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Graag stellen wij vragen over de plannen van de overheid om landelijk een 5G netwerk 

uit te rollen. Ook in de gemeente Noordoostpolder wordt als gevolg van dit voornemen 

het 5G netwerk uitgerold. De Rijksoverheid heeft op 3 juli 2018 het Actieplan Digitale 

Connectiviteit gepubliceerd. Hierin valt o.a. te lezen dat er een dekkingsplicht van 98% 

van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland komt met een minimale 

datasnelheid van tenminste 100 Megabit per seconde. 

  

Vele inwoners in Noordoostpolder maken zich grote zorgen over de effecten van 5G voor 

hun gezondheid. Zij vinden het niet vanzelfsprekend dat 5G in Noordoostpolder wordt 

uitgerold en verwijzen naar divers onderzoek waaruit aantoonbare gezondheidsschade 

blijkt. De bezorgde inwoners van de Noordoostpolder doen een beroep op het 

voorzorgsbeginsel. Het beginsel houdt in dat de overheid niet hoeft te wachten met het 

nemen van beschermende maatregelen totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke 

effecten is geleverd. De inwoners vragen de  de gemeente Noordoostpolder om 

maatregelen te nemen tegen het uitrollen van 5 G in de gemeente. Als er kans is op 

serieuze of onomkeerbare schade van mens of milieu, dan mag het gebrek aan volledige 

wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden om maatregelen uit te stellen. 

 

Omdat de gemeente lokaal verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid 

van haar inwoners dient volgens bezorgde inwoners ook 5G een belangrijk onderwerp te 

zijn  om te bespreken in  gemeenteraad Noordoostpolder. Er worden immers 

investeringen gedaan op het grondgebied van Noordoostpolder en daarmee in de 

infrastructuur. Dit vraagt volgens deze inwoners om lokaal beleid. Met de nieuwe 

Omgevingswet kunnen gemeenten zelf een eigen omgevingsvisie vaststellen. Het is dan 

ook belangrijk dat ook gemeente Noordoostpolder zich gaat verdiepen in de materie van 

5G en gaat bepalen hoe zij op een veilige en verantwoorde wijze invulling gaat geven aan 

de aangekondigde uitrol van 5G.  

 

 

Vragen: 
 

1.       Is de gemeente Noordoostpolder op de hoogte van de gezondheidsrisico’s van het 
5G netwerk voor haar inwoners, dieren en natuur? 

Het college is bekend met de zorgen die sommige mensen hebben ten aanzien 
van de gezondheidsrisico’s als gevolg van de straling van 
telecommunicatiezenders.  
 

2.       Ziet de gemeente voor zichzelf een taak om de inwoners tegen de gevolgen van 

stralingsschade van zendmasten zoals dat van 5G te beschermen? De gemeente heeft 
geen bevoegdheden om de “uitrol” van het netwerk tegen te gaan. Het betreft 
een rijksaangelegenheid. 5G zenders zijn in beginsel vergunningvrij. Zo er al 
een vergunningplichtige mast moet worden geplaatst is volksgezondheid geen 
onderdeel van het toetsingskader. Het aspect “volksgezondheid”  van 5G is een 
Rijksaangelegenheid 



 

3.       Is de gemeente van mening dat zij beleidskaders dient te ontwikkelen voor de 

uitrol van netwerken zoals 5G?  Bijvoorbeeld in het behouden van eigen antenne beleid, 

vergunningen (o.a. met toestemming van omwonenden voor het plaatsen van een 

antenne/zendmast). 

Het is aan de raad te bepalen of er beleidskaders worden vastgelegd in de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.  
 

4.       Is de gemeente van mening dat zij als lokale overheid verantwoordelijk is voor de 

afgifte van een vergunning voor de plaatsing van 5G netwerken met bijbehorende milieu-

effect rapportage? Is de gemeente op de hoogte van de belangen van het bedrijfsleven 

(met name de telecom bedrijven) en dat deze strijdig kunnen zijn met de van belangen, 

veiligheid en gezondheid van de inwoners? 

Nee. De huidige wetgeving laat een dergelijke interpretatie van de regelgeving 
niet toe. Dat belangen van de een niet congruent zijn met de belangen van een 
ander is inderdaad een mogelijkheid en vaak een waarschijnlijkheid. 
 

5.       Is de gemeente op de hoogte van de aard en omvang van uiteindelijke 5G 

netwerk voor Noordoostpolder gezien de inzet van de landelijke overheid? 

Het college is hiervan niet op de hoogte. 
 

6.       Is de gemeente van mening dat de zij als lokale overheid verantwoordelijk is voor 

het al dan niet toelaten van een 5G netwerk in de Noordoostpolder? 

Nee. De huidige wetgeving laat een dergelijke interpretatie van de regelgeving 
niet toe. 
 

7.       Is de gemeente bereid  gedegen onderzoek te doen naar de straling van 5G; te 

kijken naar de wetenschappelijke onderzoeken die er zijn  van 5G Straling voor onze 

inwoners? 

Dit is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeente beschikt ook niet 
over de middelen om een dergelijk onderzoek zelfstandig te doen. Hiervoor zijn 
landelijk werkende instituten de aangewezen instanties die desgewenst voor 
het Rijk een dergelijk onderzoek kunnen doen. 
 

8.       Biedt de omgevingswet de ruimte om als gemeente nader te bepalen waar en hoe 

met netwerken als 5G omgegaan dient te worden? De raad stelt zelf de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan vast. 5G en het bijbehorende 
glasvezelnetwerk kan daar een onderdeel van zijn. 
 

9.  Is de gemeente zich bewust van de essentiële rol die zij heeft in de uitrol van het 5 G 

netwerk? 

De gemeente Noordoostpolder is één van de 355 gemeenten in Nederland. De 
uitrol van het netwerk is een landelijke operatie. Van een essentiele rol voor 
een landelijke operatie is dan ook geen sprake. 
 
10. Ziet de gemeente een rol voor zich zelf om haar inwoners  voor te lichten over de 

gevolgen en het gebruik wifi en netwerken als 5G? In het kader van de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan gaat de gemeente met alle stakeholders, 
belanghebbenden en inwoners in gesprek over de visie en het plan. Het geven 
van voorlichting over het gebruik van WiFi is geen gemeentelijke taak. Ook het 
voorlichten over het gebruik van het 5G netwerk is geen gemeentelijke taak. 
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