
 
 

Motie 
 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen op 31 januari 2005 in vergadering bijeen, 
 
gehoord de beraadslagingen in de commissie Ruimte van 11 januari 2005 betreffende: 
 

zendmasten en UMTS-straling 
 
overwegende, 
dat in brede kring ongerustheid bestaat over mogelijke gezondheidsrisico’s door straling van in bedrijf 
zijnde UMTS-antennes; 
 
dat de resultaten van het “COFAM”(Cognitive Functions And Mobiles) onderzoek van TNO voor het 
ministerie van Economische Zaken “van dien aard zijn dat nader wetenschappelijk onderzoek 
gerechtvaardigd en noodzakelijk is” en dat het ministerie aansluiting heeft gezocht bij een 
replicatieonderzoek te houden door een instituut in Zwitserland; 
 
dat de resultaten van dat onderzoek in de tweede helft van 2005 worden verwacht op basis waarvan 
door het ministerie beleidsconclusies zullen worden getrokken; 
 
dat de rijksoverheid vooralsnog geen aanleiding ziet om aanvullende maatregelen te nemen ten 
aanzien van het plaatsen en in gebruik nemen van supersnelle GSM-antennes (nieuwe generatie 
mobiel breedband) en UMTS-antennes, hetgeen overigens de eigen verantwoordelijkheid en het eigen 
beleid van het gemeentebestuur in deze onverlet laat; 
 
 
besluit, 
het college van B&W op te dragen het voorzorgbeginsel te hanteren en om in afwachting van 
duidelijkheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s op basis van het replicatieonderzoek en de 
beleidsconclusies die daarover door het rijk in het vooruitzicht zijn gesteld, geen medewerking te 
verlenen aan het oprichten van zendmasten en/of het plaatsen van “super snelle” GSM- en UMTS-
antennes binnen een straal van 400m van de woonomgeving cq woonclusters; 
 
tevens het college op te dragen alles in het werk te stellen om het in bedrijf stellen van de 
geïnstalleerde UMTS-antenne aan de Pastoor Gillisstraat eveneens op te schorten in afwachting van de 
beleidsconclusies van het rijk en mogelijkheden tot verplaatsing van de zendmast te bezien; 
 
alle providers met (verbeterde) GSM- en UMTS-antennes op het grondgebied van Gilze en Rijen te 
wijzen op de mogelijke gevolgen (bijvoorbeeld afstandscriteria) voor bestaande en nieuwe zendmasten 
en/of (verbeterde) GSM- en UMTS-antennes als gevolg van mogelijk nieuwe beleidsconclusies van 
het rijk en dat de gemeente zich daarvoor niet aansprakelijk acht. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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