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Betreft: UMTS installaties
Amersfoort, 12 november 2004,

Geacht College,
Onlangs heeft de tennisvereniging in Hoogland via het ledenblad kenbaar gemaakt dat ze voornemens is een
UMTS installatie op haar terrein toe te staan. Naar aanleiding van deze mededeling melden veel verontruste
bewoners zich bij ons. Met name de mogelijke consequenties voor de gezondheid baren de omwonenden
ernstige zorgen.
Naar wij hebben vernomen is voor een dekkend UMTS netwerk een aanzienlijk groter aantal installaties
noodzakelijk en zijn bovendien veldspanning en zend-/ontvangfrequentie aanzienlijk hoger dan bij GSM.
Uit overleg met de ter zake kundige beleidsambtenaar is ons gebleken dat voor UMTS installaties dezelfde
beleidsregels van toepassing zijn als voor GSM installaties. Bovendien blijken de meeste installaties
vergunningvrije bouwwerken te zijn. Zo bleek de ambtenaar, begrijpelijkerwijs, niet op de hoogte van de mogelijke
komst van deze installatie.
Omdat over de mogelijke gezondheidsrisico’s van UMTS installaties allerlei verhalen de ronde doen, zie
bijvoorbeeld de website www.stopumts.nl, hebben de omwonenden dringend behoefte aan nadere informatie.
Vanwege bovengenoemde situaties stellen wij u overeenkomstig artikel 37 van het Reglement van Orde van de
Raad de volgende vragen:
1.
2.

3.
4.

Is het gezien het verschil in technische specificaties tussen GSM en UMTS niet gewenst verschillende
beleidsregels te hanteren?
Bent u met ons van mening dat in de beleidsregels een bepaling zou moeten worden opgenomen
waarin meldingsplicht (aan de gemeente) voor nieuw te realiseren GSM/UMTS installaties is
vastgelegd?
Bent u bereid omwonenden van deze en toekomstige installaties vooraf te informeren over de komst
van een installatie, met een uitleg over de mogelijke gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld via een
nieuwsbrief?
Als een meldingsplicht niet mogelijk of wenselijk is, is het dan nog wel gewenst de installaties
vergunningvrije bouwwerken te laten zijn?

Aangezien de tennisvereniging Hoogland een beslissing neemt over de plaatsing van de UMTS installatie op 29
november aanstaande zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons voor die datum zou kunnen antwoorden.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
Hoogachtend,

Namens de CDA gemeenteraadsfractie,

Angeliek Noortman, Roland Offereins
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