
 
MOTIE 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
 
 

De raad van de gemeente Etten-Leur in vergadering bijeen d.d. 18 september 2006 

 
Onderwerp: plaatsen UMTS antenne-installaties 
 
Verzoekt het College van B&W:  
 

- in navolging van andere gemeenten, veiligheidshalve de plaatsing UMTS-masten 
binnen een straal van 400 meter van woningen niet toe te staan  

- hiertoe aan de raad voorstellen te doen om het beleid aan te passen en criteria 
vast te stellen waaraan plaatsing moet voldoen 

- relevante verordeningen  aan te passen  
- een registratie bij te houden van GSM- en UMTS-antennes  
- plaatsingsplannen bekend te maken aan de inwoners door actieve voorlichting te 

geven in de plaatselijke media 
- wanneer uit onderzoek alsnog blijkt dat genoemde masten gevaren opleveren voor 

de volksgezondheid, de raad voorstellen te doen om het beleid en relevante 
verordeningen zodanig aan te passen dat het verstrekken van vergunningen 
wederom wordt beëindigd 

 
en gaat over tot de orde van de dag 
 

Toelichting:  
Op 19 december 2005 werd door de gemeenteraad een motie aangenomen betreffende 
het niet verlenen van een vergunning voor het plaatsen van UMTS-masten. Daarin werd 
verwezen naar een Zwitsers onderzoek naar de mogelijk nadelige effecten van de 
straling van deze masten. Het onderzoek heeft inmiddels als resultaat opgeleverd dat 
er geen causaal verband kan worden aangetoond tussen UMTS-radiogolven en het 
welbevinden en cognitief functioneren van mensen op korte termijn.  
Het staat op dit moment echter nog steeds niet onomstotelijk vast dat de 
elektromagnetische straling van de zendmasten op de lange termijn onschadelijk is voor 
de mens.   
De staatssecretaris van milieu heeft meteen na het bekend worden van de uitkomsten 
van het Zwitserse onderzoek verklaard dat wat hem betreft de plaatsing van UMTS 
vanuit gezondheidsoverwegingen verantwoord is. Uw college heeft daarop ook naar de 
raad gereageerd middels een brief d.d. 23 juni 2006 waarin werd gesteld dat het 
college de motie van 19 december 2005 niet langer wenst uit te voeren. 
Deze snelle reactie van het college lijkt ons nogal voorbarig gezien het feit dat het ook 
mogelijk is als gemeente een terughoudender standpunt in te nemen zoals bijv. gebeurt 



in de buurgemeenten Moerdijk en Breda. Wij stellen voor, in navolging van andere 
gemeenten, veiligheidshalve de plaatsing UMTS-masten binnen een straal van 400 meter 
van woningen niet toe te staan en hiertoe voorstellen aan de raad voor te leggen voor 
aanpassing van beleid en relevante verordeningen. Tevens stellen wij voor de adviezen 
van de GGD zoals verwoord in een brief van de GGD d.d. 30 juni 2006 over te nemen. 
Deze adviezen houden samengevat in dat gemeenten geadviseerd worden: 
- criteria op te stellen waaraan plaatsing moet voldoen 
- een registratie van GSM- en UMTS antennes te verzorgen 
- plaatsingsplannen en bouwvergunningen bekend maken aan het publiek 
- bewoners actief te informeren 
 
 
 
Ondertekening en naam:   
 
fractie GroenLinks         fractie D66        fractie PVDA        
 
 
E.J.Eggenkamp               R.L.Dujardin        J.E.T. Wierema    
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L.A.G. Roks 
 
 
 


