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Onderwerp: Plaatsing en/of vervanging UMTS-masten op openbare gebouwen 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Als gevolg van de motie van het raadslid B. Neuschwander (Inzake gezondheidsrisico's  UMTS- en 
GSM-masten, voorgesteld 24-10-2005, kenmerk 2005-55) heeft het college in 2005 besloten om -  
in afwachting van de uitkomsten van het Zwitserse onderzoek naar effecten van UMTS en 
welbevinden - geen toestemming te verlenen voor de plaatsing van nieuwe UMTS-masten of voor 
verlenging van bestaande contracten met providers. Het college heeft naar aanleiding van de 
recente publicatie (mei 2006)van het Zwitserse Onderzoek en de reactie van het Ministerie van 
VROM op dit onderzoek (juni 2006) deze maatregel ingetrokken.  
 
Korte samenvatting van het onderzoek en reactie ministerie: 
De Zwitserse onderzoekers hebben het onderzoek naar de mogelijke effecten op welbevinden 
uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van de Nederlandse Gezondheidsraad. De 
onderzoekers hebben geen effecten gevonden van blootstelling aan UMTS-velden op de 
onderzochte gezondheidsaspecten. Samenvattend concludeert de staatssecretaris dat op basis 
van de huidige stand van de wetenschap - met mede nemen van de resultaten van het Zwitserse 
onderzoek  - er vanuit gezondheidsoverwegingen geen aanleiding is om het plaatsen van UMTS-
masten te weigeren ofwel dat plaatsing van UMTS-masten verantwoord is.  
 
Het college ziet daarom geen aanleiding om de genomen maatregel te handhaven en daarbij af te 
wijken van het standpunt van het ministerie van VROM. Met onmiddellijke ingang is plaatsing van 
UMTS-masten en de verlening van bestaande contracten met providers dan ook weer toegestaan.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
de secretaris,      de burgemeester, 
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