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Onderwerp: Zienswijze op de Ontwerpnota  

          Gemeentelijk Antennebeleid 

 

Bijlagen: vijf 
        Hoogeveen, 10 februari 2009 

 

Geacht college, 

 

 Hierbij treft u aan mijn zienswijze op de Ontwerpnota Gemeentelijk Antennebeleid, 

die ter inzage ligt in het gemeentehuis en tevens beschikbaar is via het Internet. Het 

gemeentelijk antennebeleid moet volgens de nota het huidige antennebeleid vervangen, dat 

was gebaseerd op ad-hoc beslissingen, waarbij voor elke te plaatsen mast een afzonderlijke en 

omslachtige ontheffingsprocedure moest worden gevolgd. Gezien het definitieve en 

ingrijpende karakter van het voorgenomen beleid, vind ik het van belang als burger mijn 

zienswijze aan het college en andere belangstellenden kenbaar te maken. In deze zienswijze 

ga ik in op twee belangrijke punten van de ontwerpnota, gevolgd door een ‘Bezinning’, 

‘Verzoeken en wijzigingsvoorstellen’ alsmede vijf bijlagen. 

 

 INHOUD ZIENSWIJZE 
 

A. De maatschappelijke discussie, punt 2 van de nota 

 

B. De plaats van de te bouwen masten, punt 8 van de nota 

 

C. Bezinning 

 

D. Verzoeken en wijzigingsvoorstellen 

 

E. Bijlage 1: Gezondheidsrisico’s 

 

F. Bijlage 2: Achtergronden 

 

G. Bijlage 3: Angst 

 

H. Bijlage 4: De Resolutie van Venetië van ICEMS (International Commission for 

Electromagnetic Safety) met bijgevoegde lijst van ondertekenaars zoals medici, 

erfelijkheidsdeskundigen en biowetenschappers 

 

I. Bijlage 5: Persbericht van het Europees Parlement over een motie/tussentijdse 

evaluatie betreffende de aanpassing van de stralingsnormen voor 

elektromagnetische straling. (522 stemmen voor en 16 tegen).  
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Ik heb al eerder uitgebreid over ditzelfde onderwerp gecorrespondeerd met een 

woningbouwcorporatie betreffende de aanwezigheid van GSM-antennes op een 

wooncomplex. Een deel van die informatie heb ik, enigszins aangepast, ter aanvulling 

opgenomen in de  bijlagen 1 - 3 van deze zienswijze. Daarnaast breng ik, onderbouwd met 

bronnen, enige nieuwe aspecten in op grond van informatie die na de bewuste correspondentie 

van eind augustus 2008 in de openbaarheid is gekomen. 

 

A. Punt 2 van de nota: ‘De maatschappelijke discussie’  
 

Op het onderwerp ‘gezondheidsrisico’s’ wordt in dit deel van de ontwerpnota 
inhoudelijk niet ingegaan. Er wordt slechts verwezen naar de vele rapporten en 

onderzoeken, die volgens de opstellers echter niet eensluidend zijn. In de nota wordt 

aangegeven dat er geen ‘definitief wereldwijd geaccepteerd standpunt’ is. Na die 

constatering volgt als conclusie: ‘De waarheid ligt dus nog in het midden’. Door deze 

formulering geeft men aan dat er mogelijke gezondheidsrisico’s bestaan en deze zeker niet 

worden uitgesloten. Die constatering is van fundamenteel belang voor de verdere inhoud van 

deze zienswijze. De bestaande onzekerheid is immers juist de reden dat veel organisaties en 

bestuurlijke organen het zogenaamde voorzorgsprincipe hanteren. Men is daar van mening 

dat terughoudendheid in beleid en besluitvorming betracht moet worden, zolang er geen 

zekerheid bestaat over die gezondheidsrisico’s. Hierna volgen enige argumenten en bronnen 

die deze risico’s zeker niet uitsluiten. Integendeel. Het lijkt mij naar de burgers toe niet 

verantwoord om een definitief antennebeleid vast te stellen waar je voor decennia aan 
vast zit, zolang er nog grote onzekerheid over de gezondheidsrisico’s bestaat. Het gaat 

hier immers om een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling en de praktijk leert dan dat in de 

beginfase vooral de voordelen worden belicht, terwijl de nadelen pas in de loop der tijd in de 

volle omvang zichtbaar worden. Ik kom daar verderop op terug.   

 

Gezondheidsrisico’s 

 
Rond 20 januari 2009 haalde een producent van mobiele telefoons 140.000 mobiele telefoons 

terug van consumenten, nadat het Agentschap Telecom had vastgesteld dat de telefoons bij 

gebruik niet aan de normen voor straling voldeden. Zowel in de media als de advertentie die 

door de producent werd opgesteld, werd alles uit de kast gehaald om de maatregel te 

nuanceren en af te zwakken. De stralingsnorm zou alleen worden overschreden in 

uitzonderlijke omstandigheden en slechts bij een beperkt aantal telefoons. In publicaties die 

naar aanleiding van de oproep werden geplaatst in diverse media, papegaaide men de 

geruststellende woorden van de fabrikant uit de advertentie na. Zoals bekend zijn de 

financiële belangen groot en ik had sterk de indruk dat men koste wat kost wil voorkomen, dat 

mobiele telefonie en draadloze netwerken in een negatief daglicht komen te staan. Maar laten 

we objectief zijn, een producent haalt natuurlijk niet zomaar een grote partij telefoons terug en 

het Agentschap Telecom kondigt niet zomaar zo’n verstrekkende waarschuwing af.
1
 Er is 

kennelijk toch meer aan de hand dan belanghebbenden uitdragen. Helaas heeft de doorsnee 

burger onvoldoende zicht op de hoeveelheid straling in zijn omgeving en overheden en 

andere belanghebbenden staan niet te springen om stralingsniveaus te (laten) meten en 

bij de bevolking onder de aandacht te brengen. Geheimzinnigheid troef derhalve en die 

openheid mis ik ook in de ontwerpnota. Dat lijkt mij niet meer van deze tijd. Gezien de 

stralingsdeken die op dit moment over onze samenleving wordt uitgerold, ben ik er 

voorstander van dat burgers op laagdrempelige wijze stralingsnormen kunnen (laten) meten. 

