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NIEUWSBRIEF december 2022 

 

Beste donateur, belangstellende, 

 

Zoals gebruikelijk sturen wij ook nu weer onze eindejaarsnieuwsbrief. Met deze 

nieuwsbrief van de Stichting ZPS willen wij u weer informeren over activiteiten 

van afgelopen periode. Als daartoe aanleiding bestaat informeren wij u ook over 

eventuele belangrijke nieuwsfeiten en wetenswaardigheden betreffende de ge-

zondheidsrisico's van elektromagnetische velden. Voor nieuwsfeiten kunt u ook 

altijd onze website raadplegen. 

Bestuur 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Daarom vragen wij nog-

maals uw aandacht voor onze oproep: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook als u zelf niet in de gelegenheid bent, maar een familielid of kennis heeft die 

mogelijk geïnteresseerd is, laat het ons weten. 

 

5G 

De laatste tijd zien we regelmatig zendmastlocaties waar een enorm zendver-

mogen is toegevoegd voor 4G en 5G. Als voorbeeld de installatie aan de Schou-

wersweg in Heinkenszand. In deze mast is op 19 maart 2022 maar liefst       

14,5 kW nieuw zendvermogen voor 4G en 5G toegevoegd (3 zendrichtingen). 

           Stichting 

                               Nieuwe bestuursleden gezocht 

Graag komen wij in contact met vrijwilligers die zich willen inzetten voor de volksge-

zondheid en met name m.b.t. de gezondheidsklachten veroorzaakt door elektro-

magnetische, elektrische en magnetische velden. Wij zoeken twee vrijwilligers die 

beide deel zullen uitmaken van het bestuur, één voor het secretariaat en één als al-

gemeen bestuurslid. Belangstelling voor de stralingsmaterie zou fijn zijn. Kennis van 

en beheer van een website zou ook van pas komen. 

Wilt u een steentje bijdragen aan onze activiteiten? Neem dan contact op via 

0113-568576 of stralingsrisico@zeelandnet.nl  
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Dit heeft ongetwijfeld, zowel in dit voorbeeld maar ook op andere locaties, tot 

nieuwe en meer klachten geleid. Helaas hebben we nog onvoldoende beeld van 

de mogelijke omvang van de klachten. 

 

Daarom hierbij nogmaals onze oproep: heeft u last van gezondheidsklachten 

waarvan u vermoedt dat deze worden veroorzaakt door 5G of eerdere genera-

ties, laat het ons a.u.b. weten via stralingsrisico@zeelandnet.nl . Kent u familie 

of bekenden die ook dit soort klachten hebben, adviseer hen om dat bij ons te 

melden. Mogelijk kunnen wij adviseren over het vermijden van of afschermen 

voor straling. Bovendien verschaft het ons meer feiten om overheden mee te 

confronteren.  

 

Gemeenten  

 

In de media kunnen we de laatste tijd lezen dat er nogal wat bezwaren zijn tegen 

het plaatsen van nieuwe zendmasten in onze Provincie. Het is jammer dat het in 

een aantal gevallen vanuit de burgers voornamelijk gaat om de beoogde locatie 

of een betere dekking. Wij proberen in deze gevallen ook aandacht te vragen 

voor de gezondheidsaspecten. Het blijft echter meestal een afweging van belan-

gen. 

 

Daarom nogmaals ons verzoek: 

Omdat het nogal arbeidsintensief is om dit allemaal bij te houden, kunt u ons 

helpen door voor uw eigen gemeente, via uw postcode, meldingen te krijgen 

over nieuw ingediende vergunningaanvragen en verleende vergunningen. Wij 

zouden het op prijs stellen als u een melding voor uw gemeente aan ons door-

geeft. Zo mogelijk kunnen we u van dienst zijn als u een bezwaar wilt indienen 

tegen de vergunningverlening. 

