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Geachte leden van de raad, 

 

Ik heb u 7 oktober 2019 geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het 5G-netwerk. Ik heb u 
toegezegd dat het college informatie over het 5G netwerk gaat verzamelen, in gesprek gaat met inwoners 
over het 5G netwerk en daarna hun standpunt inneemt over de invoering van het 5G-netwerk. 
In deze mededeling geef ik u de stand van zaken.   

 

Wat is het 5G-netwerk? 

Het 5G-netwerk is het snelle netwerk voor mobiel internet. Het is de vijfde generatie netwerk en de 
opvolger van 4G. Dit nieuwe netwerk is nodig, omdat het dataverkeer explosief toeneemt en 4G aan het 
einde van de mogelijkheden zit. Het 5G-netwerk heeft meer capaciteit en is sneller. Ook zijn er veel meer 
technische toepassingen mogelijk, zoals de ondersteuning van hulpdiensten op afstand, zelfrijdend 
vervoer of verbetering doorstroming op wegen. 

De voorbereidingen zijn gestart 

De Rijksoverheid, gemeenten en de 5G Telecomaanbieders bereiden zich voor op de uitrol van het 5G-

netwerk.  

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in de zomerperiode van 2019 het 
conceptwetsvoorstel “implementatie Telecomcode In de Telecomwet 1998” ter consultatie voorgelegd. 
Het wetsvoorstel is bedoeld om de spoedige uitrol van het 5G-netwerk mogelijk te maken. Dat heeft 
geleid tot vragen, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico’s, de communicatie, het straatbeeld, het beheer 
van de openbare ruimte en publieke infrastructuur, de kosten en ook over inspraak- en 
bezwaarmogelijkheden. Dat vraagt om duidelijkheid van het ministerie. Net als veel andere gemeenten 
hebben wij daarom een reactie naar het ministerie gestuurd.  
EZK heeft twee overleggen met gemeenten georganiseerd om deze reacties te bespreken. Naar 
aanleiding van deze bijeenkomsten heeft VNG en GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen)  
gezamenlijk een aantal wijzigingen voorgesteld, over het verplicht toestaan van plaatsing van kleine 
antennes op de gemeentelijke infrastructuur, over gezondheidsrisico’s en de communicatie hierover, over 
kosten en de gevolgen voor gemeenten.  
Naar aanleiding van de reacties wijzigt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het 
wetsvoorstel en worden de gevolgen ervan onderzocht, een impactanalyse.  
 
Het Antenneconvenant is in december 2019 met een jaar verlengd. In het Antenneconvenant maken de 

Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de aanbieders van mobiele telefonie 

afspraken over de plaatsing van antennes. In het Antenneconvenant staat bijvoorbeeld dat mobiele 

aanbieders een plaatsingsplan moeten opstellen voor de gemeente. Hierin geven zij aan waar zij 

antenne-installaties willen bouwen, zowel vergunningvrije als vergunningplichtige. Dit geeft de 

mogelijkheid om de ontwikkelingen rond de nieuwe Telecomwet in het convenant van 2020 op te 

nemen; zie nieuwsbericht.   

De providers zijn begonnen met het voorbereiden van antennes voor 5G. Bestaande antennes worden 

hiervoor aangepast. 

 

In 2020 veilt Ministerie van EZK de eerste frequenties waar providers 5G mee kunnen aanbieden. Voor 

het 5G netwerk zullen meerdere frequenties worden gebruikt. Het voornemen is om in 2022 andere 

frequenties te veilen. Een belangrijke voorwaarde is dat de providers een dekking van 98% met een 

snelheid van 8 mbps moeten realiseren.  
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Verwacht wordt dat er 10% meer antennes moeten worden geplaatst. Meer informatie over de plannen 

voor het 5G-netwerk vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van het 

Antennebureau. 

 

Blootstelling aan straling en gezondheid 

Er is een aantal testlocaties van het 5G-netwerk. In de periode februari tot en met september 2019 heeft 

Agentschap Telecom op drie 5G-testlocaties meerdere veldsterktemetingen uitgevoerd bij 5G-antennes. 