Ik verzoek de gemeente dan ook de drempel tot meting te verlagen en faciliteiten te regelen 

waarop de burger een beroep kan doen. Onlangs had ik een persoonlijke ervaring die mij weer 
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eens nadrukkelijk bij het onderwerp bepaalde. Omdat ik problemen ondervond met mijn 

(vaste) telefoonaansluiting, bezocht ik de winkel van een grote provider in de Hoofdstraat. 

Voor mij aan de beurt was een klant die problemen had met zijn mobiele telefoon. De 

verkoper die hem bediende hoorde ik zeggen: ‘Laten we naar buiten gaan, want in de winkel 

is teveel straling en dat kan de functie van de telefoon sterk beïnvloeden’. Buiten werd het 

gesprek voortgezet. Ik realiseerde mij op dat moment terdege, dat bij de meting van 

‘elektrosmog’ zowel het binnenmilieu als het buitenmilieu dient te worden betrokken. 

 

In een eerder schrijven aan een woningbouwcorporatie heb ik gewezen op een aantal 

gezondheidsrisico’s die niet kunnen worden uitgesloten. Voor dat deel verwijs ik naar bijlage 

1 van deze zienswijze en de daarbij gevoegde bronnen. Sinds die correspondentie zijn er 

echter nieuwe publicaties verschenen zoals in september 2008 in Duitsland over de gevolgen 

van mobiel bellen voor kinderen t.a.v. van aspecten als verminderde vruchtbaarheid, 

hersenbeschadigingen en zelfs erfelijke mutaties. In België heeft het Vlaamse parlement 

besloten om de norm voor gsm-straling te verlagen. In Frankrijk zijn maatregelen genomen 

om (jonge) kinderen te beschermen tegen gsm-straling.
2
 Het Europees Parlement, onze 

volksvertegenwoordiging in Europa, nam in augustus 2008 een motie aan in het kader van een 

tussentijdse evaluatie, waarin werd aangedrongen op aanpassing van de (elektromagnetische) 

stralingsnormen (zie bijlage 5). Ik heb bewust bij deze beknopte aanvulling enige 

buitenlandse bronnen aangehaald, om te onderstrepen dat we hier te maken hebben met een 

universele problematiek. UMTS staat immers voor Universal Mobile Telecommunications 

System. Voor een verdere onderbouwing van het onderwerp ‘Gezondheidsrisico’s’ verwijs ik 

naar bijlage 1. 

 

B. Punt 8, de plaats van de te bouwen masten    

 
In de nota staat dat het college van B en W het van belang vindt goed aandacht te besteden 

aan de maatschappelijke discussie. Niet vanuit het standpunt dat zendmasten per definitie 

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, maar wel vanuit een verantwoordelijkheid voor 

het subjectieve gevoel dat de burgers hierbij hebben, wordt er aan toegevoegd. Daarnaast 

dient het grote maatschappelijke belang van een goede bereikbaarheid voor mobiele telefonie 

en netwerksystemen te worden gewaarborgd. Het college is van mening dat beide belangen 

goed met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Per wijk of dorp komt er 1 centrale 

antennemast van 40 meter hoogte en die locatie ligt ‘zo ver mogelijk van bestaande 

woningen, scholen en verzorgingshuizen’ (citaat). Verderop, in de laatste alinea wordt dan 

met betrekking tot mogelijke gezondheidsrisico’s dan weer het begrip ‘wonen in de directe 

nabijheid’ (citaat) gehanteerd. Dat vervolgens in de Hoogeveense wijken Zuid 

(Raiffeissenpark) en Centrum (Tamboer/Markt) de masten/antennegroepen worden opgericht 

op zeer korte afstand van woonwijken en zelfs de nabijheid van scholen is voor mij een 

raadsel en ook strijdig met de vaststelling uit het hiervoor aangehaalde citaat uit de nota. 

Immers onder ‘zo ver mogelijk van’ of niet in ´de directe nabijheid’, versta ik niet binnen 

200 meter van intensieve bebouwing dan wel scholen of seniorencomplexen. Om het nog 

enigszins aanvaardbaar te maken, volgt in de laatste alinea van punt 2 de vaststelling: ‘Geen 

enkel onderzoek heeft tot nu toe namelijk onomstotelijk bewezen dat het wonen in de 

directe nabijheid gezondheidsrisico’s met zich mee brengt’ (citaat). Een zeer 

merkwaardige stelling. Deze is in tegenstelling tot de vaststelling in de eerste alinea van 

hetzelfde punt 2 namelijk dat ‘de waarheid dus nog in het midden ligt’ (citaat). Als de 

waarheid nog in het midden ligt, houdt dat in dat ook de critici een punt hebben en in 

een dergelijk spanningsveld mag de burger meer behoedzaamheid en terughoudendheid 
uit voorzorg verwachten. Deze formulering doet dan ook volstrekt geen recht aan de feiten 
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en de bewijslast wordt er in feite door omgekeerd en bij de burger gelegd. Het lijkt mij ook 

tegenstrijdig, aangezien wel onomstotelijk vast staat dat er stralingsnormen gelden (straling 

heeft dus invloed op de mens en kan schadelijk zijn, anders stel je geen normen). Ook staat 

onomstotelijk vast dat, zoals ik hiervoor aangaf, een partij mobiele telefoons is teruggeroepen 

wegens overschrijding van de normen dan wel stralingsgevaar. Tevens staat onomstotelijk 

vast dat nationale organisaties en buitenlandse overheden zoals ik reeds benoemde en met 

bronnen onderbouwde, beschermende maatregelen nemen om gsm-straling bij kinderen te 

reduceren enz. enz. Dat het Europese Parlement de stralingsniveaus verlaagd wil zien en daar 

kennelijk een reden voor heeft, blijkt eveneens onomstotelijk uit bijlage 5. In bijlage 4 heb ik 

opgenomen de lijst van ondertekenaars van de Resolutie van Venetië (Venice resolution). De 

ondertekenaars zijn 54 gerenommeerde wetenschappers als artsen, erfelijkheidsdeskundigen, 

neurochirurgen en biowetenschappers. Zouden deze deskundigen die vanuit hun professie 

gewend zijn analytisch te denken en van wie een goede belangenafweging mag worden 

verwacht, lichtvaardig hun handtekening plaatsen onder een dergelijke appellerende 

resolutie? Beide organisaties benoemen maatschappelijke risicogroepen zoals zwangere 

vrouwen, pasgeborenen, kinderen en ouderen. Ik zou de voorbeelden met vele honderden 

bronnen / voorbeelden kunnen aanvullen. Is het niet wenselijk dat de gemeente de zinsnede 

over het niet plaatsen van masten in de directe nabijheid van scholen en verzorgingshuizen 

