
Van: <init.stralingsbewustegemeenten@gmail.com> 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 13:20 
Onderwerp: Fwd: Webinar autonomie, beheer, volksgezondheid, burgerparticipatie 

t.a.v. uitrol van 5G 
 

Aan: Gemeenteraad.  

p.c. Raadsgriffie.  

 

van: Voortrekkersgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten 

mailadres: Stralingsbewust.Utr.Heuvelrug@gmail.com 

betreft: Uitnodiging voor  

 

Webinar gemeenten en 5G : autonomie, beheer , burgerparticipatie 

en volksgezondheid.  

8 november 2020 van 19.30 – 21.30 u.  

De link voor deelname wordt u t.z.t. na aanmelding gemaild. 

 

Geachte collega raadsleden , 

 

Het lijkt er op, dat gemeenten geen of weinig zeggenschap hebben in de uitrol van 5G, terwijl zij 

er wel veel werk aan krijgen en wellicht ook risico’s lopen, zonder het te weten. Veel is nog 

onduidelijk en dus onvoorspelbaar. Hoe krijgen wij als gemeenten dit duidelijk? Hoe staan wij 

voor onze burgers? Hoe gaan we om met het recente advies van de Gezondheidsraad om het 

voorzorgprincipe vorm te geven in ons volksgezondheids- en antennebeleid? 

De uitrol van 5G vindt plaats zonder dat gemeenten goed weten, waar ze daarbij aan toe zijn. 

Sommige gemeenten, wellicht ook de uwe, hebben brieven “Zienswijzen Telecom” en brieven 

met vragen en opmerkingen gestuurd aan het Ministerie EZK. Toch is nog steeds veel onduidelijk 

omtrent de aanleg van 5G, zoals ten aanzien van antennebeheer, welstand, financiën en energie, 

alsook en vooral ten aanzien van de volksgezondheid en risico's voor plant en dier.  
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Het recente, zeer uitgebreide advies van de Gezondheidsraad geeft aan, dat de invloed van de 5G-

frequenties op mensen deels niet is onderzocht en dus niet bekend is. De Raad adviseert ook een 

voorlopige stop op de uitrol van 26GHZ. Verder geeft het rapport aan, dat samenhang tussen 5G -

frequenties en gezondheidsschade niet is aangetoond maar dat deze voor kanker, 

onvruchtbaarheid en zwangerschapsproblemen niet is uit te sluiten. De Gezondheidsraad 

adviseert, om ook onder de door de overheid gehanteerde normen het voorzorgsprincipe te 

hanteren.  

Wat is de rol van de burger en hoe bevorderen we burgerparticipatie met betrekking tot de 

plaatsing van antennes als de small cells, die veel zullen kunnen voorkomen in de straten ?  

Hoe zorgen we, dat de GGD's de juiste en goede aandacht besteden aan de situatie van mensen 

met EHS (ElectroHyperSensiviteit.). 

 

Hoe kan je als gemeente je antennebeleid zo inrichten, dat je weerwerk kan bieden aan de 

telecomaanbieders? De autonomie van de gemeenten, om zelf keuzes te kunnen waar het de 

volksgezondheid en kwetsbare groepen betreft, is nog steeds in het geding. 

 

Daarom nodigen we u uit deel te nemen aan ons webinar “gemeenten en 5G: autonomie, beheer , 

burgerparticipatie en volksgezondheid”. In de bijlage onderaan deze brief leest u meer over de 

inhoud van het webinar. 

 

Doel van het webinar: 

 

1. Gemeenten c.q. gemeenteraadsleden bewust te maken van de vele vragen, die er nog 

liggen rond de uitrol van 5G op verschillende terreinen en hen met elkaar in gesprek te 

brengen, Daarbij nodigen we de VNG uit om (actief) deel te nemen.  

2. Inzichten en vragen met elkaar delen en verzamelen. 

3. Bij voldoende animo daarvoor gezamenlijk met u een brief sturen aan EZK met daarin 

vragen, waar geen antwoord nog op gegeven is, terwijl die antwoorden voor de 

gemeenten van direct belang zijn. Wij hebben een opzet voor dergelijke brief gemaakt. 

