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Geacht college, 
 
De ONS fractie heeft een paar vragen rondom de uitrol van het 5G Netwerk in de gemeente 
Noordoostpolder. In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad presentaties mogen 
bijwonen vanuit Stralingsbewust Noordoostpolder, Het Antennebureau en Anouk de Bont 
van Let’s talk about Tech. 
 
Vragen: 
 

1. Ter sprake kwam, onder meer, de mate waarin de gemeente over dit onderwerp 
bevoegdheid heeft. Hoe kijkt het college daar nu tegenaan? Draagt de gemeente op 
enige wijze verantwoordelijkheid (mogelijk als facilitator) en wat gebeurt er als er 
schade optreedt ten gevolge van de uitrol van 5G? In hoeverre geldt hier het 
voorzorgsprincipe? 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de uitrol van 5G en de gevolgen hiervan. De 
landelijke overheid is in deze kwestie het bevoegd gezag. Het enige waar de gemeente 
invloed op heeft is het verlenen van vergunningen voor de masten waar de antennes 
op geplaatst kunnen worden. Dit betreft een landelijk netwerk, waarvan je niet per 
gemeente kan bepalen of dit wel of niet gewenst is. 
 

Agentschap Telecom controleert of de sterkte van elektromagnetische velden, 
inclusief 5G, de blootstellingslimieten blijft. Zolang de blootstellingslimieten niet 
worden overschreden, zijn er geen aanwijzingen dat de elektromagnetische velden 
van antenne-installaties effecten op de gezondheid van inwoners hebben. Daarom 
wordt het voorzorgsprincipe niet toegepast bij het plaatsen van antenne-installaties. 
 

2. De wethouder gaf, in de eerste bijeenkomst, aan dat er een mogelijkheid bestaat om 
een connectiviteitsvisie te koppelen aan de omgevingsvisie. Op welke wijze gaat het 
college het onderwerp 5G meenemen bij dit proces? 

Er is landelijk beleid om tot goede dekking van bijvoorbeeld 5G te komen. Daarbij 
gelden landelijke stralingsrichtlijnen. Het landelijk beleid heeft hierin voorrang op het 
gemeentelijk beleid. In dat kader is het college niet voornemens om een eigen 
connectiviteitsvisie los of als onderdeel van de omgevingsvisie te ontwikkelen. 
 

3. In hoeverre worden inwoners geïnformeerd als er (proef) opstellingen met betrekking 
tot 5G worden gemaakt. Gebeurt dit op voorhand of acht het college dit niet 
noodzakelijk? 

Zendapparatuur zoals antennes zijn vergunningsvrij, tenzij geplaatst op een 
monument. 5G antennes worden ook wel smartshells genoemd. Een bouwwerk, zoals 
een mast, is wel vergunning plichtig. Inwoners worden hier op de reguliere manier 
over geïnformeerd: een aanvraag wordt zodra hij binnen is in de eerst mogelijke editie 
van weekblad De Noordoostpolder gepubliceerd. Dit is in de regel binnen 1 a 2 weken.  



 

 

 

De verwachting is dat er niet veel extra masten geplaatst hoeven te worden in onze 
gemeente. Op bestaande masten is vaak plek voor meer antennes, waaronder nieuwe 
voor 5G.  
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