(seniorencomplexen?) op feiten baseert en niet alleen op het simpele feit dat er een 

maatschappelijke discussie gaande is. Ik ben in dat verband dan ook zeer benieuwd naar 

de nadere formulering van het begrip ‘directe nabijheid’. Is dat 25 of 100 of 400 meter 

of meer en hoe verhoudt zich dat tot de stralingsnormen? Door de site-sharing oftewel 

het concentreren van providers en hun antennes zoals onder punt 2 wordt aangegeven, 

kan er een verdere concentratie van stralingniveaus optreden en dat zou nog nadeliger 

kunnen uitpakken voor de omwonenden. Daarom leg ik aan het college de vraag voor hoe 

men toezicht denkt te gaan houden op de naleving van de maximale stralingsnormen en of 

dat, in tegenstelling tot de huidige werkwijze, onder volledige openheid naar de burgers kan 

worden gecommuniceerd? Wat ik in dat verband mis in/bij de nota is een gedegen 

risicoanalyse. Daarnaast bevreemdt het mij dat gebruik is gemaakt van een kaart, die door de 

providers vertrouwelijk aan de gemeente Hoogeveen ter beschikking is gesteld en kennelijk 

niet voor andere belanghebbenden beschikbaar is. Hoe verhoudt dit zich tot de openbaarheid 

van bestuur? In de nota komt ook naar voren dat hoge gebouwen als plaatsingsmogelijkheden 

voor antennes worden beperkt, door het standpunt van de woningcorporaties. Dat is nogal 

eenzijdig en ik vraag mij dan ook af of er is nagedacht over de redenen dat 

overheidsgebouwen, gebouwen van verzekeringsmaatschappijen enz. plaatsing van antennes 

niet toestaan Ik ken slechts twee uitzonderingen te weten het Bethesda-ziekenhuis en een 

kledingwinkel aan de Hoofdstraat. Daar moet toch een gedachte achter zitten, want ik kan mij 

niet voorstellen dat bedrijven en overheden nooit door de providers zijn benaderd voor 

plaatsing. Ik sluit zelf niet uit dat men geen behoefte heeft aan onrust onder de werknemers.  

 

C. Bezinning 

 
De gemeente Hoogeveen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Als ouder van een kind 

met een verstandelijke en lichamelijke beperking en voormalig vrijwilliger voor mensen met 

een verstandelijke beperking (Podiumwerkgroep), weet ik uit persoonlijke ervaring dat er van 

de zijde van het college grote sociale betrokkenheid bestaat met degenen in de samenleving 

die het moeilijk hebben. Men respecteert tevens de rechten die je als burger hebt en diverse 

malen ben ik bij gevoelige kwesties (begraafplaatsenbeleid / wijziging Paspoortwet wegens 

invoering biometrische identificatie) in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van 

democratische rechten, als de vrijheid van meningsuiting en spreekrecht tijdens een 
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raadsvergadering. Met het onderwerp dat in de ontwerpnota en deze zienswijze aan de 

orde wordt gesteld zijn immense belangen gemoeid, die de belangen van gemeentes en 
daar wonende individuen overstijgen. In maart 2001 stelde de Europees Commissaris 

Liikaanen dat telecombedrijven zich door de aankoop van UMTS-licenties onaanvaardbaar 

diep in de schulden hadden gestoken. Regeringen hebben daarvan geprofiteerd maar dat geld 

moet wel terugverdiend worden en daardoor ontstaat politieke druk op provincies en 

gemeentes. In 2006 uitte toenmalig minister van Economische Zaken Brinkhorst kritiek op 

gemeentes, die weigerden mee te werken aan de plaatsing van UMTS-masten. Er moest 

immers een landelijk dekkend netwerk komen. In korte tijd was het aantal weigerachtige 

gemeentes toen gegroeid van 37 naar 51 waaronder veel gemeentes met meer dan 25.000 

inwoners.
3
 Elektromagnetische straling is aanwezig in de natuur en mensen hebben de 

afgelopen eeuw bijgedragen aan toename van die straling. De omvang van de huidige 

stralingsproblematiek bestaat echter nog maar enige tientallen jaren en vooral het afgelopen 

decennium is er een sterk stijgende trend. De afgelopen jaren was er een sterke toename door 

de introductie van allerlei draadloze netwerken, de toegenomen mogelijkheden van mobiele 

apparatuur en nieuwe technologische mogelijkheden om beeld en geluid draadloos over te 

dragen en de reclame/inspanningen van de providers. Het is duidelijk dat we nog maar aan het 

begin staan van opzienbarende ontwikkelingen op deze gebieden en gezien de te verwachten 

intensivering van deze problematiek is extra zorgvuldigheid dan ook vereist. Die 

zorgvuldigheid ontbreekt in de ontwerpnota die ter inzage ligt. Er zijn zelfs 

wetenschappers die menen dat elektromagnetisch velden grote gevolgen zullen hebben voor 

het leven op aarde en de individuele ontwikkeling van mensen.
4
 De gevolgen van de snel 

toenemende  stralingsproblematiek zouden weleens vergelijkbaar kunnen zijn met die van 

CO2-uitstoot. Wat hadden er veel problemen kunnen worden voorkomen als we 50 jaar 

geleden de huidige kennis hadden gehad over vervuiling en CO2-uitstoot.  

 

Ik sluit niet uit dat ik bij de gemeente te boek sta als een lastige burger, die tegen iedere vorm 

van vooruitgang is. Dat is niet het geval. Ik maak ook gebruik van een computer en beschik 

over een gsm (prepaid)telefoon die ik overigens alleen in uitzonderingsgevallen gebruik. 