Wanneer gemeenten dit samen doen, zeker met VNG er bij, is de kans groter, dat er 

duidelijke en volledige antwoorden komen. Deze opzet met vragen kan u, op aanvraag, 

van te voren toegestuurd worden. 

4. Bij voldoende animo organiseren we graag een vervolgwebinar of live-meeting, waarbij 

EZK, VNG , GGD Nederland en vertegenwoordigers van gemeenten aanwezig zijn, en 

waar de vele vragen gesteld en ter plekke beantwoord kunnen worden. Verschillende 



visies op de problematiek zullen hier ingebracht en besproken worden. Hiertoe is 

medewerking van gemeenten wel nodig. 

5. Het lijkt ons goed, om een Platform Stralingsbewuste Gemeenten te beginnen, als 

bundeling van krachten en als brug tussen raadsleden en gemeenten met vragen over 5G. 

Dit bij voorkeur in goede samenwerking met de VNG.  

6. Indien gewenst, kunnen er tijdelijke werkgroepen gevormd worden, waarin de 

verschillende thema's (autonomie, beheer, volksgezondheid, burgerparticipatie ) 

uitgewerkt kunnen worden. Dit bij voorkeur in goede samenwerking met de VNG.  

 

Vragen en opmerkingen van gemeenten zullen centraal staan, met name die uit de brieven, die 

20 gemeenten naar EZK hebben gestuurd als de Zienswijzen Gemeenten Telecom.  

Ook zal het advies van 2 september jl. van de Gezondheidsraad toegelicht en geanalyseerd 

worden en zal besproken worden wat dit kan betekenen voor de rol van gemeenten. De Tweede 

Kamer zal dit advies gaan bespreken en daarover een standpunt gaan innemen, over enkele 

maanden, dus wellicht kunnen we als gemeenten gezamenlijk onze reactie op dit advies dan 

vooraf aan de Tweede Kamer laten weten. 

 

Hebben we uw interesse gewekt? Wilt u als raadslid aan dit webinar deelnemen?  

Dat kan als kijker en als actief deelnemer aan het gesprek tijdens het webinar. En ook kunt u in 

de voorbereiding van het webinar al vragen formuleren en ons toezenden. Wij zullen proberen, 

om deze in het webinar of later te beantwoorden. 

Wij zouden graag door middel van dit webinar met meerdere gemeenten de krachten kunnen 

bundelen en dan gezamenlijk de onduidelijkheden rond de uitrol van 5G aankaarten bij EZK om 

dan heldere antwoorden te krijgen en gezonde verantwoordelijkheden met juist 

handelingsperspectief te kunnen bepalen.  

 

Wij horen graag van u ! Vragen en suggesties zijn van harte welkom. 

met vriendelijke groet, 

Voortrekkersgroep Platform Stralingsbewuste Gemeenten : 

Mr Carlo Fiscalini, raadslid/fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) 

Louis van der Kallen, raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten (BSD) Bergen op 

Zoom  



Lucas Middelhoff, raadslid PvdA-GroenLinks, Vught 

 

met ondersteuning van 

Drs. Ing. Jan van Gils , spreker en schrijver over elektromagnetische straling  

Vincent de Vries, Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug. 

E-mail : Init.Stralingsbewustegemeenten@gmail.com 

 

Bijlage 1: 

 

Webinar  

Presentaties en gesprek over :  

Gemeenten en 5G: autonomie, beheer, burgerparticipatie en volksgezondheid. 

 

Inleiding : 

We sluiten in onze inleidingen zo veel mogelijk aan bij vragen, die er door gemeenten zijn 

gesteld, onder andere in de Zienswijzen Telecom. 

 

Autonomie van de gemeente en beheer: 

 

1. Algemeen: autonomie van de gemeente: waarop kunnen gemeenten zelf invloed hebben 

en waar vinden zij het wenselijk of nodig, dat ze meer invloed zullen hebben? In hoeverre 

speelt de VNG een krachtige centrale rol in het vertegenwoordigen van de belangen en de 

autonomie van de gemeenten ?  

