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Reactie op consultatie Wijzigingsvoorstel Telecomwet

Geachte heer Wiebes,
U kondigt een wijziging van de Telecommunicatiewet waardoor het 5G mogelijk
wordt gemaakt.
Voor de uitrol van 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 wij weigeren 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 zendinstallatie.
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 zijn. Mits het 5G-netwerk, net
als 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 schadelijke
gezondheidseffecten, zoals opwarming van delen van het lichaam.’ Wij gaan 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.

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 uitrol van de 5G (in
Heemstede) wordt begonnen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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