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UMTS en Oud-Zuid 
Herziene voordracht n.a.v. het preadvies van het dagelijks bestuur op twee raadsinitiatieven 
rond de plaatsing van UMTS-masten in Oud-Zuid, en nogmaals herzien n.a.v. de discussie in 
de commissie R&V van 23 januari 2007. 
 
Bram Bos (GroenLinks), Ron Kat (PvdA) en Yvonn van der Linde-Haurissa (VVD) 
versie 3.1, d.d 8 februari 2007. Voordracht voor de raad van 21-2-2007 
 
Vooraf 
In april 2006 dienden GroenLinks en VVD het raadsinitiatief ‘Een plek voor ontmasting’ in. In 
juni 2006 volgde een raadsinitiatief van de PvdA en GroenLinks onder de titel ‘Een rem op toe-
komstige UMTS- en GSM-masten in Oud-Zuid’. Eind oktober verscheen het pre-advies van het 
dagelijks bestuur van Oud-Zuid op deze raadsinitiatieven. Behandeling van de raadsinitiatieven 
vond plaats in de commissie R&V van 23 januari 2007. Naar aanleiding van die discussie zijn 
nog enkele wijzigingen in de besluitpunten doorgevoerd. Onderaan de voordracht (pagi-
na 4) wordt vermeld welke dat zijn. 
 Goede besluitvorming komt in wisselwerking tot stand tussen de kaderstellende raad en het 
uitvoerende dagelijks bestuur. De pre-advisering van het db geeft ons aanleiding om nogmaals 
naar de voorgestelde besluitpunten in beide raadsinitiatieven te kijken. We zijn bovendien een 
half jaar verder, en de ontwikkelingen en het denken staan niet stil. 
 In het navolgende geven we kort weer welke uitgangspunten wij voorstellen om te hanteren 
bij de omgang als lokale overheid met de plaatsing van, en de maatschappelijke onrust over 
antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie. Vervolgens dragen we een nieuwe set be-
sluitpunten voor, die ter vervanging dient van de oorspronkelijk geformuleerde besluitpunten in 
de raadsinitiatieven. 
 
Uitgangspunten 

1. Er is wetenschappelijk verschil van mening over de mogelijkheid van schadelijke effec-
ten op de volksgezondheid op de korte of lange termijn door electromagnetische stra-
ling van basisstations voor mobiele telecommunicatie. Diverse studies tonen effect aan, 
diverse andere laten geen effect zien. Op grond van het heersende wetenschappelijke 
fysisch-biologische paradigma schatten gevestigde wetenschappers de kans op zulke 
effecten zeer laag in – hieraan liggen ook de huidige stralingsnormen ten grondslag.  

2. Schadelijkheid is –zeker op de langere termijn– nooit uit te sluiten. Er is reden genoeg 
om waakzaam te blijven, en niet voor niets heeft de Gezondheidsraad hieromtrent op 
30 mei 2006 nog een hele reeks valide onderzoeksvragen geformuleerd, waarvan een 
deel de komende tijd in opdracht van ZonMW zullen worden onderzocht. 

3. Er is een groep mensen die verhoogd sensitief zegt te zijn voor electromagnetische 
straling, en daadwerkelijk zegt te lijden onder de dagelijkse aanwezigheid van hogere 
stralingsniveaus – ook als die onder de wettelijke norm voor aanvaardbaarheid liggen.  

 
4. Het staat onomstotelijk vast dat er maatschappelijke onrust is over de mogelijke effec-

ten van electromagnetische straling van antenneinstallaties op het welbevinden en de 
gezondheid van mensen. Deze onrust verdwijnt naar onze overtuiging niet door slechts 
te wijzen op wetenschappelijke expertise die claimt dat er niks aan de hand is.  

5. Deze maatschappelijke onrust komt onder meer voort uit een plaatsingsprocedure, die 
gebrekkige zeggenschap geeft aan bewoners in een pand waarop een installatie wordt 
beoogd, en helemaal geen zeggenschap aan omwonenden van een beoogde lokatie. In 
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combinatie met de grote economische belangen die met de uitrol van umts gemoeid 
zijn, leidt dit tot begrijpelijk verzet. Een deel van de klachten van omwonenden komt 
voort uit dit niet gekend zijn, hun gebrek aan invloed op wat er in hun directe leefomge-
ving gebeurt, en de onmogelijkheid om zich hieraan te onttrekken. 

6. De meeste mensen vinden een goed dekkend mobiel netwerk in de stad noodzakelijk, 
zolang de lasten en de eventuele risico’s daarvan evenredig worden verdeeld over ie-
dereen. 