Hier gaat het met name om: 

 Het lijkt er op, dat de gemeenten geen of weinig invloed hebben op waar de antennes 

geplaatst worden, aangezien er gehoor gegeven moet worden aan 'elk redelijk verzoek van 

de Telecom-maatschappijen', aldus de Telecomwet. 
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 Tegelijk lijkt het er op, dat de gemeentes wel vele risico's gaan dragen, zowel qua beheer 

als qua communicatie en vooral qua volksgezondheid en mogelijke kosten.  

 Risico's zijn niet te voorzien, omdat er onduidelijke én eenzijdige informatie is vanuit 

EZK. 

 Ruimtelijke ordening en welstand: kleine antennes zijn niet vergunninsgplichtig. Hoeveel 

invloed heeft de gemeente? Sommige gemeenten willen zelf beheerder worden en de 

Telecom daarvoor laten betalen. Hoeveel Telecomaanbieders wil en moet je toelaten, 

inclusief hun (gedeelde?) antennes? Kan er een landelijke beheerder van antennes 

georganiseerd worden, waarbij Telecombedrijven inhuren? Zoals bijvoorbeeld in de 

energiesector (Tennet) al gebruikelijk is. Dit kan veel antennes en dus veel straling en 

stroom schelen. 

 Energiebeheer: mogelijk komt er veel meer dataverkeer met flinke pieken in 

energiegebruik. Hoe dit op te lossen met huidige mogelijkheden? Lokaal opgewekte 

energie? Wie betaalt dan de aanleg van energie-opwekkers?  

 Voorzorgsprincipe & volksgezondheid : primaire verantwoordelijkheid van de gemeente 

is de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners te garanderen. Dus het beschermen 

van de eigen bevolking tegen mogelijk schadelijke straling. Dat betekent, dat een 

gemeente 5G moet kunnen beperken op gemeentegrond vanuit toepassing van het 

voorzorgsprincipe. 

 

 

Inhoudelijk, betreffende risico's ten gevolge van zenderstraling : 

 

2. Hoe zijn de huidige normen voor veiligheid van straling tot stand gekomen en wat 

zeggen diverse Nederlandse en Europese organisaties daarover? En andere Europese 

landen? 

 

3. Wat is er anders aan 5G dan aan 4G? Wat verandert er? Wat zijn in het algemeen de 

risico's van zenderstraling? Waarom adviseert de gezondheidsraad om de uitrol van de 

hoogste 5G-frequentie (26GHz) stop te zetten? Wat voor onderzoek gaat er gedaan 

worden inzake 5G algemeen en 26GHz in het bijzonder, om te kunnen garanderen, dat er 

geen gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn? 

 

4. Inhoudelijke vragen m.b.t. volksgezondheid en speciale kwetsbare groepen. 

Zijn er stralingsvrije/-arme gebieden nodig? Als EHS-mensen klachten hebben op de (zeer) korte 

termijn, wat kan dit dan betekenen op de langere termijn voor mensen, die minder 

stralingsgevoelig zijn? 



 

5. Risico's voor de natuur 

 energiebeheer en klimaat  

 Schade aan bomen, risico's voor o.a. de bijen. 

 

 

Instrumenten voor beleid van de gemeenten: 

 

6. Kaderstellende taak van gemeente:  

 We presenteren een aantal gezichtspunten voor goed antennebeleid. Zeer weinig 

gemeenten hebben antennebeleid.  

 Beleid ter bescherming van mensen met EHS. (ElectroHyperSensiviteit.)  

 Omgevingswet. 

 

7. Controlerende taak t.b.v. volksgezondheid , mogelijkheden:  

 Een aantal mogelijkheden worden geschetst met onder andere een rol voor de GGD. 

 

8. Communicerende en informerende taak 

 Informeren burgers en organisaties over risico’s 

 Informeren van burgers en organisaties over mogelijkheden om straling te verminderen 

(bijvoorbeeld Eco-WIFI) en zich te beschermen tegen straling. 

 

9. Burgerparticipatie 

 Communiceren met de burgers en organisaties en hen betrekken bij besluitvorming. 

 

 


