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Onderwerp: Raadsbrief beantwoording vragen LMG over 5G 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Op 20 mei jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar Midden-Groningen 

(conform artikel 33 RvO) over de uitrol 5G en de 5G-testlocatie in Hoogezand. In deze brief 

reageren wij op deze vragen. 

 

1. 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? 

 

Reactie: Het College heeft kennisgenomen van het artikel in het AD en de zorgen die door het 

Raadslid in Zutphen uiteen worden gezet.   

 

2. Is de testlocatie 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? 

 

Reactie: Testen met 5G is toegestaan zolang een bedrijf in het bezit is van een zendvergunning of 

experimenteervergunning van het Agentschap Telecom. Een gemeente heeft geen invloed op het 

gebruik van een bepaalde frequentie en de verstrekking van vergunningen. Het Agentschap 

Telecom heeft in september 2019 een experimenteervergunning van een jaar verleend aan 

Economic Board Groningen (EBG) voor testen op de zogenoemde 3.5GHz-band. Dit is een van de 

belangrijkste frequenties voor het toekomstige 5G-netwerk, omdat deze het meest geschikt is voor 

de combinatie van een hoge datasnelheid en een goede dekking. De frequentie is daarmee geschikt 

voor veel bedrijfs- en consumententoepassingen, zoals Virtual Reality en hogere videoresoluties. 

Dergelijke innovaties worden ook op de testlocatie in Hoogezand getest.  

 

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het testen van 5G innovaties moet een 

bedrijf zich aan de vergunningsvoorwaarden houden. Een van die voorwaarden is dat de straling 
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binnen de blootstellinglimieten limieten blijven. De blootstellingslimieten bepalen wat de 

maximale sterkte van elektromagnetische velden is waaraan mensen mogen worden blootgesteld. 

Dat betekent dat de signalen van alle antennes, wifi-routers en andere apparaten bij elkaar 

opgeteld onder de blootstellingslimieten moeten blijven. 

 

Wetenschappelijke adviesorganen zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de 

Gezondheidsraad concluderen dat in het beschikbare wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen 

zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische 

velden onder de blootstellingslimieten. Deze blootstellingslimieten blijven ook gelden na 

introductie van het 5G-netwerk. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op de naleving van de 

blootstellingslimieten. 

 

3. 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? 

 

Reactie: Het Agentschap Telecom is verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen voor 

5G en daarmee voor het gebruik van een bepaalde frequentie. Ook is het Agentschap Telecom 

verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van de blootstellingslimieten. Bij het 

verstrekken van de vergunning wordt door het Agentschap Telecom een aantal technische testen 

gedaan, waaronder ook een test om te beoordelen of de sterkte van de elektromagnetische velden 

onder de blootstellingslimieten blijft. Daarnaast meet het Agentschap Telecom de 

elektromagnetische veldsterkte steekproefsgewijs en risico-gestuurd door heel Nederland. Deze 

metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau. Hoewel de gemeente dus 

geen rol heeft in het verstrekken van vergunningen en het houden van toezicht, is er wel 

regelmatig overleg met de initiatiefnemer EBG over de testlocatie. Tijdens deze overleggen worden 

ook gezondheidsaspecten onder de aandacht gebracht. 

 

4. Zijn of waren de testen uitsluitend slechts bedoeld om erachter te komen de toepassingen op; 

laten we zeggen, gebruiksniveau en het technische vlak of was er ook sprake van testen 

waarbij men gezondheidseffecten probeerde te achterhalen? 

 

Reactie: Op de testlocatie in Hoogezand worden testen met innovaties met 5G uitgevoerd. Het gaat 

hierbij om toepassingen met grote hoeveelheden data die mogelijk worden door de hogere 

bandbreedtes als gevolg van het gebruik van de 3,5GHz frequentie. De testen zijn er dus niet op 

gericht om de gezondheidseffecten van 5G te achterhalen. Wel wordt bij het verstrekken van de 

vergunning getest door het Agentschap Telecom of de sterkte van de elektromagnetische velden 

onder de blootstellingslimieten blijft, waardoor er geen schadelijke gezondheidseffecten ontstaan. 

 

5. 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? 

 

Reactie: Het College is van mening dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de uitrol van 5G 

en volgt dan ook nauwlettend de meeste recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de 

gezondheidseffecten van 5G. Zo is er regelmatig contact met de GGD Groningen over dit thema. 

Andere belangrijke bronnen van informatie zijn het Kennisplatform EMV en organisaties als het 
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RIVM en de Gezondheidsraad. De komende jaren worden meer onderzoeksresultaten verwacht, 

bijvoorbeeld van het Europese onderzoeksproject COSMOS, waaraan enkele honderdduizenden 

mensen deelnemen.  

