Het Zeeuws Platform Stralingsrisico geeft informatie en voorlichting over de risico’s van elektromagnetische velden en
mobiele zendapparatuur in de openbare ruimte en huiselijke leefomgeving. Het ZPS is aangesloten bij landelijke organisaties
voor gezondheid en milieu

Aan B&W en gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

Wifi in buitengebied
Zierikzee, 6 november 2017
Geachte mevrouw, mijnheer.
Het CDA wil gratis wifi stimuleren en verzoekt B & W de mogelijkheden te onderzoeken om hier
Europees geld voor aan te vragen. Over de mogelijke gevaren voor de gezondheid van de burgers
wordt niet gesproken. We houden ons hart vast, gezien de vele klachten die we alleen al horen over
de blootstelling aan straling van WiFi.
Het idee “om tegen 2020 in elk Europees dorp en in elke Europese stad gratis wifitoegang aan te
bieden in de buurt van de belangrijkste centra van het openbaar leven” is desastreus voor tenminste
3% van de burgers. Volgens de berekening van de Wereldgezondheidsorganisatie ervaren zij ernstige
gezondheidsklachten als gevolg van elektrogevoeligheid. Er komen steeds meer aanwijzingen dat er
een relatie is tussen elektromagnetische velden, populair ‘straling’ genoemd- en ziekten als ADHD,
ALS, kanker en Alzheimer, ziekten die niet meegenomen zijn in die 3%. Vermoedelijk hebben veel
meer mensen last van draadloze communicatie.
We geven een aantal vragen om over na te denken:
 waarom heeft het Europees parlement in 2011 al een resolutie -nr 1815- aangenomen
waarin ze haar zorgen uit over de risico’s van de elektromagnetische velden (EMV)?
 waarom deelde de WHO deze elektromagnetische velden onder in de klasse van ‘mogelijk
kankerverwekkend’ en wordt dit binnenkort bijgesteld naar ‘kankerverwekkend’?
 waarom roept zelfs de doorgaans terughoudende Gezondheidsraad op om in de
Omgevingsvisie rekening te houden met de effecten van mobiele communicatie?
 waarom nemen overige landen voorzorgsmaatregelen terwijl onze overheid geen enkel risico
ziet en talloze aanwijzingen van biologische effecten stelselmatig negeert
 hoe laat dit alles zich rijmen tot het grondwettelijk recht in artikel 11 op ‘onaantastbaarheid
van het lichaam’?
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