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           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     

aangesloten bij landelijke organisaties 

voor gezondheid en milieu  
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Inleiding 

 

Dit document is het beleidsplan van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico (ook Stich-

ting ZPS) voor de periode 2018 – 2022. 

In 2007 heeft een aantal mensen, dat nauw betrokken was bij de gezondheidsaspecten als 

gevolg van elektromagnetische, magnetische en elektrische velden, het Zeeuws Platform 

Stralingsrisico opgericht. Vanaf het begin hebben andere vergelijkbare groeperingen in de 

Provincie Zeeland zich aangesloten. Het merendeel van deze groeperingen is inmiddels niet 

meer actief. 

Omdat het Zeeuws Platform Stralingsrisico haar invloed wil versterken en mogelijkheden om 

activiteiten te ontplooien wil uitbreiden, is besloten om dit in de vorm van een stichting te 

doen. Deze stap is in het derde kwartaal van 2018 gezet. Daarmee opent zich de mogelijk-

heid om financiële middelen te verwerven van donateurs, sponsoren en subsidieverstrek-

kers. 

 

Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico beschikt zelf over kennis van elektromagnetische, 

magnetische en elektrische velden, van problemen die zich als gevolg van deze velden kun-

nen voordoen en kan beschikken over mogelijkheden om metingen uit te voeren. Daarnaast 

heeft Stichting ZPS nauw contact met de Stichting ElektroHyperSensitiviteit (Stichting EHS). 

Op landelijk niveau werkt Stichting ZPS nauw samen met Stichting EHS en andere vergelijk-

bare organisaties voor gezondheid en milieu, onder de naam "Eerlijk over straling". 

 

Het beleid kort samengevat 

 

Stichting ZPS heeft als missie 'zich inzetten voor mensen die gedupeerd zijn door elektro-

magnetische, magnetische en elektrische velden zowel in medische, maatschappelijke, tech-

nische en politieke zin'. 

Het beleid om deze missie te realiseren, is gericht op het volgende: 

 

a. het bekendmaken van (en kweken van bewustwording voor) de gezondheidsrisico's 
door blootstelling aan hoogfrequente (HF), al dan niet gepulste,  elektromagnetische 
velden (EMV), gebruikt voor diverse vormen en toepassingen van draadloze commu-
nicatie 

b. het bekendmaken van (en kweken van bewustwording voor) de gezondheidsrisico's 
door blootstelling aan laagfrequente (LF) magnetische en elektrische velden door op-
wekking, transport en gebruik van elektriciteit 

c. het streven naar een leefbare omgeving voor mensen die ernstig belemmerd worden 
in hun dagelijks functioneren als gevolg van gezondheidsklachten door 
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elektromagnetische, magnetische en elektrische velden, d.w.z. proberen te realiseren 
dat overheden, o.a. vanuit het voorzorgsprincipe, stralingsarme locaties (ook wel 
witte zônes genoemd) mogelijk maken 

d. het adviseren van door elektrostress gedupeerden over vermijden van blootstelling, 
toepassen van afschermingsmaterialen en verbetering van de aarding van elektrici-
teitsinstallaties in huis 

e. het benaderen van gezondheidszorg-organisaties, waaronder huisartsen en specialis-
ten, onderwijsinstellingen en de politiek met als doel deze groepen te informeren 
over en bewust te maken van de problemen van door elektrostress gedupeerden 

 

Activiteiten 

 

Om haar doelstellingen te realiseren onderneemt Stichting ZPS de volgende activiteiten: 

a. het onderhouden van een eigen website om te informeren, te adviseren en te wijzen 

op actuele ontwikkelingen op het gebied van elektrostress 

b. via de website burgers de mogelijkheid bieden om advies te vragen 

c. het uitgeven van gedrukt informatiemateriaal  

d. het organiseren van symposia en lezingen, in voorkomende gevallen samen met an-

dere organisaties 

e. benaderen van huisartsen met specifiek op deze beroepsgroep gerichte informatie 

f. ondersteunen van dorpsraden wanneer deze de burgers willen informeren over elek-

trostress 

g. informeren van onderwijsinstellingen over de mogelijke nadelige gevolgen van 

draadloze communicatietechnieken 

h. benaderen van de regionale en lokale politiek om te voorkomen dat onomkeerbare 

of nadelige besluiten worden genomen ten aanzien van het toelaten van (nieuwe) 

draadloze technologie op haar grondgebied waardoor de volksgezondheid schade 

kan worden toegebracht 

i. benaderen van de regionale en lokale politiek om aan te dringen op behoud van en 

mogelijk maken van nieuwe stralingarme gebieden 

j.  via de provinciale politiek streven naar opname van de nieuwe en onvoldoende er-

kende milieufactor elektromagnetische velden (EMV) in provinciale plannen en pro-

gramma's 

k. deelnemen aan regionale en landelijke contactdagen voor gedupeerden van elektro-

stress 

l. via de landelijk werkende organisatie Stichting EHS mede beïnvloeden van de lande-

lijke politiek o.a. inzake blootstellingslimieten in Omgevingswet en/of Telecomwet 
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Financiën 

 

De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit donaties, giften, subsidies en opbrengsten 

uit activiteiten. 

De penningmeester draagt verantwoordelijkheid voor de boekhouding. De voorzitter en de 

penningmeester zijn gemachtigden voor de rekeningen van de stichting. 

De penningmeester stelt de jaarrekening op en doet aan het einde van een boekjaar een 

voorstel voor de begroting van het volgende jaar. Zowel jaarrekening als begroting worden 

door het bestuur beoordeeld en goedgekeurd. Voorzitter en penningmeester tekenen na-

mens het bestuur de jaarrekening voor akkoord. 

Een eventueel positief saldo zal worden toegevoegd aan de reserves. Reserves kunnen wor-

den gebruikt voor de continuïteit van de stichting en worden aangewend voor het doen van 

specifieke (grotere) uitgaven. 

 

Bij de Stichting ZPS zijn momenteel 5 vrijwilligers actief. Vrijwilligers kunnen gemaakte kos-

ten (bijv. reiskosten) declareren onder overlegging van bewijsstukken. Vrijwilligers ontvan-

gen geen vergoeding voor hun inzet voor de stichting. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter  A. Spruijt 

Secretaris  H.G. Parlevliet 

Penningmeester P. Bos 

Bestuurslid  J.C.T. Heerkens 

 

7 december 2018 


