
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 25 mei 2020 

 

 

Onderwerp : 5G Masten  

 

 

Toelichting:  

Ondanks het brede verzet in Nederland en testen en onderzoeken die nog gaande zijn, heeft een 
internetprovider inmiddels ongestoord zijn gang kunnen gaan in de zuidelijke helft van het land en daar 
de rode knop ingedrukt. Voor een nuchtere zakelijke opsomming van de gevolgen van  5G met name 
voor gemeenten in de toekomst hiertoe de volgende link van het AD waarbij een Groenlinks Raadslid 
de risico’s en de gevolgen voortreffelijk verwoord. Dit is nog afgezien van de gezondheid risico’s vanuit 
andere disciplines. 

 

https://www.ad.nl/zutphen/antennes-voor-sneller-internet-op-elke-hoek-van-de-straat-tijd-voor-
verzet~a0f84b02/ 

 

Sinds deze gemeente het heeft toegestaan om 5G te testen op een lokatie hier, is het stil hierover.  

https://www.ad.nl/zutphen/antennes-voor-sneller-internet-op-elke-hoek-van-de-straat-tijd-voor-verzet~a0f84b02/
https://www.ad.nl/zutphen/antennes-voor-sneller-internet-op-elke-hoek-van-de-straat-tijd-voor-verzet~a0f84b02/


 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

                                                                            of 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  mondeling  te beantwoorden: 

 

 Is het College zich bewust van de zaken en financiële risico’s zoals die worden geschetst door 
het Raadslid in Zutphen in het AD artikel? 

 

 Is de testlokatie in Midden-Groningen nog actief en is de gemeente wel op de hoogte van de 
aard van deze testen en de sterkte van de straling gezien te sterke straling schadelijk is voor de 
gezondheid? 

 

 Heeft deze gemeente eigenlijk nog wel precies zicht op de zaken die daar gebeuren na het 
afgeven van de vergunning? Meet de gemeente met regelmaat de straling vlakbij het gebouw? 

 

 Zijn of waren de testen uitsluitend slechts bedoeld om erachter te komen de toepassingen op; 
laten we zeggen,  gebruiksnivo en het technische vlak of was er ook sprake van testen waarbij 
men gezondheidseffecten probeerde te achterhalen. 

 

 Deelt het College de mening van LMG dat met 5G zeer voorzichtig om moet worden gegaan en 
dat eigenlijk eerst de gezondheidseffecten op langere termijn ook goed moeten worden 
onderzocht alvorens een heel volgepakt netwerk over burgers uit te laten rollen gezien het feit 
dat er nu al mensen zijn die zeer gevoelig zijn voor zendmaststraling en er ziek van kunnen 
worden? 

 

 Het testen vindt plaats in een bedrijfspand. Op welk adres is dat en zijn er in de nabije 
omgeving omwonenden en zijn deze omwonenden tijdens de vergunningsprocedure wel op de 
hoogte gesteld? 

 

 Zijn er bij deze testen gebruik gemaakt van proefdieren zo ja om wat soort dieren gaat het? 

 

 Is het College zich ervan bewust dat het bouwen van vele zeer hoge 5G masten kriskras door 
het landschap ook weer paradoxaal op burgers kan overkomen en in verzet kunnen komen 
(ook met geweld zoals sabotage) terwijl men ondertussen steeds als bestuur predikt dat het 
Groningse mooie open landschap behouden moet blijven? Dat dit in strijd is met de inhoud 
hierover vanuit verschillende In de Raad vastgestelde visies en stukken zoals het zogenaamde 
“Kompas”, RGA en die van de RES? 

 

 Vind het College de druk op het open landschap die nu al aanwezig is door het plaatsen van 
steeds meer  zonnepaneelvelden en windmolenvlakten nog niet hoog genoeg en dat vele 5G 
masten daar makkelijk nog bij kunnen? 

 

 Op welke plekken in de gemeente staan nu reeds 5G masten? Zijn of worden burgers van 
tevoren ingelicht over de plaatsing vlak in hun buurt en wat zijn de middelen die burgers bij de 
gemeente hebben om dit te voorkomen? Heeft men inspraak? 

 

 



 

………….…                  
 

 

Namens LMG 

 

René Rook 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

