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Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Optie 1 te kiezen als lokale koers bij de uitrol van 5G.

Doelstelling
Een helder standpunt innemen over de wenselijkheid van 5G in Noordoostpolder en de rol van de 
gemeente hierin, zodat het college haar besluiten en inspanningen daarop kan afstemmen.

Inleiding
Er is een nieuwe generatie mobiel netwerk, 5G. De uitrol van 5G start nu in steeds meer gebieden.
Dat is een technisch en juridisch proces, maar het daagt ook uit om een lokaal standpunt in te nemen. 
In november 2019 organiseerde u hierover een themabijeenkomst voor de commissie BFE. Deze 
keuzenota is daar een vervolg op.

Wij stellen u voor om te kiezen welke rol u voor onze gemeente ziet betreffende de uitrol van 5G:
1. Wij voeren onze taken uit binnen onze bevoegdheden.
2. Wij gaan terughoudend om met 5G.

Optie 1 betekent dat wij alleen (blijven) doen wat wij normaal doen bij het plaatsten van zendmasten 
en antennes. Dat is het uitvoeren van de ruimtelijke procedures rond de bouw van (vooral nieuwe en 
hoge) zendmasten. Denk aan het verlenen van een omgevingsvergunning. Overigens zijn veel 
masten en antennes vergunningvrij.

Optie 2 betekent dat wij proberen om de mogelijkheden voor 5G te beperken. Bijvoorbeeld door het 
voeren van lobby en gesprekken met de aanbieders en andere overheden. We steken er dan dus 
meer tijd en moeite in. Vanzelfsprekend gaan vergunningsvrije masten en antennes, net als de 
behandeling van omgevingsvergunningen gewoon door. Bij omgevingsvergunningverlening zijn we 
terughoudend.

Gehoord hebbende de meerderheid van uw raadscommissie BFE van 28 september en in afstemming 
met uw agendacommissie wordt optie 1 nu aan u voorgelegd ter besluitvorming.

Beleidsreferentie
=> Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit op de ruimtelijke ordening 

(Bro);
=> Wet publieke gezondheid (Wpg).

Argumenten
1.1 5G heeft voordelen, maar er zijn ook mensen bezorgd

5G biedt snellere verbindingen. Gebruikers en aanbieders van internet willen daarom graag 
dat 5G wordt uitgerold. Maar er zijn ook mensen met twijfels over 5G. Zij zijn bezorgd over de 
volksgezondheid en vragen ons om voorzichtig te zijn met de uitrol van 5G.

1.2 Een keuze over 5G past bij uw rol als volksvertegenwoordiger



Afgelopen jaar werd u meerdere keren door bewoners aangesproken over 5G. Zij deden een 
beroep op u als volksvertegenwoordiger. Het past bij die rol om er nu ook een standpunt over 
in te nemen.

Kanttekeningen
1.1 Er zijn nog onzekerheden

5G is nieuw. Onderzoeken om de effecten te meten, lopen nog. Ook de Omgevingswet is nog 
niet definitief klaar. Op deze punten kunnen nog dingen veranderen die invloed hebben op de 
gemeentelijke mogelijkheden om de uitrol van 5G wel/niet te sturen.

Planning/uitvoering
Na uw besluit volgt het college uw keuze in haar activiteiten en besluiten.
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1. Optie 1 te kiezen als lokale koers bij de uitrol van 5G.