 
7. Het betrekken van omwonenden, en ze deelgenoot maken van de afweging tussen las-

ten en lusten zou daarom integraal onderdeel moeten en kunnen zijn van het verdere 
proces van uitrol van umts-netwerken. 

8. Lokale actoren als de gemeente, het stadsdeel en woningbouwcorporaties zijn bij uit-
stek geschikt om dit proces in goede banen te leiden, en moeten die verantwoordelijk-
heid nemen. In het belang van hun burgers en huurders, en in het belang van een goed 
dekkend netwerk. Hun beperkte bevoegdheden in deze mogen geen excuus zijn om 
niks te doen. 
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Besluitpunten 
 
T.a.v. toekomstige plaatsingen 
 
De stadsdeelraad besluit dat: 

1. stadsdeel Oud-Zuid een verantwoorde uitrol van umts-netwerken nastreeft, waarin 
a. bewoners en omwonenden zodanig worden betrokken, dat ze daadwerkelijk 

het gevoel hebben invloed te hebben gehad op eventuele plaatsing van anten-
nes in hun directe omgeving; 

b. de lusten en lasten van umts-netwerken zoveel mogelijk evenredig worden ver-
deeld over alle burgers; 

c. elektrosensitieve burgers de mogelijkheid hebben om zich voldoende te be-
schermen; 

d. gevoelige lokaties, zoals peuterspeelzalen, scholen, ziekenhuizen en bejaar-
denoorden, bij plaatsing worden ontzien; 

e. de electromagnetische belasting tot het minimaal noodzakelijke wordt beperkt; 
2. stadsdeel Oud-Zuid de zeggenschap van bewoners en omwonenden van potentiële an-

tennelokaties vergroot door 
a. uiterlijk 1 juni 2007 het jaarlijks herziene plaatsingsplan zonder beperkingen 

openbaar te maken, tenzij op dat moment op grond van ervaringen elders vast-
gesteld is dat dit onafwendbaar grote financiële en juridische gevolgen heeft 
voor het stadsdeel; 

b. halfjaarlijks aandacht te besteden in de stadsdeelkrant aangaande de werking 
van de instemmingsprocedure, de werkwijze van de operators, de door sommi-
gen veronderstelde gezondheidsrisico’s, de afwegingen tussen de lusten en de 
lasten, en de beleidsuitgangspunten van stadsdeel Oud-Zuid, en te verwijzen 
naar de verschillende informatiebronnen (waaronder het Antennebureau, Stop-
UMTS, het plaatsingsplan op de website van Oud-Zuid); 

3. stadsdeel Oud-Zuid bij het beoordelen van de plaatsingsplannen de volgende uit-
gangspunten hanteert, en in overleg met de operators treedt als hiervan afgeweken 
wordt: 

a. spreiding van antennelokaties in plaats van cumulatie van antennes op één lo-
katie. Van het welstandelijk gesproken wenselijke site-sharing wordt afgestapt, 
ten gunste van een betere spreiding van de lasten; 

b. voorkeur wordt gehecht aan lokaties, die het minste aantal bewoners in de di-
recte omgeving hebben; 

c. gevoelige lokaties, zoals peuterspeelzalen, scholen, ziekenhuizen en bejaar-
denoorden, worden bij plaatsing ontzien; 

4. indien Stadsdeel Oud-Zuid contracten aangaat met operators voor plaatsing van 
antenneinstallaties op gebouwen van het stadsdeel, ontbindende voorwaarden en 
schadeclausules opgenomen worden die gerelateerd zijn aan mogelijke effecten van 
hoogfrequente elektromagnetische straling op het welzijn en de gezondheid van 
mensen. 

5. in navolging van de gemeente Salzburg informatie op de website van Oud-Zuid be-
schikbaar te stellen, waarin aangegeven wordt hoe mensen op praktische manieren de 
stralingsbelasting in hun huis (die van diverse bronnen afkomstig is) kunnen verminde-
ren; 

 
T.a.v. plaatsingen in het verleden op verzorgingstehuis d’Oude Raai 
 
De stadsdeelraad besluit: 

6. uit te spreken dat de concentratie aan masten op d’Oude Raai niet alleen onwenselijk is 
in het licht van het bovengenoemde beleid van spreiding van lusten en lasten, maar 
overigens ook te betreuren is, omdat bij deze plaatsingen de bewoners en omwonen-
den van dit verzorgingstehuis op geen enkele manier zijn geraadpleegd of betrokken; 

