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Beste heer Van der Kallen, 

ln uw brief van 18-08-2021 uit u uw zorgen en stelt u ons vragen over elektromagnetische straling. Hieronder leest u uw 
vraag en ons antwoord. 

Vraag: Welke geopperde suggestie denkt het college in uitvoering te nemen? 
Antwoord: Als gemeente volgen wij de adviezen van de Gezondheidsraad die gebaseerd zijn op (internationale) 
onderzoeken. Wij doen geen eigen (aanvullend) onderzoek. 
Uit voorzorg wordt wel nader overwogen elektromagnetische straling in het afwegingskader mee te nemen bij 
aanbestedingen in de openbare ruimte of gemeentelijke gebouwen. Ook zal wethouder Jacobs het onderwerp 
meenemen in het overleg met de schoolbesturen. De scholen in Nederland beslissen immers zelf of zij computers 'aan 
de draad' willen of niet. 

T.a.v. de Wmo is uitgezocht of er aanleiding bestond voor een aanpassing van de verordening, maar dit bleek niet het 
geval. Als een inwoner (fysieke of psychische) belemmeringen ervaart op het gebied van maatschappelijke participatie 
en/of zelfredzaamheid (ongeacht of daar een erkende medische aandoening aan ten grondslag ligt), kan een aanvraag 
worden ingediend. Gekeken wordt dan door de Wmo adviseur of de belemmeringen geobjectiveerd kunnen worden 
(eventueel met behulp van onafhankelijk medisch advies). Indien er inderdaad geobjectiveerde belemmeringen worden 
ondervonden kan een maatwerkvoorziening worden verstrekt. Ook in het geval van elektromagnetische 
stralingsgevoeligheid. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. van de Haterd 
e. m. vandehaterd@bergenopzoom. n I 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college, 

Mevr. N.M_ van der Zwan - Brasser 
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