Gemeente Helmond

Ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aan Minister E . Wiebes
Alleen per email: minister @ minez.nl

Helmond, 2 september 2019
Onderwerp: ConsultatieWetsvoorstel Telecomcode
Geachte MinisterWiebes,

Onskenmerk: 34137570
Uw kenmerk

Doorkiesnr.:
Uw brief d .d .:

Op 16 juli 2019 heeft uw Ministerie hetconcept wetsvoorstelimplementatie Telecomcode ter visie gelegd.
Gezien de ervaringen bij de uitrolvan 3G en 4G is te verwachten dat er onrust gaat ontstaan over
gezondheidsaspecten rond de uitrol.Wij betreuren hetdaarom datdeze aankondiging tijdenshet
zomerreces is gedaan, zodat geen uitgebreide afstemming tussen overheden en burgers plaats heeft
kunnen vinden .
Metdeze brief reageren wij op de consultatie van het conceptwetsvoorstel.
Samenvatting kernpunten :
Wij verzoeken u om de gemeente in alle gevallen zelf te laten bepalen of een asset als
zendmast gebruikt mag worden om zo ook voorwaarden te kunnen stellen aan het gebruik
ervan .
Wevinden het onwenselijk dat,wanneer de gemeente de verplichtingheeft haar assets als
zendmastte laten functioneren, de gemeente vervolgens geen voorwaarden kan stellen aan het
gebruik en de verschijningsvorm .
Wijverzoeken u om door een onafhankelijke partij, zoals RIVM ofGGD , te laten onderzoeken
wat de effecten zijn op de gezondheid van inwoners alvorens het 5G -netwerk uit te rollen .
Hetnieuwe 5G -netwerk kan invloed hebben op de intensiteit van de straling en daarmee op de
gezondheid van inwoners. Er is nog weinig bekend over de effecten van 5G op de gezondheid .
3. Wij verzoeken u om de weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheld te behouden .
In het nieuwewetsvoorstelworden de internationaal gehanteerde stralingsnormen vastgelegd in de
Telecommunicatiewet. Gelijktijdig wordt de weigeringsgrond metbetrekking tot volksgezondheid
losgelaten. Eris nog veel onzekerheid over het aspect gezondheid .
4 . Wij verzoeken u om naast hetopstellen van beleid ook een voorlichtingscampagne voor
inwoners op te starten .
Veel inwoners zijn bezorgd over de gevolgen van straling en wensen geïnformeerd te worden .
5 . Wij verzoeken u om te voorzien in een structurele tegemoetkoming van kosten voor beheer
en onderhoud van assets .
De verplichte medewerking van gemeenten voor vergunningvrij aanbrengen van antennes door de
telecomsector, heeft financiële consequenties voor beheer en onderhoud .
Hieronder lichten wij bovenstaande kernpunten toe.
Consequentles voor de kwaliteit van de openbare ruimte
Door de uitrolvan het supersnelle internet via 5G wordtin de komende jaren een zeer grote toename van
antennes verwacht. Om 5G -signalen door te geven zijn ervéélmeer antennes nodig dan nu . In stedelijk
gebied zit je al gauw op één antenne per 200 meter! Als ditnietzorgvuldig gebeurtkan beeldvervuiling
ontstaan in de openbare ruime.Wij pleiten ervoor dat gemeenten de regie houden om te borgen dat
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afwegingen over de kwaliteitvan de openbare ruimte hand in hand gaan met afwegingen ten aanzien van
efficiëntie en goedkope aanleg.
Zorgen om gezondheidsrisico's en meer aandacht voor communicatie
Bij hetnieuwe netwerk is de overdrachtvan data groter en de frequentie hoger. Datkan invloed hebben op
de intensiteit van de straling. Er is nog weinig onderzoek gedaan en kennis beschikbaar over de effecten van
5G op de gezondheid . Veel burgers zijn bezorgd over de gevolgen van straling, vooralmensen die in de
buurt van een zendmastwonen . Daarom verzoeken wij om eerst door een onafhankelijke partij (RIVM ,
GGD ) te laten onderzoeken wat de effecten zijn op de gezondheid alvorens het 5G Netwerk uit te rollen en
daarnaastte zorgen voor goede informatie en communicatie voor alle verontruste inwoners.
Consequenties voor het beheer van de openbare ruimte en kosten
De keuze om de plaatsing van antennes éénzijdig bij telecombedrijven te leggen ,kan tot beheerproblemen
en extra kosten leiden . De apparaten hebben immers continu stroom nodig ,wat leidt tot aanzienlijke
investeringen om de lichtmasten te beheren . Bovendien kan beheer en onderhoud nietworden uitgevoerd
zonder rekening te houden met de belangen van de marktpartijen . Daarmee is de gemeente , als er sprake is
van medegebruik door een marktpartij, de zeggenschap over de eigen assets kwijt, maar blijft erwel voor
verantwoordelijk .
Bovendien vergt demedewerking van de gemeente naar verwachting een grote hoeveelheid mankracht om
de uitrol in goede banen te leiden (beheer, kabels en leidingen voor alle glasvezel- en electraverbindingen
met de antennes), zonder dat er regie kan worden gevoerd . In hetwetsvoorstelworden de kosten daarvoor
bij de gemeente gelegd.
Wij geven u graag nadere informatie
Wij vertrouwen er op hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan deze discussie. Mochtdaar
behoefte aan zijn , dan zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven.
U kuntons bereiken op telefoonnummer 14 0492 ofper mail: gemeente @ helmond.nl.
Met vriendelijke groet,