7. het dagelijks bestuur opdracht te geven: 
a. in spoedig overleg te treden met de betrokken operators, en de directie van verzor-

gingstehuis d’Oude Raai om de mogelijkheden en kosten van verplaatsing van een 
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deel van de masten aldaar naar elders in de wijk te inventariseren. Te denken valt 
o.m. aan (de zijkant van) het Okura-hotel; 

b. hierbij uitdrukkelijk gebruik te maken van de afloop van gesloten contracten; 
c. in die gesprekken te benadrukken dat de rechtmatigheid van de na juni 2002 ge-

plaatste masten formeel gesproken op zijn minst dubieus is, en deze masten in ie-
der geval moreel en in de geest van het convenant ten onrechte zijn geplaatst. 

d. in die gesprekken ook de kans te benadrukken voor de operators om hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te nemen, door verplaatsing te koppelen aan een 
methodologisch verantwoord epidemiologisch dubbel blind onderzoek, waarbij be-
woners met klachten actief betrokken worden. 

e. vervolgens de regie te voeren voor het regelen van financiering bij ZonMW en de 
Convenantspartijen voor een dergelijk onderzoek, bijvoorbeeld uit te voeren door 
de GGD Amsterdam. 

f. gelijktijdig de mogelijkheid, zinvolheid en kosten te onderzoeken van electromagne-
tische isolatie van het dak van d’Oude Raai t.b.v. het beperken van de last van de 
bewoners; 

g. over de voortgang van het bovenstaande binnen twee maanden terug te rapporte-
ren aan de raad.  

8. een budget van 15.000 euro ter beschikking te stellen uit de rentebaten 2007 voor amb-
telijke capaciteit t.b.v. overleg en regie; 

9. in een besloten vergadering een maximum-bedrag vast te stellen, dat het stadsdeel ter 
beschikking kan stellen om verplaatsing van een deel van de umts-masten op d’Oude 
Raai mede mogelijk te maken; 

 
T.a.v. de normen en regels die door hogere overheden worden vastgesteld 

10. het dagelijks bestuur op te dragen namens het stadsdeel te pleiten bij de rijksoverheid 
voor een zodanige aanpassing van de instemmingsprocedure, dat  

a. niet alleen bewoners van een pand waarop een antenneinstallatie zal worden 
geplaatst om hun instemming wordt gevraagd, maar ook de directe omwonen-
den in een straal van 50 meter van de lokatie van de antennemast; 

b. bewoners van verzorgingstehuizen, en andere bewoners zonder officieel huur-
contract maar met een inschrijving in de GBA, in de instemmingsprocedure de-
zelfde status krijgen als bewoners met een officieel huurcontract; 

11. het dagelijks bestuur op te dragen namens het stadsdeel te pleiten bij de rijksoverheid 
en de Europese Unie de normen voor de electromagnetische stralingsbelasting van an-
tennemasten opnieuw te overwegen, en daarbij uit te gaan van het ALARA-principe (as 
low as reasonably achievable). 

 
 
Bram Bos (GroenLinks) 
Ron Kat (PvdA) 
Yvonn van der Linde-Haurissa (VVD) 
 
8 februari 2006 
 
 
Nota Bene: hieronder staat aangegeven welke besluitpunten zijn gewijzigd danwel toe-
gevoegd t.o.v. de voordracht zoals die is behandeld in de commissie R&V van 23 januari 
2007:  

Gewijzigd zijn de besluitpunten 2.a, 5 en 8. 
Toegevoegd zijn de besluitpunten 10 en 11. 
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Bijlage: reactie van indieners op punten in de preadviezen van het dagelijks bestuur 
 
1. Verplaatsing masten D’Oude Raai: 

a. Het Okura Hotel is wel degelijk een alternatief: de masten zouden ook aan de zijkant 
kunnen worden geplaatst; 

b. Verplaatsing van een deel van de masten naar elders past in de gedachte van het sprei-
den van lusten en lasten; 

 
2. De onterechte plaatsing van masten op D’Oude Raai 

a. Ook als VROM de onduidelijkheid over de status van verzorgingstehuizen in het conve-
nant wegneemt, blijft het feit dat in het verleden geplaatste masten op d’Oude Raai te-
gen de geest van dat convenant zijn geplaatst, omdat niet de instemming van de bewo-
ners is gezocht. Op zulke situaties doelt ook besluitpunt 5 van Motie D van de VVD (25-
1-2006).  

b. Het stadsdeel is juridisch gezien geen convenantpartner. 
 