Zoals iedere burger draag ik bij aan de elektrosmog en het zou hypocriet zijn dat te 
ontkennen of negeren. De voordelen van deze technologie voor bedrijven, overheden en 

opsporingsorganisaties en uiteraard de burger zelf, vallen niet te ontkennen.  Er is echter ook 

een keerzijde. Onlangs was ik aanwezig bij een diner waar drie van de zeven aanwezigen na 

iedere gang zaten te sms’en. Ongeremd en nodeloos sms’en, gebruik van draadloze systemen 

en telefoneren belasten het milieu,  kunnen de verkeersveiligheid beïnvloeden en zelfs leiden 

tot sterke overprikkeling van mensen die met name gevolgen kan hebben in de 

ontwikkelingsfase van kinderen. De verworven van deze technologie wil ik niet ontkennen, 

maar de negatieve gevolgen van de bereikbaarheidsterreur mogen ook niet worden genegeerd. 

Terwijl overheid en bedrijfsleven alles in het werk stellen om energieverspilling te 

voorkomen, lijken op het gebied van mobiele telefonie en draadloze netwerken 
momenteel alle remmen los. Is het niet beter om bij een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling, 

waarvan de gevolgen niet zijn te overzien en waarbij zulke grote financiële belangen in het 

geding, zijn goed na te denken over uitbreiding en stimulering. Veel nieuwe uitvindingen 

werden in het verleden onvoldoende doordacht ingevoerd, terwijl bij massale toepassingen 

bleek dat er ook grote nadelen aan kleefden. Ongebreidelde groei in combinatie met de 

menselijke hebzucht is mede de oorzaak van de immense problemen waarmee de mensheid nu 

kampt (lucht- en bodemvervuiling, klimaatverandering, overbevissing, ontbossing). Nu 

moeten kostbare programma’s worden opgestart om vervuiling en de gevolgen van 

klimaatverandering tegen te gaan. Een persoonlijke ervaring met een onderwerp waarover ik 

al 20 jaar publiceer, te weten persoonsregistratie, privacy en moderne identificatiesystemen, 
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en dat gezien de aard en ontwikkeling van de technologie direct gerelateerd is aan het 

onderwerp van deze zienswijze, wil ik het college en anderen niet onthouden. Ook daarbij is 

sprake van een spanningsveld, namelijk tussen veiligheid en privacybescherming. Na 

mijn eerste boek in 1988 over dat onderwerp werd mijn nogal kritische visie nog 

weggehoond. ‘Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen’ was een 

veelgehoorde mening. Twee decennia later domineert de computer ons leven en is het tij 

volledig gekeerd. Veel burgers zijn nu sceptisch over het Elektronisch Patiëntendossier 

(EPD), de immense databestanden en de beveiliging van computer- en betaalsystemen. Zelfs 

binnen de medische beroepsgroep, per definitie voorstander van goede dossiervorming, staat 

men kritisch tegenover het EPD in de huidige vorm. Politiepersoneel, rechtshandhavers die de 

neiging hebben om bij het aangehaalde spanningsveld de nadruk te leggen op veiligheid, 

hebben zelf grote problemen met registratie van hun gegevens in een DNA-databank. 

Korpschefs die altijd van de daken schreeuwden dat zij privacy ondergeschikt achtten aan 

veiligheid en rechtshandhaving, protesteren fel als een collega van hen op integriteit wordt 

onderzocht door de inlichtingendienst AIVD. De overheid zag zich zelfs genoodzaakt om  een 

toezichthouder in het leven te roepen om de privacywetgeving te handhaven. Een voorbeeld 

van een ontwikkeling die ruim 20 jaar geleden begon, maar waarvan de gevolgen voor 

de lange termijn slechts door enkelingen juist werden ingeschat. Ik verwacht dat het ook 

zo zal gaan met de stralingsproblematiek. De ontwikkeling van GSM en met name 
UMTS staat uiteindelijk nog maar in de kinderschoenen. Het afgelopen jaar heb ik mij 

intensief bezig gehouden met deze problematiek. Het is mij opgevallen dat ik noch op de 

uitgebreide en hiervoor aangehaalde correspondentie noch op diverse uitgebreide ingezonden 

brieven in lokale en regionale media, een schriftelijke inhoudelijke weerlegging heb 

ontvangen. Wel is tijdens telefoongesprekken o.a. door ambtenaren/politici mondeling 

aangegeven dat de toename van straling volgens hen geen gezondheidsrisico’s met zich 

meebrengt, maar van een gedegen onderbouwing dan wel weerlegging van het snel groeiende 

aantal verontrustende publicaties en onderzoeken is geen sprake.   

Aan het eind van deze zienswijze formuleer ik enige verzoeken en wijzigingsvoorstellen. Ik 

denk dat Hoogeveen bij dit beleid meer vernieuwend bezig zou moeten zijn en dan doel ik 

met name op openheid aan de burgers. Op alle gebieden doen gemeentes aan voorlichting en 

preventie bijvoorbeeld t.a.v. de drankproblematiek, verkeersveiligheid, sexualiteit, 

gezondheid, duurzaamheid en energiebesparing. Ook de stralingsproblematiek verdient, 

gezien de mogelijke gezondheidsrisico’s, volstrekte openheid. Voor mij persoonlijk zijn 

ook de ethische en levensbeschouwelijke aspecten van deze betrekkelijk nieuwe ontwikkeling 

relevant. Eén ding mag niet ter discussie staan. Ondanks de grote financiële en politieke 

belangen die in het geding zijn, dienen ook providers de wet te respecteren door te voldoen 

aan de maximale stralingsnormen en vanuit ethisch en maatschappelijk oogpunt de gewenste 

openheid te betrachten. 

 

Gelet op het vorenstaande richt ik de volgende verzoeken en wijzigingsvoorstellen tot u. 

