd over o.a. afscher-

mingsmogelijkheden. Ook hebben we diverse metingen laten verrichten.  

 

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 gelegenheden of bijeenkomsten maken wij artikelen gericht op de betreffende 

doelgroep(en). 

Activiteiten 
 

Symposia en lezingen 
 

In 2019 zijn geen symposia of lezingen georganiseerd. 
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Huisartsen 
 

Met de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO) is contact geweest met het verzoek voor een 

gesprek om huisartsen nader over straling te informeren. Het secretariaat van ZHCO heeft 

laten weten dat daaraan geen behoefte is, maar dat onze e-mailtekst in hun nieuwsbrief zal 

worden opgenomen. Later nog ons boekwerkje 'Informatie voor huisartsen' afgegeven zodat 

meer achtergrondinformatie beschikbaar is voor een nieuwsbriefartikel. 

 

Dorps-, stads- en wijkraden 
 

In 2019 zijn geen activiteiten uitgevoerd ten behoeve van dorps-, stads- en wijkraden. 

 

Onderwijsinstellingen 
 

Op verzoek van ouders zijn in overleg met de schoolleiding enkele metingen verricht in ba-

sisscholen. Niet in alle gevallen werd op het rapport met meetresultaten en aanbevelingen 

positief gereageerd. In een enkel geval is er wel een oplossing gekomen voor leerlingen die 

nu van huis uit onderwijs kunnen volgen. De onderwijssector in Zeeland is wat betreft (ken-

nis over) straling nog een onontgonnen gebied .  

 

Ziekenhuizen 
 

In maart 2019 hebben wij een brief gestuurd aan het ADRZ in Goes. In deze brief verzoeken 

wij het ADRZ voorzieningen te treffen zodanig dat elektrogevoeligen ook zonder problemen 

gebruik kunnen maken van alle ziekenhuisafdelingen. Per eind 2019 was nog geen antwoord 

ontvangen en bleek onze brief onvindbaar. 

 

Lokale politiek 
 

Voor de gemeente Sluis hebben we als Stichting ZPS onze inbreng geleverd voor een infor-

matieve raadsvergadering over straling. Naast onze inbreng waren er bijdragen van GGD 
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Zeeland, het Antennebureau, Monet (Telecomoperators) en de West Zeeuwsvlaamse afde-

ling van ZLTO. De bijeenkomst werd bijgewoond door ca. 40 burgers. 

 

De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Sluis, heeft nadat jarenlang is aangedron-

gen op het voorzien in stralingsarme voorzieningen voor wonen, werken en recreëren, toe-

gezegd daarover te willen praten en zich daarvoor te willen inzetten. Stichting ZPS heeft 

hiertoe een projectvoorstel gemaakt voor de realisatie of het in stand houden van stralings-

arme gebieden, dat we met de gemeente Sluis en eventuele andere gemeenten willen be-

spreken en tot uitvoering brengen. 

 

 

In de gemeente Goes hebben we gedurende een half uur kunnen inspreken tijdens het 

raadsleden spreekuur. Hierbij waren alle fracties aanwezig en een wethouder. Er werden 

goede vragen gesteld en nadien is door een beleidsambtenaar nog om aanvullende informa-

tie gevraagd. Een vervolgactie moet nog gepland worden. 

 

De Vereniging van Zeeuwse gemeenten (VZG) is in 2019 gestart met gesprekken om te ko-

men tot een gezamenlijk antennebeleid dat voor alle Zeeuws gemeenten moet gelden. Hier-

bij is Economische Impuls Zeeland betrokken. Stichting ZPS heeft aangeboden te adviseren 

bij de totstandkoming van zo'n antennebeleid. VZG heeft daaraan geen behoefte omdat men 

hiervoor gebruik maakt van de diensten van GGD Zeeland. We blijven deze activiteit volgen 

en houden contact via het secretariaat. 

 

Regionale politiek 
 

Als Stichting ZPS zijn we als maatschappelijke organisatie betrokken bij het proces voor de 

totstandkoming van de Omgevingsvisie Zeeland 2021. De in 2018 door Gedeputeerde Staten 

gedane toezegging dat de nieuwe milieufactor straling een plaats moet krijgen in de Omge-

vingsvisie heeft er toe geleid dat we in 2019 een bouwsteen straling hiervoor hebben kun-

nen inleveren. In de concept Omgevingsvisie is het onderwerp nu benoemd, hoewel wij dit 

nog willen aanscherpen. In onze ingediende tekst pleiten we sterk voor het realiseren en in 

stand houden van stralingsarme locaties en voor het faciliteren van stralingsarm wonen.  

Op 10 mei 2019 heeft Stichting ZPS ingesproken bij de Commissie Ruimte van de Provincie 

Zeeland. Dit naar aanleiding van een brief aan de Commissie van Let's Talk About Tech over 

de risico's van 5G en straling in het algemeen. Ook hier werden veel vragen gesteld. Tot een 

concreet vervolg is het nog niet gekomen. 
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Landelijke politiek 
 

De Rijksoverheid heeft een aantal internetconsultaties georganiseerd met betrekking tot 

telecommunicatie/digitalisering. Stichting ZPS heeft voor de volgende consultaties een 

zienswijze ingediend: 

- Ontwerp telecomwet 

- Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

- Omgevingsverordening 

De internetconsultatie voor de frequentieveiling ten behoeve van 5G is in 2019 gestart, maar 

wij hebben daarvoor pas in 2020 een zienswijze ingediend. Voor de wel in 2019 ingediende 

zienswijzen is nog geen Nota van Antwoord ontvangen. 

 

Contactdagen 
 

Ieder jaar nemen wij deel aan een regionale en een landelijke contactdag. Op deze dagen 

treffen gedupeerden en geïnteresseerden elkaar en wordt aandacht geschonken aan actuele 

onderwerpen gerelateerd aan EMV. Dit jaar (13 mei) was het thema 'Hoe ga je om met elek-

trostress?'. Er waren meer dan honderd aanwezigen en zes sprekers met hun visie op dit 

thema. 

Regionale Contactdag 
 

Stichting ZPS heeft weer deelgenomen aan de Regionale Contactdag Zuid en deze ook mede 

georganiseerd.  

 

Landelijke activiteiten 
 

Wij hebben diverse acties van landelijk en regionaal werkende organisaties op het gebied 

van straling ondersteund en onderschreven. Dit ging onder andere over acties gericht tegen 

de uitrol van 5G zonder dat gedegen onderzoek is verricht waarmee wordt aangetoond dat 

5G geen risico vormt voor de gezondheid. Brieven van 'Eerlijk over straling' gericht aan de 

overheid hebben wij, als deelnemer in dit samenwerkingsverband, mede onderschreven. 


