
 

 1

Raadsvergadering d.d. 15 maart 2011 agendapunt  7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 maart 2011 
 
Onderwerp:          Behandeling burgerinitiatief stichting Last van de Mast 
Portefeuillehouders:   Dhr. F.A van Zuilen/ dhr. H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 606 
E-mail adres:   j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:          Desgewenst de gevraagde discussie voeren 
Bijlagen:     
-   Verzoek burgerinitiatiefvoorstel (bijgevoegd) 
-   “Verordening burgerinitiatief” 28 mei 2022 (ter inzage) 
-   Betreffende onderdelen uit de “beleidsnota Lokaal Gezondheidsbeleid” (ter inzage) 
-   Correspondentieset m.b.t. beleidslijn UMTS masten vanaf 1998 (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

 
Op 11 februari jl. is door de stichting Last van de Mast uit Zuidlaren een verzoek (burgerinitiatiefvoorstel) 
ingediend om een discussiebijeenkomst te organiseren met de gemeente Tynaarlo over de voor- en 
nadelen van het plaatsen van nieuwe zendmasten voor telecommunicatie. Deze discussie kan leiden tot 
een nieuwe beleidslijn voor antennemasten.  
Doel van de brede discussiebijeenkomst is om de voor- en nadelen van zendmasten te bespreken en om 
na te gaan in hoeverre de huidige beleidslijn uit 1999 aangepast dient te worden.  
 
In uw vergadering van 1 maart jl. is besloten om het verzoek van de stichting Last van de Mast op uw 
agenda van 15 maart 2011 te plaatsen. 
 
De verdere toelichting die de stichting op hun verzoek geeft is als volgt: 
 
“Aanleiding voor dit initiatief is de onrust die er bij de bewoners in de wijk rond sporthal de Marsch is 
ontstaan over de voorgenomen plaatsing van een zendmast. Meer dan 300 bewoners hebben een 
handtekening gezet onder een zienswijze waarin kritische vragen worden gesteld over de mogelijke 
gevolgen van deze mast. Op korte termijn staan er verscheidene andere aanvragen voor plaatsing van 
zendmasten in de gemeente op stapel. De vergunningsprocedure voor deze nieuwe masten is nog niet 
gestart.  
Uit antwoorden van het College op vragen van enkele raadsfracties ( 7 januari 2011) blijkt dat er volgens 
de gemeente geen aanwijzingen zijn die een terughoudend beleid bij plaatsing van UMTS- antennes 
rechtvaardigen. Dit terughoudend beleid is geformuleerd in februari 1999 en wordt omschreven als een 
formele "pas op de plaats". Een van de kernpunten van deze beleidslijn is dat er geen masten komen op 
plaatsen waar het landschap wordt aangetast (opengebieden, cultuurhistorisch waardevolle 
nederzettingen, monumenten)  
 
 



 

 2

Blijkbaar wil de gemeente tot aanpassing van dit terughoudende beleid komen. Het lijkt ons als burgers 
van groot belang om deze aanpassing zorgvuldig te laten plaatsvinden en hierbij rekening te houden met 
de resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over gezondheidsrisico's in verband met 
elektromagnetische velden (EMV). Punt 8:  het is in ieders belang om bij installatie van nieuwe EMV 
uitzendapparatuur een oplossing te vinden die berust op een dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en 
belangenverenigingen van omwonenden.  
 
Wij stellen ons voor dat er een discussiebijeenkomst wordt georganiseerd met de gemeenteraad, waarin 
voor- en nadelen van zendmasten worden besproken. Bij deze openbare discussie kunnen ook experts 
worden betrokken van buiten de gemeente.  
In deze discussie dient de mogelijke aantasting van het landschap als criterium voor  
plaatsing meegenomen te worden.   
Ook vinden wij dat gezondheidsrisico's aan bod moeten komen van zowel mens, plant als dier. De 
gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van volksgezondheid, zoals vastgelegd in 
de gemeentewet. Hoewel op landelijk niveau de gezondheidsraad (commissie EMV) oordeelt over 
mogelijke gezondheidsrisico's, vinden wij dat de gemeente de gezondheidsraad niet klakkeloos hoeft te 
volgen. In het verleden is gebleken dat ook de gezondheidsraad feilbaar is, zoals bij het trage erkennen 
van de schadelijkheid van asbest.  
De aanhoudende stroom publicaties waarin gezondheidsrisico's rond zendmasten worden gemeld, 
werden tot nu toe door de commissie EMV als kwalitatief onvoldoende hoogwaardig beoordeeld. Voor 
onderzoek waaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidsproblemen wordt de lat soms 
minder hoog gelegd. Een voorbeeld hiervan is het Zwitsers UMTS onderzoek, waar uit zou blijken dat er 
geen aanwijzingen zijn voor gezondheidsproblemen bij kortstondige blootstelling aan zendmasten.  
Uit de onderzoeken waaruit blijkt dat er gezondheidsklachten voorkomen in de omgeving van 
zendmasten, is een relatie te vinden tussen de sterkte van het veld van de mast en de hoeveelheid 
klachten.  
Wij willen dat de gemeente Tynaarlo haar uiterste best doet om de gezondheid van haar bevolking te 
beschermen. Daarvoor is er volgens onze inzichten meer mogelijk dan dat de gemeente kritiekloos het 
standpunt van de rijksoverheid overneemt.  
Met het oog op de forse toename van zendmasten in de nabije toekomst willen wij de gemeente steunen 
om tot een eigen standpunt te komen over deze materie. Onafhankelijke informatie van deskundigen die 
kritisch staan tegenover de effecten van zendmasten speelt daarbij een rol.  
Voorstel  
Wij verzoeken de gemeenteraad om een brede discussiebijeenkomst te organiseren,  
waarin voor- en nadelen van zendmasten worden besproken. Doel hiervan is om na te gaan in hoeverre 
de huidige beleidslijn uit 1999 aangepast dient te worden.”  
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Vervolgprocedure 

 
Op grond van artikel 6 van de “Verordening burgerinitiatief gemeente Tynaarlo“ is de stichting  
uitgenodigd voor de vergadering van 15 maart 2011. De stichting heeft tijdens deze vergadering de 
gelegenheid om het  burgerinitiatief nader toe te lichten. 
 

Gevraagd besluit 

 
 
Desgewenst de gevraagde discussie voeren 
 
 
Het Presidium van de raad  van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,    voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,   griffier 


