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Inleiding
Dit document is het jaarverslag 2020 van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico (ook
Stichting ZPS).
Het doel van dit jaarverslag 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.

Bestuurszaken
Bestuurssamenstelling
In 2020 is de bestuurssamenstelling onveranderd gebleven.

Website
De Stichting ZPS werkt met een eigen website waarop voor geïnteresseerden allerlei informatie is te vinden over stralingsrisico's, zoals ervaren gezondheidsklachten, rapporten, verwijzingen naar ander websites en een formulier voor adviesaanvragen. Hiermee willen wij
geïnteresseerden informeren, adviseren en wijzen op actuele ontwikkelingen op het gebied
van elektrostress. De websitestructuur en uitstraling is sterk verouderd en trekt onvoldoende bezoekers.
De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een nieuwe website. Voor de realisatie is een
partij gevonden die tegen beperkte kosten kan leveren. Door de situatie met het corona-virus is de offerte/opdracht procedure vertraagd. Wel is in het vierde kwartaal een inventarisatie van de wensen en ideeën van de bestuursleden gemaakt. Twee bestuursleden zijn belast met het proces.
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Bestuursvergaderingen
In het verslagjaar is één bestuursvergadering gehouden. In verband met het corona-virus
kon de op 17 maart geplande vergadering niet doorgaan. De tweede vergadering kon worden gehouden in oktober. Diverse bestuurszaken zijn afgehandeld via telefoon en e-mail.

Donateurs/Sponsoren/Subsidies
Gedurende het verslagjaar zijn er geen nieuwe donateurs bijgekomen. Dit heeft tot gevolg
dat we ons als stichting weinig activiteiten kunnen veroorloven. Naar andere vormen van financiële middelen wordt gezocht.
Een poging om via het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne mogelijk financiële middelen te verkrijgen, is door het Provinciebestuur/adviseur Wientjes niet gehonoreerd.
Een verzoek om subsidie, ingediend bij de Lensvelt stichting, is afgewezen.

Vrijwilligers
In februari is een middag georganiseerd om potentiële vrijwilligers voor de activiteiten van
ZPS te interesseren. De opkomst was minimaal, slechts twee personen. Er zijn diverse onderwerpen besproken met aandacht voor ieders individuele activiteiten m.b.t. hoofdzakelijk 5G.
Vooralsnog lijkt een vervolg lastig en ook door corona kon aan het werven van vrijwilligers
weinig aandacht worden gegeven. Tijdens de bestuursvergadering in oktober is kennis gemaakt met een tweetal zich aandienende kandidaat-vrijwilligers. Door de lastige omstandigheden moeten hiermee nog steeds nadere gesprekken plaatsvinden.
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Advisering
Gedurende het verslagjaar hebben wij diverse vraagstellers geadviseerd over o.a. afschermingsmogelijkheden. Ook hebben we diverse metingen laten verrichten. In een aantal gevallen zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van stralingsarme locaties (witte zones).

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). In het verslagjaar is geen nieuw materiaal gemaakt.

Activiteiten
Publiciteit
In maart en april is veel aandacht geweest voor brandstichtingen in zendmasten door het gehele land. Daarbij kwamen diverse complottheorieën en complotdenkers in de publiciteit.
ZPS heeft hierop gereageerd met een persbericht en daarin nadrukkelijk afstand genomen
van deze complottheorieën en brandstichtingen. Via Omroep Zeeland hebben we ons standpunt in het programma ‘Zeeland wordt wakker’ nog eens kunnen toelichten.
Op 4 september is een persbericht gestuurd naar Zeeuwse media over de toegenomen gezondheidsklachten door 5G. Alleen door streekblad De Bevelander is hier iets mee gedaan,
dat werd gecombineerd met een artikel over een nieuwe radarpost in Wemeldinge.

Symposia en lezingen
In 2020 zijn geen symposia of lezingen georganiseerd. Door het corona-virus waren de mogelijkheden hiervoor zeer beperkt of niet aanwezig.
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Wel is gesproken met één van onze contacten over de film die van haar leven m.b.t. stralingsklachten is gemaakt. ZPS heeft aangegeven graag bij de première betrokken te worden
en een presentatie te willen verzorgen. Het initiatief is in het verslagjaar niet meer tot verdere ontwikkeling gekomen.

Huisartsen
Het document ‘Informatie voor huisartsen’ is voor een aantal verbeteringen weer ter hand
genomen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van een ICD-codering
voor diagnostisering van gezondheidsklachten door niet-ioniserende straling.
Het blijft lastig om huisartsen voor de stralingsproblematiek te interesseren of ze ergens bij
te betrekken. Wel is er contact geweest met een niet in Zeeland actieve huisarts en met een
kinderarts van het regionaal ziekenhuis.

Dorps-, stads- en wijkraden
Begin 2020 is aan alle dorps-, stads- en wijkraden in Zeeland een brief gestuurd om aandacht
te vragen voor de consequenties van de invoering van 5G. In deze brief is aangeboden om
tijdens een informatieavond een toelichting te geven op dit onderwerp. Vooralsnog lijken
dorpsraden, met uitzondering van een vijftal van de honderdzestig, hiervoor weinig tot geen
interesse te hebben. Slecht een klein aantal heeft gereageerd op onze brief.
Eind januari hebben we met een kleine informatietafel deelgenomen aan de Goese Polderfair, die bedoeld is voor wijkgerichte en algemene informatie voor Goes-Noord. De aanloop
was niet overweldigend, maar toch hebben we diverse mensen kunnen informeren en doorverwijzen naar onze website. Contact met de wijkkrant Torenflits om een artikel over straling
aan te leveren heeft niets opgeleverd. Men achtte het onderwerp te controversieel.

