Reactie van de Gemeente Rheden, Dhr. Vosmeijer, Beleidsadviseur Sport, Bewegen en
Gezondheid.
Ontvangen op 03/04/2020

Beste leden van het 5G collectief Rheden,
Hartelijk dank voor uw bericht over de uitrol van 5G van 11 februari 2020. U maakt zich zorgen over
5G en heeft daarover een aantal vragen aan ons gesteld. Allereerst onze excuses voor deze late
reactie. Via dit bericht wil ik u alsnog voorzien van een reactie.
U vraagt of de gemeente Rheden standpunten, besluiten of maatregelen heeft genomen aangaande
de uitrol van 5G. Wij vinden dat wij als gemeente niet individueel een standpunt, besluiten of
maatregelen moeten nemen als het gaat de uitrol van het 5G netwerk. Wij volgen de landelijke lijnen
en vertrouwen op de deskundigheid van de GGD, de Gezondheidsraad en het kennisplatform
Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Hieronder leest u meer over het landelijke beleid over
gezondheid en draadloze technologie en de verdere rol van de gemeente bij de uitrol van 5G.
Gemeente volgt landelijke lijn
In het algemeen geldt dat de opgetelde straling van alle aanwezige zendapparaten niet te hoog mag
zijn, ook niet als het 5G netwerk wordt uitgerold. De gemeente en de landelijke overheid vinden
allebei dat technologische vernieuwing niet ten koste mag gaan van onze gezondheid.
Straling mag niet te hoog zijn
De onafhankelijke Nederlandse Gezondheidsraad en Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven
aan dat er geen negatieve gezondheidseffecten zijn door elektromagnetische velden van apparatuur
met antennes en van zendmasten wanneer de blootstellinglimieten niet worden overschreden. Die
limieten zijn opgesteld door een onafhankelijke groep internationale wetenschappers de
Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP). Nederland
hanteert deze ICNIRP-limieten die beschermen tegen te veel opwarming door de energie van
antennesignalen. De limieten bevatten uit voorzorg een ruime veiligheidsmarge om ook rekening te
houden met kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.
Wij zien geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid en toetsing van de GGD, de
Gezondheidsraad of een gespecialiseerd instituut als het ICNIRP en volgt daarom het landelijke
beleid.
Toezicht
Het Agentschap Telecom is de toezichthouder en doet regelmatig metingen naar de
elektromagnetische straling. In de meeste gevallen meet het agentschap waarden die ver beneden
de limieten liggen. Deze metingen zijn openbaar en staan op de op de webpagina van het
Antennebureau:
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/resultaten-metingen-straling-antennes

De ICNIRP-limieten gelden ook voor de frequenties die 5G gaat gebruiken. De norm die nu geldt voor
2G, 3G en 4G mobiele communicatie geldt dus ook voor 5G. Ook bij 5G zullen er metingen worden
gedaan.
Onderzoek Gezondheidsraad
De Tweede Kamer heeft n.a.v. vragen uit de samenleving de Gezondheidsraad gevraagd om een
aanvullend advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s en 5G. Daarnaast vraagt de
kamer in hoeverre de huidige limieten zijn gebaseerd op de meest actuele stand van de wetenschap.
Het advies van de Gezondheidsraad wordt in de loop van 2020 gepubliceerd. Wij volgen deze
ontwikkelingen. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is hiervoor ook aangesloten bij het
Landelijke Kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid (EVG).
Rol gemeente bij antenneplaatsing
Voor het nieuwe 5G zullen er extra antennes nodig zijn. Voor het plaatsen van antenne-installaties
hoger dan 5 meter is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen. De beoordeling
daarvan ligt bij de gemeente. Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie tot 5 meter
hoogte zijn vergunningsvrij. Dit is landelijke wetgeving.
De verwachting is dat met 5G er op zeer drukke plekken meer kleine antennes bijkomen op
bijvoorbeeld bushokjes en straatmeubilair. In de loop van 2020 treedt de nieuwe Telecomwet in
werking. In deze wet is de verplichting aan overheden opgenomen mee te werken wanneer een
telecombedrijf een kleine antenne wil plaatsen aan gebouwen of infrastructuur van de gemeente
(zoals een verkeersbord of lantaarnpaal). Dit komt voort uit Europese wetgeving die hoogwaardig
breedbandinternet voor iedereen wil mogelijk maken. De verplichting gaat gepaard met overleg
tussen telecombedrijf en gemeente. Jaarlijks ontvangen wij een plaatsingsplan waar bestaande en
gewenste antennes voor telefonie op staan en waarover we in gesprek kunnen. Op deze manier
houden wij zicht op de plaatsing van kleine antennes en hebben wij invloed op plaatsingskeuzes.

Voorzorgsprincipe
Wij kennen het voorzorgsprincipe. Zolang de blootstellingslimieten niet worden overschreden, zijn er
geen aanwijzingen dat de elektromagnetische velden van antenne-installaties effecten op de
gezondheid hebben. Wij zien geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid van de GGD,
Gezondheidsraad of een gespecialiseerd instituut als het ICNIRP en zijn niet voornemens om als
individuele gemeente te handelen naar het voorzorgsprincipe.
Communicatie, informatie & discussie
Wij zijn niet voornemens om een participatietraject in te zetten of een discussie te organiseren. Wel
vinden wij goede voorlichting en onafhankelijke informatievoorziening belangrijk. Dit is wat ons
betreft goed en voldoende geborgd bij de GGD, de Gezondheidsraad en het Kennisplatform EVG.
Voor informatie over 5G en gezondheid verwijzen wij inwoners naar de GGD en landelijke
beschikbare informatie. Zie hiervoor:
- website Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid: www.kennisplatform.nl
- website GGD Gezonde Leefomgeving: www.ggdleefomgeving.nl/straling/telefoons-en-zendmasten

- informatie over antenneplaatsing: www.antennebureau.nl
Tot slot
Wij vinden het belangrijk dat bedrijven, instellingen en inwoners in de toekomst kunnen profiteren
van de vijfde generatie mobiel internet, met oog voor de volksgezondheid en een goede ruimtelijke
inpassing. Dat u daar zorgen over heeft, blijkt duidelijk uit uw bericht. Onze reactie nemen uw zorgen
wellicht niet weg, dat beseffen wij. Toch hoop ik dat dit antwoord meer duidelijkheid geeft.

Met vriendelijke groet,

Koen Vosmeijer
Beleidsadviseur Sport, Bewegen en Gezondheid
Gemeente Rheden | Postbus 9110 | Hoofdstraat 3 | 6994 ZJ De Steeg
T: 026 - 49 76 911 (algemeen nummer)
k.vosmeijer@rheden.nl | www.rheden.nl
werkdagen: ma, di, do en vr