De veldsterkte lag een factor 10 tot 20 onder de Europese blootstellingslimieten: tussen de 1,1 en 3 volt 

per meter (V/m). De limieten lopen, afhankelijk van de frequentie, van 28 tot 61 volt per meter. De 

metingen geven een eerste indicatie van de veldsterke van 5G-antennes. Dit staat in het onderzoek van 

het RIVM en Agentschap Telecom. Lees verder op de website van Agentschap Telecom.  Agentschap 

Telecom volgt de ontwikkelingen en blijft meten tijdens de introductie van 5G. 

Een aantal mensen en organisaties vindt dat er toch gezondheidsrisico’s zijn. Zij zeggen dat een aantal 

mensen ziek is door blootstelling aan elektromagnetische straling. Zij refereren naar een aantal 

wetenschappers en wetenschappelijke onderzoeken. Zij wijzen overheden / gemeenten op de risico’s van 

straling. Instituten als de Gezondheidsraad, Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (waaronder TNO, 

RIVM), Agentschap telecom en GGD delen dit niet. Zie ook kennisplatform. 

De discussie over en weerstand tegen het plaatsen van antennes en straling groeit in binnen- en 

buitenland. Er zijn organisaties opgericht, zoals De Stichting ElektroHyperSentiviteit (EHS), Stichting 

Stralings Arm Nederland en Let’s Talk About Tech, en een  groot aantal burgers heeft onze gemeente en 

anderen gemeenten gewezen op de gezondheidsrisico’s. Gewezen wordt ook op Zwitserland, waar een 

veel strengere blootstellingslimiet wordt gehanteerd dan die de Europese Unie adviseert en Nederland 

hanteert. Geregeld sturen zij ons e-mails en brieven. 

Wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Gezondheidsraad 

concluderen dat in het wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten 

op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten. 

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid brengt organisaties met kennis van 

elektromagnetische velden samen. In het Kennisplatformwerken samen: RIVM, TNO, DNV GL, GGD 

GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.  

De Europese Unie heeft alle lidstaten aanbevolen om de blootstellingslimieten van de ICNIRP 

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) na te leven ter bescherming van de 

bevolking. Nederland heeft deze aanbeveling overgenomen. 

 

Er zijn onder andere vragen gesteld of de blootstellingslimieten worden aangepast voor nieuwe (hogere) 

frequenties om de uitrol van 5G mogelijk te maken. Nee, dit is niet het geval. De blootstellingslimieten die 

nu van kracht zijn, zijn in 1998 door de ICNIRP geadviseerd en sindsdien niet meer aangepast. De 

Europese Unie heeft deze limieten in 1999 opgenomen in een aanbeveling aan de lidstaten.  

 

De ICNIRP heeft, los van de 5G ontwikkelingen, op grond van nieuwe wetenschappelijke onderzoeken 

een nieuwe aanbeveling gepubliceerd over de maximale blootstelling van mensen aan 

elektromagnetische velden. De ICNIRP geeft met deze aanbeveling [1] deels nieuwe waarden voor de 

limieten aan elektromagnetische velden waaraan mensen maximaal blootgesteld mogen worden. De 

limieten bieden dezelfde bescherming als de voorgaande. Omdat de onderbouwing beter is, wijken de 

nieuwe limieten bij een aantal frequenties af van eerder door de ICNIRP aanbevolen limieten. De nieuwe 

aanbeveling is een verbetering voor (5G) mobiele apparatuur die nu nog niet op de markt is. De 

voorgestelde limieten in deze nieuwe aanbeveling zijn, net als in de vorige aanbeveling, afhankelijk van 

de frequenties, de tijdsduur en het deel van het menselijk lichaam dat blootgesteld wordt. De nieuwe 

limieten zijn ingewikkelder dan de vorige. Hierdoor is het onduidelijk of de nieuwe aanbeveling in Europa 

toegepast gaat worden. 
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Eric van Rongen is wetenschappelijk secretaris van de Commissie Elektromagnetische Velden van de 

Nederlandse Gezondheidsraad en voorzitter van de ICNIRP. In een interview geeft hij antwoorden op 

vragen over straling en 5G. (https://datanews.knack.be/ict/nieuws/5g-straling-moeten-we-ons-nu-wel-of-

geen-zorgen-maken/article-longread-1570291.html?cookie_check=1583218945 ). 