 

D. Verzoeken en wijzigingsvoorstellen 
 

--Pas het voorzorgsprincipe toe zolang er nog grote onzekerheid bestaat over de 

gezondheidsrisico’s. Dat impliceert dat het aantal antennes/masten niet moet worden 

uitgebreid en concentratie van antennes en dus straling moet worden voorkomen. Bij 

een dergelijk ingrijpende nota dient, gezien de mogelijke gezondheidsrisico’s en 

onzekerheid over de gewenste dan wel noodzakelijke stralingsnormen, een gedegen 

risico-analyse te worden gevoegd. Dat is het minste waar de burger recht op heeft. 
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--Vermijd geheimzinnigheid over stralingsnormen en de feitelijke doses straling. 

Communiceer als college daarin net zo open als in andere gezondheidskwesties. Ik 

bepleit dan ook een goede voorlichting van de burgers en een loket waarbij deskundig 

advies kan worden ingewonnen. Het zou gewenst zijn als de kaart van Monet (punt 7 

Procedure) openbaar zou worden gemaakt. Bij deze verzoek ik u dit te doen. 

 

--Voeg aan punt 2 van de nota een meer gedetailleerde definiëring van de begrippen ‘zo 

ver mogelijk’ en ‘in de directe nabijheid’ toe, bijvoorbeeld de exacte afstand.  

 
Ik ben gaarne bereid deze zienswijze mondeling nader toe te lichten. Gezien de onzekerheid 

die bestaat rond de gezondheidsrisico’s en eventuele toekomstige aansprakelijkheid, zou ik 

een initiatief van de gemeenteraad om deze nota en de zienswijzen van burgers te behandelen 

in een open vergadering, zeer op prijs stellen. Helaas zijn enige bronnen/bijlagen in een 

andere EU-taal gesteld, dat was helaas niet te voorkomen. 

 

Hoogachtend, 

 

J.Spaans (Zienswijze mocht per email worden ingezonden) 

 
Bronnen 

 

1.’Mobiele telefoon Samsung SGH C450 voldoet niet aan eisen’. Website Agentschap Telecom, 4/2/09. 

Advertentie in diverse landelijke media, 21/1/09, ‘Belangrijke mededeling. Omruilprogramma Samsung SGH-C450’. 

2.’Die Gefahrdung und Schadiging von Kindern durch Mobilfunk. Arztliche beobachtung-wissenschaftliche Erkenntnis-geselschaftliche 

Erfahrung’.  

België waarschuwt wel tegen gsm-straling’. De Volkskrant, 16/10/08. 

‘Elektromagnetische velden en gezondheid’. Een uitgave van de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen 

en leefmilieu’ (B). 

www.hln.be ‘Vlaams parlement wil norm voor gsm-straling verlagen’ en ‘Franse kinderen mogen niet meer bellen met gsm’. 

3.www.computable.nl, 21/3/01. ‘Schulden door aankoop UMTS-licenties’ en 18/1-06, ‘Brinkhorst uit kritiek op gemeente over UMTS-

uitrol’. 

4. Bienen, Vogel und Menschen, Die Zerstorung der Natur durch Elektrosmog' Dr. Ulrich Warnke, Biowissenschaffer'. 

 

E. Bijlage 1: Gezondheidsrisico’s 

 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de gezondheidsrisico’s van 

elektromagnetische straling/velden. Er verschenen rapporten van de Universiteit van Leuven 

en van TNO waaruit bleek dat GSM/UMTS-signalen wel degelijk effecten hebben op het 

welbevinden van mensen en hun cognitieve functies.
1 

Degenen die menen dat de straling geen 

schadelijke gezondheidseffecten heeft, halen bij voorkeur een Zwitsers rapport aan waarin 

deze risico’s worden gebagatelliseerd.
2
 Zelfs voor de deskundigen zijn de verschillen tussen 

de onderzoeken niet te verklaren en er kan zeker geen eenduidige verklaring voor de 

verschillen tussen de diverse onderzoeken worden gegeven.
 
 Wel is in het verleden kritiek 

geuit op de gevolgde methodiek bij een aantal onderzoeken en de sturende wijze waarop de 

onderzoeksopdrachten door overheden en bedrijfsleven waren geformuleerd. Veel 

onderzoeken waren gebaseerd op kortdurende blootstelling aan straling. De effecten na zes 

weken na de afloop van het onderzoek zijn onvoldoende onderzocht en men heeft dan ook 

geen zicht op de lange-termijn-effecten, zoals het ontstaan van tumoren of de invloed van 

elektromagnetische velden op hartklachten als ritme- en geleidingsstoornissen. Twijfel en 

onzekerheid alom dus en die constatering alleen zou al toch reden moeten zijn voor 
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uiterste behoedzaamheid t.a.v. de plaatsing van GSM/UMTS-masten in stedelijke 
gebieden. Na het Zwitserse onderzoek is alweer een groot aantal artikelen, 

onderzoeksresultaten en visies van deskundigen zoals medici gepubliceerd, waaruit blijkt dat 

er wel degelijk aanzienlijke gezondheidsrisico’s zijn.
3
 Studies toonden een invloed aan van 

elektromagnetische velden op EEG’s en negatieve effecten op de cognitieve functies bij 

kinderen. Epidemiologisch en ander onderzoek wijst uit dat de gezondheidsrisico’s voor 

mensen wel degelijk aanzienlijk zijn, in het bijzonder voor kinderen in ontwikkeling. 

Het wordt zelfs niet uitgesloten dat de straling kan leiden tot DNA-mutaties en erfelijke 

aandoeningen. Er zijn diverse publicaties waarin wordt gewezen op de risico’s van deze 
straling voor dragers van een pacemaker of ICD. In de Staatscourant van 2 april 2007 

worden diverse onderzoeken aangehaald, waaruit blijkt dat mensen die binnen een straal van 

400 meter van een GSM-mast wonen, driemaal vaker kanker krijgen dan mensen die verder 

weg wonen. Volgens de publicatie zijn er om die reden landen binnen de EU, waar een 

verbod geldt op plaatsing van dergelijke masten binnen 400 meter van de bebouwde kom. In 

juni van dit jaar werden onderzoeksresultaten bekend gemaakt van de Universiteit van 

Leuven, waaruit blijkt dat GSM-straling mogelijk veel schadelijker is dan eerst werd gedacht. 