3. Epidemiologisch dubbel-blind onderzoek 

a. Het fameuze Zwitserse UMTS-onderzoek is momenteel moeilijk op validiteit te toetsen: 
Staatssecretaris Van Geel (VROM) laat in een brief aan Rechtspraktijk BAWA te Haaks-
bergen d.d. 21 december 2006 weten dat FSM (het Zwitserse onderzoeksinstituut) wei-
gert om de ruwe onderzoeksdata van het Zwitserse UMTS-onderzoek openbaar te ma-
ken. 

b. Het db stelt dat het voorstel voor een dubbelblind epidemiologisch onderzoek op deze 
plek op methodologische bezwaren stuit, omdat de omwonenden hun ongerustheid al 
zouden hebben geuit. Desgevraagd stelt Rob van Strien van de afdeling Medische Mi-
lieukunde van de GGD Amsterdam, dat dit in de voorgestelde opzet geen bezwaar hoeft 
te zijn, omdat je binnen een groep personen verschillende situaties (UMTS mast aan/uit) 
per persoon met elkaar vergelijkt (zie bijlage: email van Rob van Strien van 17-11-2006). 

 
. 
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Subject: d'Oude Raai 
Date: Fri, 17 Nov 2006 11:47:27 +0100 
From: Rob van Strien 
 
Beste Bram Bos,  
Fred Woudenberg vroeg mij te reageren op je vraag over een onderzoek rond d'Oude Raai. Ik 
denk dat je gelijk hebt als je zegt dat het argument van het DB niet klopt. Je vergelijkt binnen 
een groep personen verschillende situaties (UMTS mast aan/uit) per persoon met elkaar. Daar-
door is het niet van groot belang of die mensen nu denken dat er een gezondheidsprobleem 
aan de masten kleeft of niet. Ik denk echter wel dat het heel moeilijk waar te maken en te reali-
seren is om zowel GSM als UMTS masten voor een bepaalde periode uit te zetten en dat ook 
nog eens blind te doen (mensen gebruiken hun telefoon toch wel, en dan weten ze of het een 
mast aan is of niet).  
 
Ik heb trouwens geen gedetaillerd onderzoeksvoorstel gezien, dus kan ik me op dit moment ook 
geen goed beeld vormen van wat precies onderzocht zou gaan worden. Ik denk echter dat 
15000 euro een vrij klein bedrag is voor een verantwoord uitgevoerd epidemiologisch onder-
zoek, waarbij mijns inziens ook een gedegen blootstellingsbepaling zou horen (meten dus, en 
het liefst per persoon). 
 
Over blootstelling wil ik ook nog even het volgende opmerken. Als mijn informatie over anten-
nezaken klopt is het zo dat wanneer in een bepaalde gemeente/stadsdeel geen antennes ge-
plaatst kunnen worden de providers zullen proberen om plaatsen te vinden net over de grens. 
Deze antennes zullen met een wat hoger vermogen moeten werken om het hele gebied te kun-
nen bestrijken. Daarmee zou je er in theorie voor kunnen zorgen dat sommige bewoners (vooral 
de mensen aan de rand van het stadsdeel) juist een hogere blootstelling krijgen dan voorheen. 
Het weren van antennes uit een stadsdeel levert dus niet perse een lagere blootstelling aan het 
elektromagnetisch veld op. De vraag is dus wil je ervoor zorgen dat de blootstelling van mensen 
zo laag mogelijk is, of wil je ervoor zorgen dat mensen geen antennemasten meer zien. Het 
laatste betekent niet automatisch een lagere blootstelling. En omgekeerd betekent de aanwe-
zigheid van meer masten ook niet automatisch dat de blootstelling hoger zal zijn. Misschien is 
het een idee om de providers eens te bewegen om metingen in en rond d' Oude Raai te laten 
doen met de antennes aan en met de antennes uit. Ik zou wel benieuwd zijn naar de resultaten 
van zo'n experiment. Zo'n onderzoek zou denk ik wel mogelijk zijn voor het genoemde bedrag. 
 
In het GGD standpunt over antennes staat overigens dat wij vinden dat de inspraak beter gere-
geld zou kunnen worden, en misschien ook uitgebreid naar gebruikers (ipv nu alleen huurders) 
van gebouwen. Zoals ook in jullie stukken staat kan het stadsdeel voor gebouwen die in eigen-
dom zijn van het stadsdeel beslissen of er antennes op komen of niet. Je zou ook kunnen 
overwegen om dat aan de gebruikers van zo'n gebouw te vragen. Misschien zijn sommige 
mensen juist wel heel erg voor het plaatsen van antennes, omdat ze mobiele telecommunicatie 
heel belangrijk vinden. 
 
met vriendelijke groet 
Rob van Strien 
Medische Milieukunde, GGD Amsterdam 
 