 

Zoals eerder genoemd concluderen wetenschappelijke adviesorganen zoals de Wereld 

Gezondheidsorganisatie (WHO) en de Gezondheidsraad dat in het beschikbare wetenschappelijk 

onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door 

blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten. Het Agentschap 

Telecom zal toezicht blijven houden op de naleving van de blootstellingslimieten.  

 

Onlangs heeft ook de rechter geconcludeerd dat de overheid voldoende rekening houdt met de 

gezondheidsrisico’s van straling en dat de aanleg van het 5G-netwerk daarom door mag gaan. De 

Rijksoverheid en het Agentschap Telecom blijven de veldsterktes monitoren en zullen als dat nodig 

is ingrijpen als limieten overschreden worden. Zij zullen ook ingrijpen als er uit nieuwe inzichten 

blijkt dat de blootstellinglimieten moeten worden aangepast. De uitrol van 5G is daarmee niet 

onomkeerbaar.  

 

6. 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? 

 

Reactie: De 5G-testen vinden plaats in de opslaghal van Wildeman Storage & Logistics aan de 

Industrieweg in Hoogezand. Er zijn geen omwonenden in de directe omgeving. Tijdens de 

vergunningsprocedure is het overigens niet noodzakelijk om omwonenden op de hoogte te stellen. 

 

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

 

Reactie: Nee, bij de 5G testen op de testlocatie van Hoogezand zijn er geen proefdieren gebruikt. 

 

8. 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? 

 
Reactie: Met de uitrol van 5G zullen er inderdaad meer antennes bij komen. Het 5G-netwerk werkt 

met hogere frequenties dan 4G-netwerken. Deze hogere frequenties kunnen grotere datasnelheden 

aan, maar hebben een beperkter bereik, waardoor er meer antennes nodig zijn. Waar mogelijk zal 

bij het plaatsen van 5G-antennes gebruik worden gemaakt van de bestaande antenne-installaties. 

Om overal in Nederland voor een goede dekking en voldoende capaciteit te zorgen zullen er echter 

ook antennes bij moeten komen. Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen om hoeveel extra 

antennes het zal gaan. 

 

Een groot deel van de nieuwe 5G-antennes betreft waarschijnlijk de zogenaamde small cells (kleine 

antennes). Small cells hebben een bereik van enkele tientallen meters en zullen daarom worden 

geplaatst in lantaarnpalen, bushokjes of aan gebouwen. Ook voor deze kleinere antennes geldt dat 

het nog onduidelijk is om hoeveel antennes het zal gaan. Het samenwerkingsverband van 

https://www.kennisplatform.nl/wat-is-5g/
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telecomproviders, Monet, heeft becijferd dat zij een toename van ongeveer 10% aan antennes 

verwachten door de uitrol van 5G.  

 

In de meeste gevallen kunnen antenne-installaties vergunningsvrij worden geplaatst. Voor plaatsing 

van nieuwe vrijstaande zendmasten en antenne-installaties die hoger zijn dan 5 meter, is wel een 

omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen zullen 

wij een zorgvuldige afweging maken van alle belangen, zoals het maatschappelijk belang van een 

goed 5G netwerk, maar ook de druk op het landschap en eventuele zorgen van omwonenden. 

 

9. 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? 

 

Reactie: Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen hoeveel extra antennes er moeten worden 

geplaatst. Voor plaatsing van nieuwe vrijstaande zendmasten en antenne-installaties die hoger zijn 

dan 5 meter, is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Bij het beoordelen van 

vergunningsaanvragen zullen wij een zorgvuldige afweging maken van alle belangen, zoals het 

maatschappelijk belang van een goed 5G netwerk, maar ook de druk op het landschap en eventuele 

zorgen van omwonenden. 
 

10. 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? 

 

Reactie: Een aantal al bestaande masten in onze gemeente zijn uitgerust met 5G zenders. Deze 

zenders konden vergunningsvrij worden geplaatst. Voor plaatsing van nieuwe vrijstaande 

zendmasten en antenne-installaties die hoger zijn dan 5 meter, is een omgevingsvergunning van de 

gemeente nodig. Inwoners kunnen tegen een vergunning in verweer komen. 

 
Voor vergunningsvrije antenne-installaties gelden de afspraken uit het Antenneconvenant. Het doel 

van dit convenant is dat ook vergunningsvrije zendinstallaties zorgvuldig worden geplaatst. Een van 

de afspraken uit het convenant is bijvoorbeeld dat een bedrijf een instemmingsprocedure moet 

houden onder de bewoners, als ze een vergunningsvrije antenne op een woongebouw wil plaatsen. 

Als de meerderheid van de bewoners instemt met de plaatsing, dan mag een vergunningsvrije 

antenne-installatie op een woongebouw wordt geplaatst worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