Men sluit zelfs niet uit, dat dit op lange termijn zou kunnen leiden tot een grote stijging van 

het aantal sterfgevallen (Bron eerder vermeld onder 
1
). In juni 2008 werd de Verklaring van 

Venetië uitgegeven waarin 54 betrokken deskundigen, waaronder wetenschappers als medici, 

neurochirurgen en erfelijkheidsdeskundigen waarschuwen voor de risico’s en gevaren van 

elektromagnetische straling.
4
  

 

F. Bijlage 2: Enige achtergronden 

 

Vanaf het midden van de jaren negentig heeft de technologische ontwikkeling op het gebied 

van GSM/UMTS een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Er is een forse toename van gebruik 

van apparatuur, maar ook van het aantal GSM/UMTS-masten. De overheid heeft daar 

financieel van geprofiteerd, door de uitgifte van licenties aan het begin van deze eeuw. Dat 

een bedrijf de enorme investeringen wil terugverdienen is begrijpelijk. Dat mag echter niet 

ten koste gaan van de gezondheid van de burgers. Inherent aan de geschetste ontwikkeling, 

is de straling het afgelopen decennium sterk toegenomen. In de Staatscourant van 2 april 

2007 wordt de stralingsproblematiek beschouwd als een braakliggend milieuprobleem 

en gesteld dat er ‘een stralingsdeken over ons land wordt uitgerold’. Een deskundige op 

dit gebied stelde dat GSM/UMTS een nieuw systeem is, dat binnen enkele jaren 

grootschalig operationeel wordt en daarom gedegen onderzocht moet worden. Nooit 

eerder werden mensen zo massaal bloot gesteld aan elektromagnetische straling en we 
staan nog maar aan het begin van die ontwikkeling. Er zijn blootstellingslimieten voor 

straling vastgesteld, maar helaas is er onvoldoende openheid over de stralingsniveaus en men 

doet geheimzinnig over meetresultaten. Het verleden heeft ons een aantal harde lessen 

geleerd. Amper 50 jaar geleden werd asbest breed toegepast in de bouw. De situatie is nu 

totaal anders. Als er anno 2008 ergens een boom op een golfplaten dak valt, moeten mannen 

in witte beschermende pakken het asbest verwijderen en gelden er stringente regels. Hetzelfde 

geldt t.a.v. gebruik van bestrijdingsmiddelen als DDT en de risico’s van gebruik van zware 

metalen als lood en kwik en giftige stoffen als dioxine.  

 

G. Bijlage 3: Angst 
 

Uit de literatuur blijkt dat angst een van de krachtigste menselijke emoties is. Angst kan 

destructief zijn, maar kan mensen ook behoeden voor onverantwoordelijk gedrag, het nemen 

van overhaaste stappen onder druk van omstandigheden en zelfs calamiteiten. Waar het in 
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deze om gaat is of de angst gerechtvaardigd is. Het is  opmerkelijk dat grote providers die 

protesten ten aanzien van plaatsing van antennes afdoen als ‘angst’ of ‘massahysterie’ , zelf 

voortdurend inspelen op diezelfde angstgevoelens, bijvoorbeeld bij reclameboodschappen om 

computers te beschermen en beveiligen tegen virussen, phishing en andere vormen van 

cybercrime. Bedrijven spelen dan duidelijk in op bezorgdheid/angst onder burgers over 

computerveiligheid, die weer onder de bevolking zijn opgeroepen dan wel versterkt door de 

media. Als het van pas komt, spelen zij dus ook in op angst/bezorgdheid en wel over een 

onderwerp (computerveiligheid) dat een decennium geleden veel minder relevant was dan nu. 

Datzelfde geldt voor de overheid. In stapels voorlichtingsmateriaal wordt ingespeeld op 

gevoelens van angst om maatregelen in te voeren ter bestrijding van bijvoorbeeld terrorisme 

of preventie op andere gebieden. Gaat het echter om elektromagnetische straling dan is die 

angst/bezorgdheid opeens niet gerechtvaardigd.  Vergeten wordt  dat burgers wel tot 

waakzaamheid en alertheid worden gedwongen door signalen uit de omgeving, 

intensieve berichtgeving over het onderwerp in de media en informatie die hen bereikt 

via Internet, dus mede via de antennesystemen die overheid en bedrijfsleven zo graag 

willen uitbreiden. De zorgen zijn gerechtvaardigd en niemand heeft het recht deze 
bezorgdheid zonder inhoudelijke argumentatie weg te wuiven. Immers, zijn de tientallen 

gemeentes die vergunningen voor zendmasten weigeren angstig, zonder dat dit op feiten is 

gebaseerd? Was de motie over stralingsrisico’s die in juni 2008 werd aangenomen op het 

PvdA-congres in Breda en waarin wordt gesteld dat de uitkomsten van verder onderzoek niet 

moeten worden afgewacht, maar reeds nu moet worden begonnen de blootstelling van de 

bevolking aan elektromagnetische straling te verlagen, slechts ingegeven door angst?
5
 De 

vakbond FNV pleitte onlangs voor een keurmerk voor mobiele telefoons.
6
 Een vergelijkbaar 

standpunt hanteerde de Belgische vakbond ACV met betrekking tot de plaatsing van 

zendmasten op postkantoren in België. Arbeidsdeskundigen waarschuwen voor de mogelijke 

gevolgen van straling voor mensen die daarvoor gevoelig zijn  (elektromagnetische 

sensibiliteit), zwangere vrouwen, kinderen in ontwikkeling of mensen met een pacemaker. In 

2005 werden door kamerleden van de VVD-fractie al vragen gesteld over gebruik van 

mobieltjes door kinderen en de invloed van schadelijke straling. Zorgen vanuit een politieke 

partij waarvan je niet kunt stellen dat zij tegen vooruitgang is, teveel regels wil of het 

bedrijfsleven niet goed gezind zou zijn.
7
 

 

 
Bronnen 

1.Dagblad Het belang van Limburg (B), 24/6/08. ‘GSM-straling mogelijk veel schadelijker dan eerst gedacht’. 

RTL-nieuws, 24/6/08. ‘Gsm-straling mogelijk toch gevaarlijk. Tumor opvallend vaak doodsoorzaak’. 

’TNO-onderzoek naar effecten van GSM en UMTS signalen op welbevinden en cognitie’, 2003. 

2.Zwitsers onderzoek Cofam II, 2006. 

