SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: Oscar Boeder, CDA
Datum: 11-09-2019
Onderwerp: Groenendaalse bos 5G vrij
Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.

VRAAG
In 2020 wordt in Nederland het 5G netwerk gebouwd.
Vanwege onbekende effecten en doordat bepaalde mensen gevoelig zijn voor straling zijn
er initiatieven om stralingsvrije gebieden te maken. De gemeente is bekend met de argumenten en
onderzoeken van voor en tegenstanders van 5G In het buitenland zijn er ook al diverse steden die
een moratorium tegen 5G hebben afgekondigd (zoals Florence en diverse kantons in Zwitserland).
Het Groenendaalse bos is een plek voor de inwoners om te ontspannen en te onthaasten. Even weg
uit de hectiek. Het bos is ook voor mensen die stralingshinder ondervinden een “veilige” haven.
Is de wethouder bereid om de mogelijkheden te onderzoeken of het Groenendaalse bos 5G vrij te
houden en zo nodig die maatregelen te treffen die dat mogelijk maken?

ANTWOORD
Datum: 11 oktober 2019
Portefuillehouder: Annelies van der Have
Antwoord:
Op basis van de huidige beschikbare kennis over dit onderwerp is op dit moment nog geen uitspraak
mogelijk over het al dan niet aanwijzen van stralingsvrije gebieden, zoals het Groenendaalse Bos. Het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vereist in ieder geval een dekkingsgraad van 98%
van het landoppervlak voor de uitrol van 5G (Actieplan Digitale Connectiviteit, 2018). Naar verwachting
is er wel enige bewegingsruimte voor de gemeente om een eigen antennebeleid te voeren. We komen
hier later op terug wanneer hier meer over bekend is.
In vervolg op de reactie van de gemeente Heemstede op de internetconsultatie op het wetsvoorstel
implementatie Telecomcode, neemt de gemeente ambtelijk deel aan een informatiebijeenkomst
georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) over dit onderwerp.
Ter informatie is bijgevoegd de gemeentelijke reactie op de internetconsultatie Wijzigingsvoorstel
Telecomwet.
Bijlage:
Reactie op consultatie Wijzigingsvoorstel Telecomwet
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
De heer E. Wiebes

Verzenddatum
Ons kenmerk
Onderwerp
Bijlage(n)

9 september 2O19

460122
Reactie tip consultatie W ijzigingsvoorstel Telecomwet

Geachte heer Wiebes,
U kondigt een wijziging van de Telecommunicatiewet waardoor het 5G mogelijk
wordt gemaakt.
Voor de uitrolvan het 5G mobiele netwerk wordt van de gemeenten verwacht dat
zij hun publieke infrastructuur en gebouwen beschikbaar stellen voor de hiervoor
benodigde zendapparatuur. De diverse consequenties hiervan hebben wij nog niet
helder voor ogen. Welke eisen mogen wij hieraan stellen, bij voorbeeld ten aanzien
van stedenbouwkundige inpassing? En mogen wijweigeren dat gebruik wordt
gemaakt van onze eigendommen? Hoe worden onze inwoners hierbij betrokken?
Met name de direct aanwonenden die op korte afstand van hun huis
geconfronteerd worden met een zend instal latie.
Wat zijn de eventuele gezondheidsrisico's voor onze bevolking door straling? Wij
en leden van onze gemeenteraad ontvangen hierover brieven en e-mailberichten
van verontruste bewoners. Wij hebben de GGD Kennemerland gevraagd ons
hierin te adviseren. De GGD stelde onlangs: 'Wat betreft het gezondheidsrisico
geldt dat we, op basis van huidige kennis, niet verwachten dat er met de komst van
5G schadelijke gevolgen voor de gezondheid zullen ziin. Mits het 5G-netwerk, net
a/s de huidige mobiele netwerken, voldoet aan internationale blootstellingslimieten
voor elektromagnetische velden. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende
limieten blijft, is men voldoende beschermd tegen de nu bekende schadeliike
gezondheidseffecten, zoals opwarming van delen van het lichaam.'Wijgaan er
vanuit dat deze informatie klopt. Wij pleiten ervoor dat het Rijk goede informatie
verstrekt over de gezondheidsaspecten en er zo nodig nader onderzoek wordt
verricht naar de gezondheidsrisico's van de uitrol van het 5G netwerk.
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Wij gaan er vanuit dat de hierboven gestelde vragen zullen worden beantwoord en
de bij ons bestaande onduidelijkheden en onzekerheden worden weggenomen.
Graag vernemen wij uw antwoorden voordat met de uitrolvan de 5G (in
Heemstede) wordt begonnen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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