
                                        

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld
in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de
Raad der Gemeente Leeuwarden

Onderwerp: 5G en testen in Leeuwarden
Datum: 17 september 2019

Geacht college,

Het is u wellicht niet ontgaan dat de maatschappelijk onrust t.a.v. het toekomstige 5G 
netwerk toeneemt. Ook de fractie van PAL GroenLinks krijgt steeds meer signalen van 
bezorgde burgers, met name m.b.t. de volksgezondheid.

In Maastricht is gebleken dat het ministerie van EZ toestemming heeft gegeven aan 
Vodafone/Kpn, proeven te doen met 5G, de gemeente en de bevolking daarbij in onkunde 
latend. Mede hierdoor is de maatschappelijke onrust toegenomen.                                          

Tevens heeft het ministerie van EZ op 16 juli 2019 het concept wetsvoorstel implementatie 
Telecomcode in de Telecomwet 1998 ter visie gelegd. Het belangrijkste doel hiervan is, het 
verbeteren van de randvoorwaarden voor het realiseren van snelle digitale 
communicatieverbindingen in de EU. De kern van het wetsvoorstel is dat overheidsinstanties
verplicht worden ‘ín te stemmen met redelijke verzoeken’ van aanbieders van openbare 
telcommunicatienetwerken en -diensten. Dat betekent dat gemeenten in feite weinig in te 
brengen hebben en moeten gedogen dat openbare gebouwen en andere publieke 
infrastructuur, gebruikt kunnen worden voor het aanbrengen van Small Cells e.d. op een 
schaal  en met een stralingsfrequentie die we niet eerder hebben gezien.

De fractie van PAL GroenLinks heeft de volgende vragen:

1. (H)erkent u bovengenoemde maatschappelijke onrust en het gebrek aan 
sturingsmogelijkheden voor gemeenten? Hoe kijkt u daar tegen aan?

2. Is u bekend of proeven met 5G ook in de gemeente Leeuwarden hebben plaatsgevonden 
of gaan plaatsvinden? En zo ja, wanneer en voor hoe lang?  

Zo nee, bent u voornemens of bereid schriftelijk navraag te doen bij het ministerie van EZ, of 
ook in Leeuwarden proeven worden voorbereid?



Het college van B&W Maastricht heeft net als 25 andere gemeenten een zienswijze 
ingediend waarop zij ingaat op vele aspecten waarmee een gemeente te maken krijgt bij 
deze wetswijziging. O.a. ten aanzien van de volksgezondheid, vergunningen/welstand, 
beheer en onderhoud, uitvoering, vervreemding gebouw, de energievoorziening, ecologie, 
verstoringen van voorzieningen, juridische aspecten en financiën. (Zienswijze Maastricht 
Telecomwet1998 van 5 september jl. is te vinden op gemeentemaastricht.nl)

3. Bent u op de hoogte van deze ingediende zienswijze? Onderschrijft u de inhoud van deze 
zienswijze? Bent u van plan om dit kenbaar te maken bij het Ministerie van EZ?

Zo nee, heeft u net als ons ook zorgen en vragen over een of meerdere van 
bovengenoemde aspecten. Zo ja, welke zijn dat?                                                                      

De fractie van PAL GroenLinks is van mening dat bij een eventuele implementatie van 5G, 
vooraf dient vast te staan dat 5G en Small Cell Antennes geen risico’s mogen vormen voor 
de volksgezondheid. Hiervoor is onderzoek door een deskundige en onafhankelijke 
organisatie wenselijk.

4. Bent u dit met ons eens? En bent u bereid hier op aan te dringen bij de betrokken 
instanties?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag spoedig tegemoet.

De fractie van PAL GroenLinks

Petra Vlutters