 

De eerder genoemde burgers en organisaties bestrijden de blootstellingslimieten..   

Volgens de Stichting Stop5GNL is de uitrol van 5G onrechtmatig nu burgers onvoldoende zouden worden 
beschermd tegen de risico's van mobiele straling. Volgens de belangenclub zorgt 5G voor een ‘enorme 
toename van zendmasten en kleine zenders’ wat weer ‘een enorme verhoging van de stralingsintensiteit’ 
betekent. 
Nu het kabinet alle seinen op groen zet voor 5G - uiterlijk in juni volgt de eerste frequentieveiling - ziet de 
belangenclub geen andere mogelijkheid dan een rechtsgang. Vorige week is een dagvaarding aan het 
ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZ&K) de deur uit gegaan. De zaak (kort geding) dient op 
21 april (?) bij de rechtbank Den Haag. We wachten met spanning de uitspraak van deze rechtszaak af. 

Staatssecretaris mevrouw Keijzer heeft onlangs de kamer geïnformeerd en een antwoordbrief naar de 
gemeente Bergen gestuurd.  
“Vorig jaar heb ik samen met de minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd 
over het onderwerp 5G en gezondheid. Er is vanaf de komst van mobiele netwerken veel onderzoek 
gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en 
Gezondheid (Kennisplatform EMV) concluderen wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health 
Organization (WHO) en de Gezondheidsraad dat in wetenschappelijke onderzoeken geen bewijzen zijn 
gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden 
onder de blootstellingslimieten.De huidige blootstellingslimieten voor 3G en 4G gelden straks ook voor 
5G. Met 5G moet de optelsom van alle elektromagnetische velden nog steeds onder de Europees 
aanbevolen blootstellingslimieten blijven. Agentschap Telecom doet metingen aan de elektromagnetische 
velden in het gehele land en ziet erop toe dat de door EU aanbevolen blootstellingslimieten niet worden 
overschreden. Om burgers zekerheid te bieden dat de blootstelling van elektromagnetische velden 
binnen de limieten blijft, worden deze limieten vastgelegd onder de Telecommunicatiewet, zoals 
aangekondigd in het Actieplan Digitale Connectiviteit van het kabinet.  
Uiteraard blijft het kabinet de nieuwste wetenschappelijke resultaten op de voet volgen. Het 

Kennisplatform EMV en organisaties als het RIVM, de Gezondheidsraad en GGD’en spelen een 

belangrijke rol in de advisering en ontsluiting van kennis op het gebied van EMV.“ 

 

We zullen een informatiebijeenkomst organiseren 

Tientallen mensen en organisaties hebben ons en vele andere gemeenten geïnformeerd en gewezen op  

de gezondheidsrisico’s en aangedrongen op het niet uitrollen van het 5G-netwerk. 

 

Wij zullen een informatiebijeenkomst organiseren voor geïnteresseerde (regionale) inwoners, voor 

verontruste briefschrijvers en partijen die hun belangen behartigen Ook u zult te zijner tijd een uitnodiging 

voor deze bijeenkomst ontvangen. 

De gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren hebben gemeld met ons te willen samenwerken. 

Wij hebben GGD en Kennisplatform EMV benaderd om inhoudelijke toelichting te geven.  

 

Het is volkomen terecht en begrijpelijk dat de GGD (en RIVM) hun inzet en prioriteit richten op de aanpak 

van het coronavirus. Het op korte termijn organiseren van de informatiebijeenkomst is niet aan de orde.  

Of het kort geding dat de Stichting Stop5GNL heeft aangespannen in april wordt behandeld is ook 

onzeker.  

 

We volgen de ontwikkelingen en zullen u op de hoogte houden.  

 

Waar kunt meer informatie vinden? 
Er is veel informatie beschikbaar over 5G. Wij delen die informatie op onze website. Wij hebben daarom 
een pagina ingericht: www.huizen.nl/5G. Op deze pagina staan verwijzingen naar andere websites. 
 

 
Maarten Hoelscher 
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