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Actuele Politieke Motie 
 
Raadsvergadering d.d.: 6 november 2007 
 
 
Onderwerp: Plaatsingsbeleid voor masten voor telecommunicatie. 
 
 
De gemeenteraad van Zeist in vergadering bijeen op dinsdag 6 november, 
 
Constaterende dat 
 
• Op 18 april een aanvraag van KPN is gepubliceerd voor het vervangen en verhogen van een 

zendmast aan de Oirschotlaan; 
• In de betrokken buurt hierover veel onrust is ontstaan vanwege zorgen omtrent mogelijke 

gezondheidsrisico’s; 
• Dat zich in de nabijheid van de zendmast een school bevindt; 
• Dat binnen de gemeentegrenzen tegen de twintig masten voor mobiele communicatie in de 

woonomgeving staan (www.antenneregister.nl ) 
• Meerdere raadsfracties hebben uitgesproken, dat eerst voldoende duidelijkheid moet worden 

gegeven over de gezondheidsrisico’s van dergelijke masten; 
• Door het Rijk opdracht is gegeven voor aanvullend onderzoek om de gevolgen voor de 

volksgezondheid van de aanwezigheid van zendinstallaties (met name GPRS en UMTS) voor 
mobiele telefonie te onderzoeken; 

• Dat in tientallen gemeenten nieuw beleid is, of wordt ontwikkeld, rond de plaatsing van 
antenne-installaties voor (GPRS en UMTS) mobiele telefonie; 

 
Spreekt uit 
 

• Het noodzakelijk te vinden dat ook in Zeist nieuw beleid wordt ontwikkeld voor de plaatsing 
van antenne-installaties voor (GPRS en UMTS) mobiele telefonie; 
 
 

Verzoekt het college  
• Binnen zes maanden een concept-beleidsnotitie masten voor telecommunicatie op te stellen 

en de raad in het proces tot vaststelling van dit beleid te betrekken.  
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
Toelichting:  



 
  

2

 
Ongerustheid en zorg in de samenleving omtrent mogelijke gezondheidsproblemen door 
zendinstallaties voor mobiele communicatie neemt toe. Daarnaast komt steeds meer onderzoek 
beschikbaar dat schadelijke effecten aantoont. Alle reden voor de Raad om haar 
verantwoordelijkheid te nemen als volksvertegenwoordigend orgaan en een proces te starten dat 
leidt tot een nieuw beleid rond plaatsing van mobiele communicatie-installaties (GSM, UMTS, 
C2000, etc) Te denken valt aan een proces dat start met een informatiebijeenkomst waar 
deskundigen de diverse invalshoeken belichten èn waar Zeister burgers aan het woord kunnen 
komen. 
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