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Geachte heer Van Haren,
Op 19 januari 2018 ontvingen wij uw brief met betrekking tot het (opnieuw)
in gebruik nemen van het korte golf zendstation aan de Juttepeerlaan in
Zeewolde. De huidige masten zullen afgebroken en verwijderd worden om
plaats te maken voor nieuwe masten/antennes met het doel om in 2020 het
zendstation opnieuw operationeel in gebruik te nemen.
Bezorgdheid omwonenden over elektromagnetisch veld
U geeft aan dat, in vergelijking met het voormalige gebruik van het
zendstation door de Wereldomroep, uw Ministerie met een aanmerkelijk
beperkter vermogen zal uitzenden. Het bijbehorende elektromagnetische
veld zal daardoor ook beperkter zijn dan tijdens de gebruiksperiode van de
Wereldomroep.
Tijdens de periode van gebruik door de Wereldomroep was sprake van veel
overlast als gevolg van het elektromagnetische veld. Zo was er technische
overlast op de apparatuur van omliggende agrarische bedrijven en was er
onrust over al dan niet bewijsbare effecten op de gezondheid van
omwonenden.
Tijdens een door u georganiseerde bewonersbijeenkomst op 18 december jl.
werd duidelijk dat de direct omwonenden zeer bezorgd zijn als het gaat om
de technische en gezondheidskundige effecten van het opnieuw in gebruik
nemen van het zendstation.
Uw toezeggingen tijdens de bewonersbijeenkomst
Op de bijeenkomst werd door u aangegeven dat er een proefperiode (in
2019) voor de daadwerkelijke ingebruikname komt om te kunnen bepalen
wat de technische effecten van het zendstation zijn. Daarnaast zal er een
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regeling worden opgesteld om aantoonbare schade ten gevolge van het in
gebruik nemen van het zendstation te compenseren. Tenslotte heeft u
aangegeven dat de omwonenden betrokken zullen worden bij de keuze van
een onafhankelijk bureau dat tijdens de proefperiode onderzoek zal doen
naar de gevolgen van het in werking zijnde zendstation. Dit zijn belangrijke
toezeggingen van uw kant, die wij van harte ondersteunen.
Monitoring en rapportage
De rol van de gemeente is in deze relatief beperkt. De gemeente is geen
bevoegd gezag in het kader van de noodzakelijke vergunningen en heeft
daarom ook geen handhavende rol. Niettemin vinden wij het van belang om
ons bestuur goed te kunnen informeren en wij dringen er dan ook bij u op
aan om jaarlijks een monitoringsrapportage op te stellen omtrent de
klachten en vragen die door omwonenden aan u gezonden zijn en de wijze
waarop u daarmee bent omgegaan. Deze rapportage wordt aan onze
gemeenteraad voorgelegd.
Daarnaast verzoeken wij u jaarlijks een overleg in te plannen tussen
vertegenwoordigers van uw Ministerie, de gemeente Zeewolde en de direct
omwonenden om de stand van zaken door te nemen.
Tenslotte geven wij aan dat we voornemens zijn de medisch milieukundigen
van GGD Flevoland te vragen in kaart te brengen wat de huidige inzichten
zijn als het gaat om het effect op de gezondheid van een zendstation zoals
uw Ministerie het in gebruik wilt gaan nemen.
Graag ontvangen wij uw bevestiging over de tijdens de bijeenkomst
aangegeven toezeggingen en tevens uw instemming met de door ons
voorgestelde monitoringsrapportage, het jaarlijkse overleg en het beoogde
onderzoek door GGD Flevoland.
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