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ONDERWERP: Mobiele bereikbaarheid in Zeeland; een gezonde en veilige

leefomgeving voor iedereen.

Geachte mevrouw, mijnheer,
Medio 2018 heeft de Provincie Zeeland een enquête geopend om te weten te komen hoe het
gesteld is met de mobiele bereikbaarheid in Zeeland. Via deze enquête is aan gebruikers van
mobiele communicatie de gelegenheid geboden om op een kaart van Zeeland aan te geven waar
de mobiele bereikbaarheid te wensen overlaat.
Het resultaat van de enquête is een kaart van Zeeland waarop is aangegeven op welke locaties
(20 in totaal) verbetering van de mobiele bereikbaarheid gewenst is. Dat betekent dat ook in uw
gemeente mogelijk antennemasten worden bijgeplaatst, zendvermogens worden opgeschroefd
of extra antennes in bestaande masten worden geplaatst.
In 2018 heeft de Provincie Zeeland het Omgevingsplan Zeeland 2018-2021 vastgesteld. In het
proces daarnaartoe is door Gedeputeerde Staten toegezegd dat in de toekomstige
Omgevingsvisie 2021 gezondheidsproblematiek als gevolg van elektromagnetische velden moet
worden opgenomen.
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet, 01-01-2021, liggen verantwoordelijkheden in eerste
instantie bij de gemeente en pas daarna bij de Provincie en het Rijk. Gemeenten krijgen meer
beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid. En meer mogelijkheden om lokale afwegingen te maken,
en rekening te houden met gezondheid en wensen van inwoners, zoals een veilige en gezonde
leefomgeving. Een goede omgevingskwaliteit is van essentieel belang.
De gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor hun burgers in de zin van een zorgplicht. Elke
burger moet in alle opzichten kunnen meedoen in de maatschappij. Ook de meest kwetsbare
mensen. Een grote groep burgers, in Zeeland naar schatting zo'n 10.000, (WHO factsheet 296)
heeft meer of minder ernstige gezondheidsklachten als gevolg van elektromagnetische velden die
veroorzaakt worden door draadloze communicatietechnieken. Sommigen van deze grote groep
ervaren nu al dagelijks een onleefbaar milieu door straling en worden ernstig beperkt in wonen,
werken, leren en recreëren. Wij kennen mensen die niet meer weten waar ze moeten wonen
omdat locaties waar geen of weinig straling is zeer beperkt of afwezig zijn.
Als Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico zetten wij ons in voor burgers die
gezondheidsproblemen hebben door elektromagnetische velden die onder meer veroorzaakt
worden door mobiele communicatie.
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Daarom vragen wij u:

1. Als telecomproviders aanpassingen in antenne installaties voorstellen, bij de beoordeling
voor toestemming, ook gezondheidsaspecten te betrekken.
Met het oog op de nieuwe Omgevingswet die op afzienbare termijn in werking treedt
heeft u als gemeente meer autonomie om gezondheid mee te laten wegen in het
Omgevingsbeleid. Neem bezwaren op grond van gezondheidsklachten serieus. Te
denken valt ook aan voldoende afstand tot bijv. scholen, zorginstellingen en
woonwijken. Zijn nog meer antennes wel echt nodig, wat zijn de alternatieven?
2. Voorzorgsmaatregelen te nemen zoals geadviseerd door de Raad van Europa (potential
dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment)1.
Er zijn inmiddels gemeenten die zich bewust zijn van de gevolgen van straling en hierover
in gesprek zijn met burgers. Ook zijn zij bezig met het opstellen van een aangepast
gemeentelijk antennebeleid, waarin het voorzorgsbeginsel een prominente rol krijgt.
Heeft u al gemeentelijk antennebeleid opgesteld?
3. Heeft u binnen de gemeente in kaart gebracht welke locaties (nog) stralingsarm zijn?
Wij wijzen u nogmaals op het belang van het in tact houden van deze locaties zodat
gedupeerden nog ergens een leefbaar plekje kunnen vinden.
4. Promoot het gebruik van vaste telefoonaansluitingen met name op locaties waar mobiele
bereikbaarheid te wensen overlaat. De vaste telefoonlijn is nog altijd een uiterst
betrouwbare en veilige optie gebleken om altijd 112 te kunnen bellen.
Is draadloze communicatie wel altijd en overal nodig?

Wij vragen aan College en Gemeenteraad om dit onderwerp op de agenda van de
raadsvergaderingen te plaatsen, de voorgestelde maatregelen te treffen en waar nodig het
gemeentelijk antennebeleid omwille van de gezondheid van de burgers aan te passen.
Een gezonde en veilige leefomgeving is voor iedereen een noodzakelijke basisbehoefte.
Mobiele bereikbaarheid mag geen hogere prioriteit hebben dan volksgezondheid. Er zijn
in veel gevallen ook bekabelde alternatieven mogelijk.
Indien u aanvullende informatie wenst dan zijn wij graag bereid deze te verschaffen.
Vriendelijke groeten,
Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico
Adrie Spruijt, voorzitter
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