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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
 
 
INDIENING 
 
Steller vragen: D66 Antoine Rocourt 
Datum: 30 juni 2020 
Onderwerp: Uitrol 5G netwerk in Heemstede 
 
Wijze van en tijd voor beantwoording: Schriftelijk binnen 30 dagen 
 
 
AANLEIDING 
 
Er is de laatste tijd veel te doen over de komst van het 5G netwerk. Zo zijn zendmasten in brand gestoken, zijn 
er demonstraties geweest, en is ook geprobeerd om via de rechter de uitrol te stoppen. Dit alles uit vrees voor 
negatieve gezondheidseffecten. Ook in Heemstede ontvingen wij brieven of mails van inwoners of van anti-5G-
bewegingen die gemeenten aanschrijven.  
 
Op dit moment zijn er geen indicaties dat er een relatie is tussen volksgezondheid en mobiele communicatie. 
De Gezondheidsraad publiceert eind juli nog wel een nieuw onderzoek naar de laatste stand van de 
wetenschap rond mobiele communicatie en gezondheid. De veiling van het eerste deel van de 5G-frequenties 
is op 29 juni gestart. Naast veel meer ongerustheid, zal dat ongetwijfeld veel geld en ook gelukkige gebruikers 
opleveren.  
 
Terwijl gemeenten ‘vol in de wind’ staan, verplicht de nieuwe Telecomwet hen hun infrastructuur beschikbaar 
te stellen en mee te werken bij het plaatsen van duizenden antennes (small cells). Dit roept de vraag op 
hoeveel regie een gemeente zelf heeft. Hierover zijn inmiddels ook door de VNG en in de Tweede Kamer 
vragen gesteld. 
 
 
VRAGEN 
 
1. Hoe staat het college in deze discussie? 
2. Welke reactie heeft het college ontvangen naar aanleiding van het schrijven aan de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat, “Consultatie Wijzigingsvoorstel Telecomwet”, d.d. 9 september 2O19? 
3. Wat betekent de Telecom verplichting voor Heemstede?  
4. Hoeveel antennes zullen binnen onze gemeentegrenzen geplaats gaan worden? 
5. Waar worden ze geplaatst en heeft onze gemeente daar invloed op? 
6. Welke dekkingsgraad van het gemeentelijk grondgebied moet gerealiseerd worden en wat zijn de criteria 

voor het vaststellen dat dit inderdaad bereikt is? 
7. Wie draagt de kosten voor infrastructurele aanpassingen, installatie en onderhoud? 
8. Wie is voor wat verantwoordelijk en wat zijn de contractvoorwaarden met de daaruit voortvloeiende 

consequenties, ook in financieel opzicht? 
9. Wanneer verwacht u dat een en ander gaat beginnen?  
10. Welke communicatie heeft u in voorbereiding/voorbereid voor onze bewoners? 
11. Hoe kunnen wij als gemeente, als raad en bewoners de mogelijke voor- en nadelen van de uitrol (blijven) 

volgen en beoordelen? 
 
 
 
 
 
 
Ref. : 
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/5g 
https://letstalkabouttech.nl/2020/06/5g-webinar-voor-gemeenten/ 