3.Zie o.a. de websites www.elektrosmog.nl en www.stopumts.nl  

4.’The Venice Resolution’. Initiated by the International Commission for Electromagnetic Safety. Juni, 2008. Zie bijlage 4 

5. Motie Pvda-congres 2008, nr. 28 ‘Toepassing voorzorgsbeginsel op GSM/UMTS-straling’. 

6.Persbericht FNV van juli 2008. ‘FNV wil keurmerk mobiele telefoons’. 

7.Kamervragen over straling en gezondheidsrisico’s van de VVD-kamerleden Aptroot en Schippers, 13/1/2005. Tevens persoonlijke mail 

van kamerlid Aptroot aan ondergetekende, 18 augustus 2008. 

GSM-gebruik door kinderen. Een uitgave van Milieu en Gezondheid (B), Steunpunt beleidsrelevant onderzoek, pagina 5. 

 

H. Bijlage 4. De Resolutie van Venetië van de International Commission 
for Electromagnetic Safety met namenlijst van individuele 
ondertekenaars. (1 tekstgedeelte is door mij in rood geplaatst). 
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The Venice Resolution  
Initiated by the International Commission for Electromagnetic Safety,  
June 6, 2008. 

As stated in the Benevento Resolution of September 2006, we remain concerned about the effects 
of human exposure to electromagnetic fields on health. At the Venice Workshop, entitled, 

“Foundations of bioelectromagnetics: towards a new rationale for risk assessment and 

management,” we discussed electro-hypersensitivity, blood brain barrier changes, learning and 

behavioral effects, changes in anti-oxidant enzyme activities, DNA damage, biochemical 
mechanisms of interaction, biological damage and, experimental approaches to validate these 

effects.  As an outcome, we are compelled to confirm the existence of non-thermal effects of 

electromagnetic fields on living matter, which seem to occur at every level of investigation from 
molecular to epidemiological.         

An urgent task before international researchers is to discover the detailed mechanisms of non-
thermal interactions between electromagnetic fields and living matter. A collateral consequence will 

be the design of new general public and occupational protection standards. We, who are at the 

forefront of this research, encourage an ethical approach in setting of exposure standards which 

protect the health of all, including those who are more vulnerable. We recognize the need for 
research to reveal the critical exposure parameters of effect and risk from exposure to 

electromagnetic fields. 
   

The non-ionizing radiation protection standards recommended by international standards 
organizations, and supported by the World Health Organization, are inadequate. Existing guidelines 

are based on results from acute exposure studies and only thermal effects are considered. A world 
wide application of the Precautionary Principle is required. In addition, new standards should be 

developed to take various physiological conditions into consideration, e.g., pregnancy, newborns, 

children, and elderly people.    
   

We take exception to the claim of the wireless communication industry that there is no credible 

scientific evidence to conclude there a risk. Recent epidemiological evidence is stronger than 

before, which is a further reason to justify precautions be taken to lower exposure standards in 
accordance with the Precautionary Principle.  

We recognize the growing public health problem known as electrohypersensitivity; that this 
adverse health condition can be quite disabling; and, that this condition requires further urgent 
investigation and recognition.   

We strongly advise limited use of cell phones, and other similar devices, by young children and 

teenagers, and we call upon governments to apply the Precautionary Principle as an interim 
measure while more biologically relevant standards are developed to protect against, not only the 

absorption of electromagnetic energy by the head, but also adverse effects of the signals on 
biochemistry, physiology and electrical biorhythms. 

***************** 

 

Contact: Elizabeth Kelley, Managing Secretariat, International Commission for Electromagnetic 

Safety, info@icems.eu 
 

 
Signed,  
Pasquale Avino, Italian National Institute for Prevention & Worker Safety, Rome, Italy 
Alessandro d’Alessandro, ICEMS, M.D. Benevento, Italy 
Angelico Bedini, Italian National Institute for Prevention and Worker Safety, Rome, Italy 
Igor Belyaev, Associate Professor in Toxicological Genetics, Dept. of Genetics, Microbiology and 
Toxicology, 

Stockholm University, Stockholm, Sweden 

Fiorella Belpoggi, ICEMS, Vice Scientific Director, European Foundation for Oncology & 
Environmental 

Sciences "B. Ramazzini". Bologna, Italy 
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Carl Blackman, ICEMS; President, Bioelectromagnetics Society (1990-91), Raleigh, NC, USA 
Martin Blank, Department of Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University, New York, 
USA 

Natalia Bobkova, ICEMS, Institute of Cell Biophysics, Pushchino, Moscow Region 
Bill Bruno, Theoretical biophysics, earned at Department of Physics, University of California, 
Berkeley, USA 
Zhaojin Cao, National Institute Environmental Health, Chinese Center for Disease Control, China 
Simona Carrubba, PhD, Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, 
LA, USA. 
Catarina Cinti, ICEMS, Director, National Research Center, Institute of Clinical Physiology, Siena, 
Italy 

Mauro Cristaldi, Dip, B.A.U. Universita degli Studi "La Sapienza", Roma, Italia 
Suleyman Dasdag, Biophysics Department of Medical School, Dicle University, Diyarbakir,Turkey 
Antonella De Ninno, ICEMS, Italian National Agency, Energy, Environment & Technology, 
Frascati, Italy 

Emilio Del Giudice, ICEMS, International Institute of Biophysics, Neuss, Germany 
Alvaro de Salles, ICEMS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil 
Sandy Doull, Consultant, Noel Arnold & Associates, Box Hill VIC, Australia 
Christos Georgiou, ICEMS, Professor of Biochemistry, Department of Biology. University of 
Patras, Greece 

Reba Goodman, Prof. Emeritus, Clinical Pathology, Columbia University, New York, New York USA 
Settimo Grimaldi, ICEMS, Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National Research, Rome, 
Italy 
Livio Giuliani, ICEMS Spokesman; Deputy Director, Nat. Inst. Prevention & Worker Safety, East 
Veneto & South Tirol, 
Camerino University. Italy 

