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Uitrol 5G-netwerk
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, de leden van
Provinciale Staten A. Stepanyan (GroenLinks) en R. Klumpes
(GroenLinks), d.d. 13 september 2019, bij mij de volgende vragen
hebben ingediend:

Toelichting
Technologische vooruitgang en innovaties kunnen Zuid-Holland elke dag beter
maken. Door het 5G-netwerk zal de internetsnelheid exponentieel toenemen, wat veel
mogelijkheden biedt voor innovaties in Zuid-Holland. Aan de andere kant bestaan er
grote zorgen in Zuid-Holland over de uitrol van het 5G-netwerk en de gevolgen van 5G
op de volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en privacy. Een groep van 250
internationale wetenschappers - 5G Appeal1 - heeft de EU en medeoverheden
opgeroepen, om de uitrol van het 5G-netwerk uit te stellen, totdat de effecten van 5G
goed in kaart zijn gebracht. Daarnaast schijnt er een percentage mensen te zijn die
ultrasensitief is voor de straling die nu al door 2G, 3G, 4G en wifi wordt veroorzaakt.
Dit kan bij het veel sterkere 5G-netwerk wellicht nog meer gevolgen hebben voor de
volksgezondheid. Kinderen, ouderen en zwangere vrouwen worden als extra
kwetsbare groepen aangemerkt. Naast internationale wetenschappers zijn er steeds
meer zorgelijke berichten in de kranten2 en bezorgde Zuid-Hollanders die de straat op
gaan. Op 9 september 2019 was er in Den Haag de eerste landelijke demonstratie
tegen de uitrol van het 5G-netwerk.3 De inlichtingendiensten hebben het ministerie van
Economische Zaken geadviseerd om Chinese bedrijven, o.a. vanwege
veiligheidsredenen, uit het Nederlands 5G-netwerk te weren. Kortom, er is een
toenemende maatschappelijke onrust en onduidelijkheid over de uitrol en de mogelijke
gevolgen van het 5G-netwerk.
Hoewel de uitrol van het 5G-netwerk een landelijk fenomeen is, raken de gevolgen
ook de provinciale belangen en is deze tevens van belang voor de gemeente, als
vergunningverlenende partij. In het najaar verschijnt er een wetsvoorstel van de
Staatssecretaris van Economische Zaken dat gemeenten verplicht om een volledige
dekkingsgraad te garanderen van het uit te rollen 5G netwerk.

1

5G APPEAL Scientists warn of potential serious health effects of 5G http://www.5gappeal.eu/the-5g-

appeal/
2
Human (2 mei 2019) 5G onder de loep: gezondheid https://www.human.nl/lees/2019/5g-dossierartikel2.html;
De Groene Amsterdammer (16 januari 2019). Bellen schaadt cellen.
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
3
NOS (9 September 2019) Honderden betogers bij demonstratie tegen 5G
https://nos.nl/artikel/2300973-honderden-betogers-bij-demonstratie-tegen-5g.html

FZ/alg

De gemeente Maastricht heeft bij het ministerie bezwaar gemaakt over de gang van
zaken rondom de uitrol van het 5G-netwerk.4
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1.

Is het college van GS bekend met de oproep van 250 internationale wetenschappers:
5G Appeal? Zo ja, wat is de visie van het college van GS op het appél dat deze
onpartijdige wetenschapers doen?

2.

Is het college van GS bekend met de onderzoeken5 naar de gevolgen van het 5Gnetwerk op de volksgezondheid, welzijn van dieren en de natuur? Zo ja, hoe worden
deze beoordeeld? Graag een toelichting.

3.

Wat is de visie van het college van GS op wetenschap en onderzoek en de
implementatie van kennis in beleid? En, in hoeverre worden de wetenschappelijke
onderzoeken naar de negatieve gevolgen van het 5G-netwerk in de verder
besluitvorming rondom de uitrol van het 5G-netwerk betrokken?

4.

Is er al sprake van een uitrolplan van het 5G-netwerk? Welke rol heeft de provincie
Zuid-Holland bij de uitrol van het 5G-netwerk? Welke afspraken zijn gemaakt (of
worden gemaakt) met het ministerie?

5.

Hoe worden de Provinciale Staten bij de besluitvorming omtrent de uitrol van het 5Gnetwerk betrokken?

6.

Zijn de ruimtelijke consequenties voor onze provincie bij het uitrollen van 5G goed in
kaart gebracht? Zo ja, welke ruimtelijke consequentie heeft de uitrol van het 5Gnetwerk (specifiek voor de ondergrond en boven de grond)?

7.

Zijn er pilots in Zuid-Holland met betrekking tot de uitrol van het 5G-netwerk? Zo ja,
welke (tussentijdse)resultaten hebben deze pilots opgeleverd? Zo niet, zijn er in ZuidHolland voornemens om in de komende maanden pilots met het 5G-netwerk uit te
voeren?

8.

Hoe worden de inwoners in Zuid-Holland geïnformeerd over de uitrol van het 5Gnetwerk? Welke rol ziet het college van GS voor zichzelf weggelegd om de inwoners
van Zuid-Holland goed te informeren over de ontwikkelingen rondom het 5G-netwerk
en waar nodig is duidelijkheid te geven door bijvoorbeeld burgerparticipatie in te
zetten? Of op een andere manier: bijvoorbeeld in samenwerking met de
medeoverheden een informatieplatform te creëren?

9.

Welke signalen haalt GS uit de mediaberichten, de landelijke demonstratie in Den
Haag en wordt er iets met deze signalen richting het ministerie gedaan? Graag een
toelichting waarom wel/niet.

4

RTV Maastricht (9 september 2019). Gemeente uit kritiek bij ministerie rondom aanpak 5G

https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/147157062/gemeente-uit-kritiek-bij-ministerie-rondom-aanpak-5g
5

Lijst met naam van de onderzoekers/onderzoeksinstellingen van ‘5G Appeal’

http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/
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10.

Kinderen, ouderen en zwangere vrouwen worden als extra kwetsbare groepen
aangemerkt die zich beter moeten beschermen tegen de stralingen van het 5Gnetwerk. Is het bekend hoeveel inwoners van Zuid-Holland vallen onder deze
‘kwetsbare’ groepen?

Den Haag, 13 september 2019
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit

