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Geachte leden van de raad, 
 
Ik eerdere mededelingen heb ik u geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het 5G-
netwerk. In deze mededeling geef ik u een nieuwe stand van zaken.   
 
Brieven en e-mails 
Geregeld ontvangen wij brieven en e-mails van verontruste bewoners en organisaties. De brieven en e-
mails, die in een aantal gevallen aan veel gemeenten zijn gericht, zijn gestuurd door 25 mensen en 
organisaties, vier door Huizer bewoners.    
Zij geven ons informatie, roepen op tot zorgvuldigheid en tot nadere onderzoek alvorens tot de uitrol van 
het 5G netwerk over te gaan. Wij nemen kennis van deze brieven en e-mails. Wij sturen hen een 
antwoordbrief, waarin we melden dat wij kennis nemen van hun brief en dat wij vooralsnog de 
ontwikkelingen met betrekking tot elektromagnetische straling en 5G nauwgezet volgen. 
 
Advies van de Gezondheidsraad 
Wij hebben 30 oktober 2019 een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd. In 
deze brief hebben wij onze zorgpunten over de uitrol van het 5G-netwerk geuit en opgeroepen tot 
zorgvuldige informatie. De zorgpunten zijn gehoord in Den Haag. De Tweede Kamer heeft advies 
gevraagd aan de Gezondheidsraad. Dit advies komt naar verwachting in de zomer. Wij volgen deze 
ontwikkeling en zullen dit met u delen.   
  
Kort geding van de Stichting Stop5GNL 
De rechtbank in Den Haag heeft 25 mei 2020 geoordeeld dat de Staat verder kan gaan met het veilen 
van frequenties voor de ‘uitrol’ van 5G. De Stichting Stop5GNL had in kort geding gevorderd dat de Staat 
verboden zou moeten worden om de ‘uitrol’ van 5G verder mogelijk te maken. De Staat zou moeten 
wachten totdat vaststaat dat gebruik van de 5G-technologie geen bedreiging vormt voor de 
volksgezondheid. Daarvoor is nader wetenschappelijk onderzoek nodig, zo stelt de stichting. 
 
Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich 
verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 
5G. De Staat heeft aangegeven dat hij blijft controleren of de ICNIRP blootstellingslimieten niet worden 
overschreden en zal ingrijpen als dit wel het geval is. Ook heeft de Staat verklaard te zullen ingrijpen als 
nieuwe inzichten tonen dat de gehanteerde limieten zelf moeten worden aangepast. 

De rechter, die uiteraard niet op de stoel van de wetenschappers kan gaan zitten, is van oordeel dat de 
Staat heeft kunnen besluiten de introductie van 5G in Nederland mogelijk te maken. 

Elektromagnetische straling gemeten in centra in steden 
In het eerste kwartaal van 2020 heeft Agentschap Telecom op 23 locaties in Nederland gemeten wat de 
elektromagnetische straling was. Er zijn in totaal 14 steekproef- en 9 voorlichtingsmetingen uitgevoerd. 
De steekproeven richtten zich op centra in steden. Voor voorlichtingen is er gemeten in en rondom 
woonhuizen, een speeltuin, een school en een kerk. Alle aanwezige elektromagnetische straling wordt 
gemeten: signalen van zendmasten, antenne-installaties op daken, antennes van mobiele telefoons, 
C2000, radio, televisie en wifi. Dit noemen we een breedbandmeting waarvan de hoogst gemeten 
veldsterkte wordt genoteerd. Er is tussen de 0,37 en 4,97 volt per meter (V/m) gemeten. De strengste 
blootstellingslimiet is 28 V/m. 
Naar aanleiding van het aanzetten van 5G door VodafoneZiggo heeft het Agentschap op 30 april en 
25/27 mei jl. veldsterkte gemeten. De hoogst gemeten waarde was 1,53 V/m.  
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Oproep van mevrouw Slegers 
In de commissievergadering van 12 mei 2020 heeft mevrouw Slegers ingesproken. Zij heeft gesproken 
over een oproep om een nulmeting in de gemeente Culemborg te houden. Een nulmeting waarmee 
enerzijds de huidige stralingsrealiteit en anderzijds de huidige biodiversiteit, conditie van het ecosysteem 
en volksgezondheid wordt vastgesteld. Zij stelde voor om in Gooi- en Vechtstreek, alvorens 5G eventueel 
uit te rollen, over te gaan tot het verrichten van een nulmeting. 
 
In de lijn van eerdere uitspraken volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van straling, gezondheid 
nauwgezet. Het Agentschap Telecom / het Antennebureau meet geregeld stralingsniveaus en de 
Gezondheidsraad werkt aan een advies. De rechtbank heeft geoordeeld dat de veiling van de frequenties 
voor 5G verder kan gaan. 
Wij zullen zelf geen nulmeting van straling, biodiversiteit, ecosysteem en volksgezondheid uitvoeren.   
 
De gemeente en 5G 
De invloed van gemeenten op de uitrol van het 5G-netwerk is beperkt. 
 
Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van 
5G of het gebruik van een bepaalde antennetechniek. Frequenties voor mobiele communicatie worden 
namelijk techniek-neutraal geveild en vergund door Agentschap Telecom. Een operator kan in theorie nu 
al 5G aanbieden, zoals ZiggoVodafone ook al doet. 

Voor de uitrol van 5G geldt, dat hiervoor in het begin vooral gebruik wordt gemaakt van bestaande 
antenneopstelpunten. De telecomaanbieders vervangen op dit moment hun oude antennes op 
gebouwen, hoogspanningsmasten en antennemasten voor nieuwe antennes. Deze nieuwe antennes 
kunnen voor zowel voor 2G (GSM), 3G (UMTS/HSDPA), 4G (LTE) als 5G worden gebruikt. 
 
Gemeenten hebben wel een rol bij de locatie van antenneopstelpunten conform het Antenneconvenant 
voor de vergunningsvrije antenne-opstelpunten en conform de wet voor de antenneopstelpunten die 
(omgevings)vergunningsplichtig zijn. Verzoeken van providers voor nieuwe of te verplaatsen 
antenneopstelpunten worden besproken met de gemeenten aan de hand van een plaatsingsplan. 
Locaties moeten zorgvuldig worden bepaald en gecommuniceerd. Daarover zijn we in gesprek met 
providers. 
 

Nadat de aanbieders hun 5G-netwerk geactiveerd hebben is de verwachting dat ze de kwaliteit zullen 
proberen te verhogen door meer nieuwe antennes te plaatsen. Verwacht wordt dat ze hiervoor ook 
kleinere antennes in zullen zetten, de zogenaamde small cells. Deze antennes zijn een stuk kleiner dan 
gewone antennes, hebben ook een kleiner bereik, maar doordat ze naar verwachting vooral voor de 
hogere frequenties worden gebruikt, kunnen ze veel meer verkeer aan. De exacte definitie van een small 
cell wordt op dit moment besproken tussen lidstaten van de Europese Unie.   
De providers zullen met de gemeenten afspraken moeten maken over het plaatsen van small cells aan 
lichtmasten, verkeerslichten e.d. 
 
Vanuit de Wet op de publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de gezondheid van haar 
inwoners. De gemeente trekt hierin samen op met de lokale GGD. Doelstelling met betrekking tot de 
publieke gezondheid worden met name gerealiseerd door middel van de inzet op preventie.  
Wat betreft de mogelijke gezondheidsrisico’s en 5G is ook regionaal overleg met de GGD. Vanuit zowel 
de GGD als de gemeente zijn wij ons bewust dat er mensen zijn die klachten ervaren die door sommigen 
worden toegeschreven aan deze straling. Wij nemen deze klachten serieus. Echter blijft de straling ruim 
onder de normen blijft die de Nederlandse overheid veilig acht. Bovendien kijkt de Gezondheidsraad 
periodiek naar de problematiek en komt telkenmale tot de conclusie dat er geen reden is om aan te 
nemen dat gezondheidsklachten en ziekte door de aanwezige elektromagnetische straling veroorzaakt 
worden. Al is de aanbeveling ook telkens om de vinger aan de pols te houden en nader onderzoek te 
doen. Zoals eerder genoemd komt de Gezondheidsraad medio zomer met een nieuw rapport. Dit wordt 
door zowel GGD als de gemeente gevolgd.  
 
Informatiebijeenkomst 
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.  
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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 daarom niet aan de 
orde. We zullen hiermee wachten tot de GGD en het RIVM aangeven hier weer ruimte voor te hebben. 
Bovendien willen we wachten tot het mogelijk is om met groepen van minimaal 100 personen bijeen te 
komen. Vooralsnog is het onduidelijk wanneer dit het geval zal zijn.  
 

Waar kunt meer informatie vinden? 
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u op de hoogte houden.  

Op onze website (www.huizen.nl/5G) staat informatie over dit thema en zijn verwijzingen geplaatst van de 

overheidsinstanties.  

 
Maarten Hoelscher 
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