 

U kunt zich (gratis) abonneren op de meldingen via: 

https://www.overheid.nl/help/berichten-over-uw-buurt/  

 

In meerdere gemeenten wordt gewerkt aan de Gemeentelijke Omgevingsvi-

sie. Wij proberen onze zienswijze op deze omgevingsvisie in alle Zeeuwse Ge-

meenten onder de aandacht te brengen. Voor een aantal gemeenten is dat 

schriftelijk gebeurd. In andere gemeenten hebben wij aan consultatiegesprekken 

kunnen meedoen. Meest recent hebben wij gesproken met de gemeente Kapelle. 

Als burger kunt u in de meeste gemeenten ook uw inbreng leveren. 

 

In onze zienswijze pleiten wij globaal voor stralingsarme locaties (witte zones) en 

stralingsarme woningen. Met het oog op de energietransitie brengen wij in de ge-

sprekken ook in dat gasloos leven voor een aantal elektrogevoeligen niet moge-

lijk is. Ook bij het Zeeuws Energie Akkoord hebben wij dit kenbaar gemaakt, 

maar helaas nog geen reactie ontvangen. 
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Provincie 

 

Voor de behandeling van de Omgevingsverordening in de Commissie Strategi-

sche Opgaven van de Provincie Zeeland hebben wij een brief ingediend en in de 

vergadering ingesproken. Dit heeft niet geleid tot het opnemen van onze sugges-

ties in de Omgevingsvisie. De gedeputeerde heeft echter wel aangegeven dat, als 

er inderdaad nogal wat burgers zijn die last hebben van straling, dat daar naar 

moet worden gekeken. Onze wens t.a.v. stralingsarme gebieden en stralings-

arme woningen zal in het wethoudersoverleg aan de orde worden gesteld.  

 

Verder hebben wij onlangs een zienswijze ingediend voor het Provinciale Milieu-

programma. Wij hebben aangegeven dat bij de milieuaspecten het thema stra-

ling ontbreekt. Geluid bijvoorbeeld is wel genoemd met de opmerking dat het 

aannemelijk is dat door geluid gezondheidsproblemen ontstaan. Waarom dan 

niet straling opnemen, waarvan de gezondheidsproblemen meer dan aannemelijk 

zijn? 

 

 

Kennisplatform EMV 

Uit het nieuwbericht van Kennisplatform van 17 november 2022: 

De minister voor Klimaat en Energie heeft op 16 november 2022 in een brief de 

Tweede Kamer geïnformeerd over het herijkte voorzorgbeleid rond magneetvel-

den van de elektriciteitsvoorziening. In deze brief worden de contouren geschetst 

van dit herijkte voorzorgbeleid rond magneetvelden afkomstig van bovengrondse 

hoogspanningslijnen en van andere onderdelen van het elektriciteitsnetwerk. Die 

andere onderdelen zijn bijvoorbeeld transformatorhuisjes, ondergrondse kabels 

en hoogspanningsstations. Het Kennisplatform heeft eerder over dit proces be-

richt. 

 
De twee belangrijkste veranderingen in het herijkte voorzorgbeleid zijn: 

1. technische maatregelen die netbeheerders dienen te nemen bij alle nieuwe 
netcomponenten en bij wijziging van bestaande netcomponenten. Dit geldt 
dus voor zowel hoogspanningslijnen als voor transformatorhuisjes, onder-

grondse kabels en hoogspanningsstations 
2. afstandsmaatregelen blijven beperkt tot alleen de bovengrondse hoogspan-

ningslijnen. Voor de andere componenten wordt geen afstand geadviseerd. 
 
Meer hierover: https://www.kennisplatform.nl/brief-herijking-voorzorgbeleid-tk/  

 

Inmiddels heeft het Kennisplatform per 13 november j.l. de laatste stand van za-

ken gemeldt. Zie https://www.kennisplatform.nl/herijkt-voorzorgbeleid-mag-

neetvelden-elektriciteitsnetwerk/ . 
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In onze provincie worden momenteel meerdere discussies gevoerd over hoog-

spanningslijnen en schakel- en verdeelstations, deels in samenhang met de mo-

gelijke komst van één of twee kerncentrales. De herijking van het genoemde 

voorzorgbeleid magneetvelden heeft hier alles mee te maken. Helaas is dit beleid 

slechts een advies en geen verplichting voor leveranciers en exploitanten. 

