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Zierikzee, 16 oktober 2009.  

 

Open brief aan de gemeente Vlissingen, met twee bijlagen.  

N.a.v. voornemen plaatsing zendmast wijk Lammerenburg. 

 

Geachte burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden van Vlissingen.  

 

Een zendmast past niet in een woongebied, ook niet in Lammerenburg. Zeker niet nu 

providers verwachten dat het mobiele dataverkeer (volgens Unwired Insight) tussen nu 

en 2014 met een factor 20 toenemen.  

Zendmasten horen buiten het woongebied te staan, liefst zo hoog mogelijk, in een cirkel 

rondom de stad of dorp (www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info).  

 

Steeds meer mensen rapporteren gezondheidsproblemen als gevolg van de toenemende 

stralingsniveaus en ook in de wetenschappelijke wereld klinkt de roep om strengere 

normen steeds luider. De aanname dat deze zogenaamde niet-ioniserende 

elektromagnetische velden geen kwaad kunnen houdt wetenschappelijke gezien geen 

stand meer. Er is -internationaal gezien- voldoende bewijs en aanwijzingen tot mogelijke 

schade voor de gezondheid, die instelling tot voorzorg rechtvaardigen.  

 

Het parlement van Liechtenstein stelt bijvoorbeeld binnenkort in een referendum voor om 

de emissienorm van de hoeveelheid uitgezonden straling te stellen op 0,6 V/m (1/100e 

van de Nederlandse emissienorm).  

 

Ook pleit het Europees Parlement inmiddels tot voorzorg en erkent elektro-

overgevoeligheid (Resolutie Europees Parlement, dd 2 april 2009 over gezondheidsrisico's 

in verband met elektromagnetische velden).  

 

Tenslotte willen we de gemeente en bezwaarmakers er nog op wijzen dat in de nieuwe 

wet Ruimtelijke Ordening de verplichting staat dat gemeenten bij ruimtelijke planvorming 

alle afwegingen mee dienen te nemen, dus ook die van gezondheid. Daar heeft minister 

Cramer al een paar keer in brieven richting gemeenten op gewezen bij het definitief 

worden van het amendement 'gevoelige bestemmingen' in kader van de wet 
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luchtkwaliteit. Ook bij de toelichting van Senter Novem en Info-mil aan gemeenten in dit 

kader is hier nog eens op gewezen. 

 

Wij roepen de Vlissingse bestuurders op om moed te tonen en voor de gezondheid van 

haar burgers te gaan staan, net zoals in Frankrijk, Zweden, België en Liechtenstein 

gebeurt. Ook als de Nederlandse overheid nog niet zo ver is. 

 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze voorlopige website, de website 

van het Nationaal Platform Stralingsrisico's, de site van het Platform Gezondheid en 

Milieu Platform Gezondheid en Milieu/Elektromagnetische velden  

 

 

Met vriendelijke groet, Dieneke Parlevliet,  

secretaris Zeeuws Platform Stralingsrisico’s  

Schuttershofstraat 5  

4301 AZ Zierikzee     

0111-415292 / 06-22530210  

stralingsrisico@zeelandnet.nl  

www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

• Folder Elektromagnetische velden. Verborgen milieuvervuilers en veroorzakers 

van elektrosensitiviteit. Fictie of realiteit?  

http://www.stralingsrisicos.nl/images/pdf/folder-nps5d.pdf  

 

• Brochure Platform Gezondheid en Milieu:Gezondheidsklachten door 

overgevoeligheid voor elektromagnetische velden 

http://www.gezondheidenmilieu.nl/SITE/Elektrohypersensitiviteit_2008-2.pdf 
 


