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Echt,  4 april 2012 

Aan:   het College van B en W, 
  de gemeenteraad van Echt-Susteren 

  Nieuwe Markt 55 
  6101 CV Echt 
Van:  Gemeenteraadsfractie GroenLinks Echt-Susteren 

  p/a Plataanstraat 27 
  6101 KG Echt 

Betreft:  artikel 37 RvO, zendmast/nieuwbouw basisschool Nieuwstadt 
 
Edelachtbare dames en heren, 

 
Onder verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde vraagt de 

GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Echt-Susteren uw welwillende en 
dringende aandacht voor het volgende. 
 

Ouders van leerlingen van de Burgemeester Willeme-basisschool in Nieuwstadt 
maken zich grote zorgen over de gezondheid van hun kinderen. De nieuwe 

school aan de Susterderweg is gepland in de directe omgeving van een 
zendmast. Volgens scholenkoepel Kindante is er evenwel ,,geen vuiltje aan de 
lucht omdat de mast horizontaal straalt en niet naar beneden." Allerlei 

wetenschappelijke onderzoeken spreken elkaar, onbegrijpelijker wijze, nog 
steeds tegen als het gaat om de gevolgen van urenlange blootstelling aan gsm- 

en umts-straling.   
 
De gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren heeft onlangs groen licht 

gegeven voor de bouw van een nieuwe basisschool bij het sportpark Krekelzank 
aan de Susterderweg in Nieuwstadt. In de periode november 2011–februari 2012 

heeft er een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden om een architectenbureau 
te selecteren, die de nieuwe school gaat ontwerpen.  
  

Steeds meer ouders in Nieuwstadt maken zich terecht zorgen over de zendmast 
die gesitueerd is vlakbij de plek waar de nieuwe basisschool moet gaan verrijzen. 

Wat de ouders betreft zou veel ellende voorkomen kunnen worden indien de 
zendmast naar elders verplaatst wordt. Op veilige afstand van de nieuwe 
basisschool en de ‘bewoonde wereld’ uiteraard. 

 
In een resolutie van 2 april 2009 heeft het Europees Parlement aangegeven dat 

de overheid er op toe moet zien dat scholen zich op een specifieke, op 
wetenschappelijke criteria vastgestelde, afstand van EMV-uitzendapparatuur 

(w.o. umts-zendmasten) bevinden. Hierbij wordt als enigszins veilige afstand 
400 meter aangehouden. 
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Een nieuw onderzoek van Dr. Horst Eger uit het Duitse Naila, die opzien baarde 

met een studie in 2004 waaruit bleek dat mensen die op minder dan 400 meter 
van een gsm-zendmast woonden een driemaal grotere kans op kanker hadden 

dan zij die verder af wonen, heeft eveneens bevestigd dat hoe dichter iemand bij 
een zendmast woont des te groter het aantal biologische klachten als 
slaapstoornissen, depressies, infecties, huidveranderingen, hartritmestoornissen 

en gewrichtsproblemen. De arts concludeert dat het bewijs voor de causale 
samenhang tussen elektromagnetische straling en gezondheidsproblemen 

ondertussen allang geleverd is. 
 
Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Mensen die werken bij of in hoogspanningsmasten, transformaterhuisjes en 
zendstations(masten), hebben daar mee te maken. Bij hoogenergetische 

velden(hoger dan 100 kilohertz) ontstaan elektrische stroompjes die het lichaam 
opwarmen. De spieren trekken onwillekeurig samen. Binnen een uur tot een paar 
dagen na blootstelling kunnen de ogen irriteren, gevoel in de vingers 

verminderen. Het kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en slapte. 
  

Om deze effecten te voorkomen zijn in de Nederlandse en Europese arbo-
regelgeving grenswaarden opgenomen. Die grenswaarden zijn voor de gewone 

bevolking vijf keer zo streng omdat daar ook kwetsbare groepen zoals kinderen, 
ouderen en zieken in voorkomen. Voor jongeren onder de achttien jaar is het  
verboden om te werken met apparatuur die elektromagnetische velden 

uitstralen.  
 

Onder verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van Orde had de 
GroenLinks-fractie in de raad van Echt-Susteren per omgaande dan ook graag 
antwoord op de volgende relevante vragen. 

 
1. Is het college bereid diepgaand onderzoek te verrichten c.q. te 

laten verrichten naar de mogelijk schadelijke gevolgen van de 
straling van zendmasten? 
 

2. Er is tot nu toe onvolledige informatie gegeven aangaande 
mogelijke risicobronnen dankzij de zendmast in de buurt van de 

nieuwbouw van basisschool Burg. Willeme te Nieuwstadt. Is het 
college bereid alsnog volledige openheid te geven middels gerichte 
risicocommunicatie naar alle stakeholders? 

 
3. De beweegredenen om informatie tot nu toe niet te verstrekken 

lijken ingegeven door andere dan motieven waarbij het welzijn van 
schoolkinderen en personeel centraal staat, namelijk de vrees dat 
ouders hun kinderen naar een andere school zullen sturen indien 

de risico’s van de zendmast boven komen drijven. Is het college 
bereid om bij gebleken nadelige gevolgen voor de volksgezondheid 

de bedoelde zendmast te laten verwijderen dan wel dusdanig te 
verplaatsen dat deze geen gevaar oplevert voor de directe, 
bewoonde omgeving? 

 
4. Bestuurslid Marcel van den Eijnden van scholenkoepel Kindante 

bagatelliseert in een krantenartikel van 3-4-2012 (Dagblad De 
Limburger/Limburgs Dagblad, zie bijlage) op nogal simplistische 



wijze de ongerustheid door te stellen dat de straling horizontaal en 

niet naar beneden is gericht. Verder voert scholenkoepel Kindante 
geen eenduidig beleid met betrekking tot het accepteren van het 

vestigen van scholen in de nabijheid van zendmasten. Blijkens een 
krantenartikel van 16-3-2012 (Dagblad De Limburger/Limburgs 
Dagblad, zie bijlage) is Kindante tegen de bouw van een nieuwe 

basisschool in Sittard-Zuid, onder meer omdat daar een zendmast 
in de directe nabijheid gesitueerd is. Is het college bereid om in 

overleg te treden met Kindante en die scholenkoepel er op te 
wijzen dat het haar doelstelling en plicht is op te komen voor het 
welzijn van schoolkinderen en personeel? 

 
5. Is het college bereid alle activiteiten rond de nieuwbouw van de 

Burg. Willeme-basisschool te Nieuwstadt op te schorten totdat er 
onomstotelijke duidelijkheid is met betrekking tot de mogelijk 
schadelijke gevolgen van straling van zendmasten?  

 
In afwachting van een spoedige beantwoording van de vragen, verblijft met 

vriendelijke groet, 
 

Jos Meeuws, fractievoorzitter GroenLinks Echt-Susteren 
p/a Plataanstraat 27 
6101 KG Echt 


