
UMTS- en GSM-antennes 
blijven aandacht vragen 

In het verleden heeft Spanning enkele 
keren aandacht besteed aan de plaatsing 

van GSM-masten op woongebouwen. 
Daarbij ging het onder andere om de 
risico's daarvan en over de mogelijk

heden voor gemeenten om beperkende 
regels te stellen. Binnendruppelende 
vragen van afdelingen zijn reden om 

op enkele punten de informatie te 
actualiseren. 

In augustus 2002 is bepaald dat 
er voor het plaatsen van anten
ne-i nstallaties van maximaal 
vijf meter geen bouwvergun
ning nodig is. Gelijktijdig zijn 
er afspraken vastgelegd in een 
convenant dat afgesloten is tus
sen de regering, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
en de telefoonbedrijven. Daar
in is onder andere vastgelegd 
dat plaatsing van antennes op 
of aan woongebouwen alleen 
kan als dat 'onvermijdelijk' is 
om voldoende dekking, capaci
teit of kwaliteit van het net
werk te krijgen, of als er daar
door minder antennes in totaal 
geplaatst hoeven te worden. 
Belangrijk is verder, dat het 
convenant bepaalt dat er geen 
nieuwe antenne-installaties op 
Qf aan woongebouwen mogen 
komen zonder instemming van 
de bewoners van het betreffen
de woongebouw. Het conve
nant legt minutieus uit hoe die 
instemming verkregen moet 
worden. Alle bewoners moeten 
aangeschreven worden met een 

formulier waarop ze ja of nee 
kunnen aankruisen op de vraag 
of ze met de plaatsing instem
men. Als meer dan de helft van 
de aangeschreven bewoners 
met nee antwoordt, mag de 
installatie niet geplaatst wor
den. Het convenant (en veel 
meer informatie) is te vinden op 
www.antennebureau.nl 

Het convenant gaat alleen over 
antennes waarvoor geen bouw
vergunning nodig is. In een 
aantal gevallen is zo'n vergun
ning wél nodig, bijvoorbeeld 
als de mast hoger is dan vijf me
ter. De vreemde situatie kan 
zich voordoen, dat de rechten 
van de bewoners dan slechter 
geregeld zijn. De instemmings
procedure van het convenant 
maakt dan immers plaats voor 
de bouwvergunningprocedure 
van de gemeente. En die houdt 
in: publicatie van de aanvraag 
en wachten of er bezwaren ko
men. Afdelingen doen er goed 
aan te kijken hoe hun gemeente 
ermee omgaat, en waar nodig 

te eisen dat er wél instemmin 
gevraagd wordt aan alle bewo
ners. 

Onderzoek signaleert 
gezondheidsgevolgen 

U MTS-masten 

De zendmasten die nu overal in 
Nederland te vinden zijn, zijn 
voor GSM-masten. Die zullen 
echter snel verdrongen worden 
door een nieuw systeem: 
UMTS. De eerste masten daar
voor zullen in de loop van dit 
jaar gebruikt gaan worden; in 
2007 moet er een dekkend 
UMTS-net in heel Nederland 
zijn. De vraag is bij UMTS 
echter nog sterker gerechtvaar
digd dan bij GSM wat de ge
volgen van de straling zijn . 
In september 2003 presenteer
de TNO de resultaten van een 
onderzoek in opdracht van de 
regering naar gezondheicts
gevolgen van blootstelling aan 
de straling van zendmasten 
voor mobiele telefonie. Daar 
kwam als conclusie uit, dat er 
een ' statistisch significante re
latie' gevonden is tussen de 
aanwezigheid van elektromag
netische velden die lijken op 
die van een UMTS basisstation 
en het ervaren welzijn van de 
proefpersonen. Klachten die 
gemeld werden, zijn onder an
dere duizeligheid, tintelingen 
en slechter concentratievermo
gen. Deze klachten werden niet 
gemeld bij elektromagnetische 
velden van GSM antennes. 
In antwoord op Kamervragen 
(onder andere van Krista van 
Velzen) liet de regering weten 
dat er vervolgonderzoek komt, 
maar dat er geen reden is om 
niet door te gaan met het plaat
sen en het in gebruik nemen 
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van UMTS-masten. De rege
ring gaat ervan uit, dat er buiten 
een afstand van drie meter 
recht vóór de antenne, en een 
halve meter onder, boven en 
achter de antenne geen gezond
heidsrisico is. Dat deed ze ech
ter ook al voordat het UMTS
onderzoek gehouden werd. 
Het Meldpuntennetwerk ge
zondheid en milieu (NMGM), 
dat zich al jarenlang bezig
houdt met elektromagnetische 
straling, bepleit het in acht 
nemen van het voorzorgsprin
cipe: niet plaatsen van UMTS
antennes totdat met zekerheid 
kan worden vastgesteld dat er 
geen schadelijke effecten zijn 
voor de gezondheid. 

Te verwachten valt, dat afdelin
gen de komende tijd regelmatig 
te maken krijgen met bewoners 
die het niet zien zitten een 
UMTS-antenne op hun dak te 
krijgen. De voorgeschreven in
stemrningsverplichting maakt 
het dan mogelijk een actie op 
touw te zetten. Pas daarbij wel 
op datje de informatie zorgvul
dig brengt. Met indianenverha
len help je niemand. 
Het meldpuntennetwerk vind 
je op www.mngm.nl. In Den 
Haag heeft P-teammedewerker 
Donald Pols de GSM- en 
UMTS-masten in zijn porte
feuille: dpols@sp.nl • 