 

Advisering 

 

Voor mensen die elektrogevoelig zijn of vermoeden dat ze gezondheidsklachten 

hebben door elektromagnetische, elektrische of magnetische velden, kunnen wij 

zonodig adviseren over vermijden en afschermen. 

Neemt u contact met ons op via stralingsrisico@zeelandnet.nl als u zich afvraagt 

of uw klachten wellicht door straling worden veroorzaakt. 

 

Waarschuwing gebruik draadloze oortjes. 

 

De moderne manier om geluid over te brengen via elektronische oortjes die via 

een zender-gestuurde ontvanger in je gehoorgang zitten is niet zonder gevaar. 

Die oortjes, die deels in de hersenpan zitten, ontvangen via de zender van een 

computer of een telefoon energie van die zender(s). Dat is binnen de bescher-

ming van je schedel en deze dingen stralen daar elektromagnetische velden uit. 

Onze schedel is van bot, wat niet alleen een bescherming oplevert voor mechani-

sche schade, maar ook tegen natuurlijke elektromagnetische straling van buiten. 

Deze straling van de oortjes is sterker dan wat er buiten je hoofd is en kan ook 

niet zo best naar buiten zodat de effecten daarvan binnen blijven. 

Dit is niet zonder gevaar omdat behalve de geluidsgolven ook deze straling in je 

hersenen daar schade kan uitoefenen. Straling is een electromagnetische kracht 

die je zenuwstelsel op de meest kwetsbare plek treft; de hersenen. Hier beïn-

vloed deze de werking van die hersenen en het gehoorsysteem. Het gaat hier om 

zowel hoogfrequente als laagfrequente straling die binnen in je hoofd bezig zijn. 

Effecten zijn o.a. doofheid, de piep (tinnitus), duizeligheid en verwarring en ver-

warming. De laatste vooral bij langdurig gebruik en intensiteit van het lawaai. 

Misschien is de verwarming niet merkbaar maar toch aanwezig, omdat de ener-

gie die de soorten straling als “afval” oplevert wel degelijk wat doet.  

Het valt op, met name op straat, dat er mensen zijn die de hele dag zo’n oortje 

in het oor hebben om niets te missen wat er op hun telefoon gebeurt. Dat is niet 

verstandig en levert op termijn gezondheidsklachten op. 
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Vrijwilligers 

 

Om onze activiteiten mogelijk te maken zijn wij ook steeds op zoek naar vrijwil-

ligers. 

Hebt u zelf interesse of kent u iemand die wel interesse heeft, laat het ons weten 

via stralingsrisico@zeelandnet.nl . 

 

Donateurs 

Voor het geval u voor 2022 nog niet heeft gedoneerd: wij zien uw bijdrage graag 

alsnog tegemoet op onderstaand rekeningnummer. Wij hopen ook volgend jaar 

weer op u te mogen rekenen en danken u voor uw bijdrage. 

NL66RBRB07781194 59 op naam van Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico 

Om al onze activiteiten te bekostigen hebben we dringend behoefte aan meer 

mensen die ons, liefst jaarlijks, steunen. Wilt u ons steunen, klik dan op de na-

volgende link voor aanmelding donateur/vrijwilliger. Heeft u andere suggesties, 

dan horen wij dat ook graag. 

https://www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl/files/ZPS%20FRM%20aanmel-

ding%20donateur%20of%20vrijwilliger.pdf  

 

Europees Burger Initiatief tegen 5G   

 

Dit burgerinitiatief loopt nog tot maart 2023, dus nog volop gelegenheid om te 

tekenen. 

Heeft u nog niet getekend? Doen!  

Dat kan via de website https://signstop5g.eu/nl 

 

Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden. 

 

Vriendelijke groeten, prettige feestdagen en een voorspoedig 2023, 

 

Bestuur Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico 
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