Onderwijsinstellingen
In het verslagjaar zijn er geen contacten geweest met onderwijsinstellingen en zijn ook geen
activiteiten ondernomen. Ons aanbod om tijdens een jaarlijkse onderwijsbijeenkomst een
presentatie te verzorgen blijft staan.
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Ziekenhuizen
Met ziekenhuizen in de provincie Zeeland zijn dit jaar geen contacten geweest.

Lokale politiek
Begin 2020 heeft ZPS een concept projectplan opgesteld dat in eerste instantie bedoeld is als
discussiestuk om met gemeenten over witte zones te praten.
In oktober heeft een gesprek plaatsgevonden tussen onze voorzitter, wethouder Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting en een beleidsmedewerker van de gemeente Sluis. Onderwerp
van gesprek was het realiseren van stralingsarme locaties en stralingsarme woningen. Conclusies van dit gesprek: gemeente wil elektrogevoeligen als speciale doelgroep beschouwen;
gemeente is bereid mee te werken; de Provincie Zeeland staat niet onwelwillend tegenover
de ideeën. Verder is afgesproken dat we ons concept projectplan naar de gemeente sturen
en dat later zullen bespreken. Aan het eind van 2020 was nog geen reactie ontvangen.
In juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de een beleidsmedewerker van de gemeente
Middelburg over stralingsarme locaties. In eerste instantie is de reactie dat er binnen de gemeente Middelburg weinig mogelijkheden worden gezien. Wel is men bereid mee te werken
voor zover de mogelijkheden dat toelaten. Op verzoek van de beleidsmedewerker hebben
wij meegewerkt aan het doen van stralingsmetingen in Kleverskerke (grondgebied van gemeente Middelburg). Bij nader inzien geen echt geschikte omgeving voor een stralingsarme
locatie.
De Vereniging van Zeeuwse gemeenten (VZG) heeft via een medewerkster aangegeven te
wachten op de voorbeeldnota Antennebeleid voor gemeenten, voordat men zelf daarvoor
aan de slag gaat. Het gezamenlijke Zeeuwse antennebeleid zal pas tot stand komen nadat de
Telecomwet is aangenomen. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van 2021.
Ons verzoek om als maatschappelijke organisatie mee te doen aan een consultatieronde is
gehonoreerd.
Per 22 september is een brief gestuurd over 5G naar alle Zeeuwse gemeenteraadsleden en
Colleges. Van enkele gemeenten een reactie ontvangen. Brief lijkt niet bij alle gemeenten te
worden geagendeerd.
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Regionale politiek
Het projectteam Omgevingsvisie van de Provincie Zeeland heeft begin maart een eerste versie van de Omgevingsvisie als Ruwe Schets gedistribueerd aan maatschappelijke organisaties
die een bouwsteen hebben ingeleverd. In deze Ruwe Schets is in ieder geval het thema straling opgenomen en ook is benoemd dat de behoefte aan witte zones zal toenemen.
De tweede versie van deze Ruwe Schets is voor ZPS en elektrogevoeligen uitermate teleurstellend. Er stond alleen een weinig zeggend stukje tekst in over straling. Witte zones waren
geschrapt. E.e.a. is besloten in de integratiegroep waarvan wij als ZPS geen deel hebben uitgemaakt. De vraag waarom ZPS daar niet bij zat is onbeantwoord gebleven. In Januari 2021
komt de Concept Omgevingsvisie uit ten behoeve van een achterbanraadpleging.

Landelijke politiek
Per 31 december heeft ZPS een zienswijze ingediend voor de Wijziging Frequentiebesluit
2013. De wijziging heeft betrekking op de opname van de door Nederland gehanteerde
blootstellingslimieten, waarmee deze wettelijk worden verankerd.
In september hebben wij de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ontvangen die aan
de Tweede Kamer is aangeboden. Onze ingediende zienswijze heeft niet tot resultaat geleid
wat betreft de milieufactor straling.

Landelijke Contactdag
Ieder jaar nemen wij deel aan de door Stichting EHS georganiseerde landelijke contactdag.
Dit jaar kon geen fysieke bijeenkomst worden gehouden. In oktober vond een online contactdag plaats. Het hoofdonderwerp was ‘Witte zones’.

Regionale Contactdag
De regionale contactdagen, georganiseerd vanuit Stichting EHS, zijn vervangen door zogenoemde koffie-ochtenden. Mensen die zo’n ochtend willen organiseren kunnen zich melden
bij de Stichting EHS. Deelnemers aan een koffie-ochtend kunnen zich aanmelden via de website van Stichting EHS.
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Landelijke activiteiten
Waar mogelijk ondersteunen wij en werken we mee aan landelijke acties. Dit gebeurt in samenwerking met andere organisaties (bijv. via het netwerk ‘Eerlijk over straling’) of door ondersteuning van initiatieven van specifieke op straling gerichte organisaties.
Door Stop5GNL is een kort geding aangespannen tegen de staat om uitrol van 5G (voorlopig)
te voorkomen. Op 25 mei heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan en is Stop5GNL
niet in het gelijk gesteld. Stop5GNL is hiertegen in hoger beroep gegaan.
Met Stralingsbewust Wonen zijn de eerste contacten geweest m.b.t. hun plannen voor stralingsarm wonen. Doel was om na te gaan of we kunnen samenwerken. Vooralsnog heeft dit
niet tot resultaten geleid.
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