Lennart Hardell, ICEMS, Department of Oncology, University Hospital, Orebro, Sweden 
Magda Havas, ICEMS, Environmental & Resource Studies, Trent University, Ontario, Canada 
Gerard Hyland, ICEMS, International Institute of Biophysics, Neuss, Germany 
Antonella Lisi, ICEMS Inst. Neurobiology & Molecular Medicine, National Research Council, Rome, 
Italy 
Louisanna Ieradi, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi C.N.R., Roma, Italia 
Olle Johansson, Assoc. Prof. The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, 
Karolinska Institute, Stockholm 

Vini G. Khurana, Neurosurgeon, Canberra Hospital and Assoc. Prof. of Neurosurgery, 
Australian National University Medical School 
Henry Lai, ICEMS, Department of Bioengineering, University of Washington, Seattle, USA 
Lukas Margaritas, Professor of Cell Biology and Radiobiology, Athens University, Athens, Greece 
Fiorenzo Marinelli, ICEMS, Institute of Molecular Genetics National Research Council, Bologna 
Italy. 
Andrew A. Marino, Professor, Department of Orthopaedic Surgery; Louisiana State University; 
Shreveport, Louisiana, USA 
Vera Markovic, Faculty of Electrical Engineering, University of Nis, Serbia 
Ed Maxey, M.D. retired surgeon, Fayetteville Arkansas 
Gerd Oberfeld, Public Health Department, Salzburg State Government, Salzburg, Austria and 
Speaker for 
Environmental Medicine for the Austrian Medical Association, Vienna, Austria 

Jerry Phillips, Director, Science Learning Center, University of Colorado, Colorado Springs, Colo. 
USA 

Elihu Richter, ICEMS, Head, Occupational & Environmental Medicine, Hebrew University-
Hadassah, Israel 
Leif Salford, ICEMS, Professor and Chairman, Department of Neurosurgery, Lund University, 
Sweden 
Massimo Scalia, Professor, Evolution Models in Applied Sciences, Mathematical Physical and 
Natural Science, 
University of "La Sapienza", Rome, Italy 

Nesrin Seyhan, ICEMS, Head, Department of Biophysics; Director, Gazi NIRP Center, Ankara, 
Turkey 

Zamir Shalita, Consultant on Electromagnetic Hazards, Ramat Gan, Israel  
Morando Soffritti, ICEMS, Scientific Director, European Foundation for Oncology & Environmental 
Sciences, "B. Ramazzini", Bologna, Italy  

Stanley Szmigielski, ICEMS, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland 
Ion Udroiu, Italian National Institute for Prevention & Worker Safety, Rome, Italy 
Clarbruno Verduccio, Prof. Lt. Col. Commander C.F, Marine Military, La Spezia. Italy 
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Mehmet Zeyrek, Professor of Physics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 
Mikhail Zhadin, ICEMS, Honorary Scientist of Russian Federation, Institute of Cell Biophysics, 
Pushchino, Russia 

Stylianos Zinelis, M.D., ICEMS, Vice President, Hellenic Cancer Society, Cefalonia, Greece 
Anna Zucchero, ICEMS, MD, Internal Medicine Department. Venice-Mestre Hospital, Venice, Italy  

Additional signers who are qualified but have not published EMF papers or published 
prior to 2000. 
Stéphane Egot-Lemaire, Temple University, School of Medicine, Center for Biomedical Physics, 
Pennsylvania USA. 

Andrew Goldsworthy, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London. 
Sarah J. Starkey, PhD, Neuroscience, University of London, London, United Kingdom.  

Disclaimer statement:  The signatories to these resolutions, have signed as individuals, 
giving their professional affiliations, but this does not necessarily mean that this 
represents the views of their employers or the professional organizations they are 
affiliated with.  

 Official English version (this document and the web statement will be current with the latest 
signatures) 

I.  Bijlage 5. Persbericht in de Duitse taal van het Europees Parlement met 

websiteverwijzing, over aanpassing van de normen voor elektromagnetische 

straling 

Pressemitteilung/persbericht van het Europees Parlement van 4/9/2008, gedeelte over 
elektromagnetische straling 

Zwischenbewertung des EU-Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 2004–2010 

Umwelt - 04-09-2008 - 12:53  

Das Europäische Parlament äußerst sich kritisch zum EU-Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 2004–
2010. Dieser sehe ausschließlich begleitende Maßnahmen zur bestehenden Gemeinschaftspolitik vor 
und basiere nicht auf einer Politik der Prävention mit dem Ziel, Krankheiten zu reduzieren. Auch 
würden keine klar definierten und quantifizierten Ziele verfolgt. Die Abgeordneten argumentieren, dass 
es wegen des Fehlens von klar formulierten Zielen kaum möglich sei, eine vorläufige Bilanz des 
Aktionsplans Umwelt und Gesundheit zu ziehen. Auch könne das zur Verfügung stehende 
Gesamtbudget weiterhin nur schwer festgelegt werden und reiche für das effiziente Voranbringen des 
Plans mit Sicherheit nicht aus. 
   
Gesundheitsgefährdung durch elektromagnetische Felder 
  
Schließlich verweisen die Abgeordneten auf den internationalen Bericht von „Bio-Initiative“ über 
elektromagnetische Felder, in dem mehr als 1500 Studien zu diesem Thema zusammengefasst 
werden, und der die Gesundheitsgefährdung durch von Mobiltelefonen, Funk-Standards wie UMTS, 
Wifi, Wimax und Bluetooth sowie dem Schnurlostelefon „DECT“ mit fester Basisstation verursachte 
Emissionen des Mobiltelefonverkehrs verdeutlicht.  
  
Das EP stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Grenzwerte für die Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen 
Feldern (0 Hz bis 300 GHz) "nicht mehr aktuell" sind, da sie seit 1999 nicht mehr angepasst wurden. Sie trügen damit weder den 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien noch den von der Europäischen Umweltagentur 
ausgesprochenen Empfehlungen oder den strengeren Emissionsnormen, die z. B. von Belgien, Italien oder Österreich festgelegt 
wurden, Rechnung. Auch würden sie dem Problem besonders schutzbedürftiger Gruppen, wie Schwangerer, Neugeborener und Kinder, 
nicht gerecht. 
   

522 Europarlementariërs stemden voor, 16 tegen  

www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-36137-245-09-36-911-

20080903IPR36136-01-09-2008-2008-false/default_de.htm .
 


