
De 5G-krant  |  nummer  1  |  vrijdag 6 maart 2020   1 

 

De 5G-krant 
voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren van Nederlandse gemeenten 

 

Zwitserland zet 

uitrol 5G 

voorlopig stop 
 

Zwitserland, één van de eerste 
landen in Europa die met de 
uitrol van 5G al in 2019 voort-
varend is begonnen, heeft de 
uitrol per 14 februari stopgezet. 
Volgens de Financial Times wil 
het land eerst meer duidelijk-
heid over eventuele gezond-
heidsrisico’s die het nieuwe 
netwerk met zich meebrengt. 
 

Terwijl veel andere landen nog 

moeten beginnen met 5G, heeft 

Zwitserland alleen al vorig jaar 
zowat tweeduizend antennes 
geïnstalleerd die met de nieuwe 

technologie overweg kunnen. 
Een brief van het federale mileu-

agentschap Bafu zet die uitrol nu 

op een lager pitje. 
 

 
 

Raadslid luidt 

noodklok 
 

Raadslid Dolf Logemann van 
de gemeente Zutphen luidt de 
noodklok inzake de geplande 
wetswijziging van het ministe-
rie van Economische Zaken en 
Klimaat. 
 

“Verkeersregelinstallaties, bus-

hokjes en lantaarnpalen. Ge-
meenten  moeten  straks  on-

voorwaardelijk voorstellen van 
internetproviders accepteren 
om er antennes te plaatsen.” 

Recent is er in Zwitserland een 
sterke anti-5G-lobby opgestaan 
en ook de Zwitserse Gezond-
heidsraad waarschuwt voor de 
gevolgen van de straling. Rond 

het gebruik van 5G zijn ook al 

verschillende ‘volksraadplegin-

gen’ (wettelijk bindende refe-
renda) opgestart. Eén daarvan 
maakt telecom-operatoren ver-
antwoordelijk als er lichamelijke 
schade zou ontstaan door 5G-

straling. Een andere legt zeer 

strikte beperkingen op aan de 
straling van dat soort masten en 

geeft lokale inwoners vetorecht 
over waar de masten gebouwd 
kunnen worden. Naar aanlei-

ding van de onzekerheden rond 

de gezondheidseffecten van de 

nieuwe technologie was al 

eerder in mei 2019 in het kanton 
Genève een verbod ingesteld op 
het plaatsen van 5G-masten. 

https://www.computable.nl/artik
el/nieuws/infrastructuur/687906

0/250449/zwitserland-zet-uitrol-

5g-voorlopig-stop.html 
 
 

Onacceptabel, stelt Logemann 
(GroenLinks Zutphen). “Wie gaat 

er nu over de openbare ruimte? 

De gemeente of zo’n provider?” 
Eisen stellen aan de antennes 
kan een gemeente dan niet, stelt 
Logemann. Omgekeerd kan het 

uitvoeren van onderhoud alleen 
in overleg met de providers. Dat 
kost de gemeenten extra tijd, 

geld   en   inzet   van    ambtelijke 
uren. “Sterker nog, als de ge-

meente de stroom wil uitschake-
len om bijvoorbeeld een nieuwe 

lamp in te draaien of een ver-
keerslicht te vervangen, kan de 

provider  de  gemeente   aanspra- 

Kort geding tegen 

Nederlandse Staat  
 

Op 25 februari heeft stichting 
Stop5GNL de Nederlandse staat 

gedagvaard middels een kort 

geding, met als doel de uitrol 

van 5G te stoppen. Stichting 
Stop5GNL is van mening dat de 
uitrol van 5G onrechtmatig is, 
omdat het de burgers niet be-
schermt tegen de gevaarlijke 

gevolgen van blootstelling aan 

straling van 5G. Volgens de stich-
ting verschuilt de overheid zich 

achter richtlijnen die geen be-
scherming bieden tegen schade-

lijke effecten voor mens, dier en 
plant. Gesteld wordt dat de richt-

lijnen verouderd zijn en ook de 

effecten op middellange en 

lange termijn buiten beschou-
wing laten. Er wordt uitsluitend 
rekening gehouden met acute 

opwarmingseffecten en niet met 
andere gezondheidseffecten zo-

als kanker, DNA-schade, door-

lating bloed-hersen-barrière en 

neurologische schade. 

https://www.stop5gnl.nl/ 

 
 
kelijk stellen voor de uitval van 
het netwerk.” Logemann roept 

gemeenten en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) 
op om te kijken of de voorge-
stelde wetswijziging nog te be-

ïnvloeden is. “De wetswijziging 
is nog niet naar de Kamer ge-

weest. Als we wat willen, dan 

moeten we nu in actie komen.” 
https://www.destentor.nl/zutphe
n/antennes-voor-sneller-
internet-op-elke-hoek-van-de-

straat-tijd-voor-verzet~a0f84b02/ 
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Gemeenteraad 
Bergen (NH) besluit 
unaniem tegen 5G 
 

Op 12 december 2019 heeft de 
voltallige gemeenteraad in het 
Noord-Hollandse Bergen una-
niem tegen 5G gestemd. 
 

In een motie werd het college 
opgedragen om met spoed mid-
dels een brief de Tweede kamer 
en de verantwoordelijke staats-
secretaris te verzoeken om meer 
wetenschappelijk onderzoek 
enerzijds en meer maatschappe-
lijk debat anderzijds. In de motie 
wordt gesteld dat er onvol-
doende wetenschappelijk onder-
zoek is gedaan naar de biologi-
sche  effecten  en  de impact  van   

 
  

Afstand neemt toe 
tussen burgers en 
providers 
 

De  drie  grote  providers,  KPN,  
T-Mobile en Vodafone, hebben 
twee weken geleden via de Ne-
derlandse kranten hun beklag 
gedaan dat het steeds moeilij-
ker wordt om nieuwe masten 
en antennes te plaatsen. Door 
heel Nederland staan bezorgde 
burgers op die het helemaal 
niet zien zitten, stelt het AD. 
 

Met de komst van een 5G-net-
werk zal volgens het Antennebu-
reau het huidige aantal van 
18.000 mobiele antennes de ko-
mende jaren met minstens 10 
procent toenemen. Wat hierbij 
niet gezegd wordt, is dat de hui-
dige masten continu worden 
verzwaard, en dit is Jochem de 
Jong uit Voorthuizen een doorn 
in het oog. De Jong woont vlak 
naast een diervoederbedrijf met 
zendmasten op het dak. “Ik 
woon er nog niet zo lang, maar 
ik  zie wel zo  nu  en dan  mensen 
 

 
 

de sterke elektromagnetische 
straling op het menselijk 
lichaam en op flora en fauna op 
de korte en langere termijn. 
Inhoudelijk konden alle raadsle-
den het snel eens worden. Wet-
houder Antoine Tromp was meer 
dan tevreden met de motie: “Het 
college voelt zich hierdoor ge-
steund.” Op 19 december jl. heeft 
het college de brief verzonden, 
met een afschrift aan de provin-
cie Noord-Holland en alle ge-
meenten in Nederland. 
Uitzending gemeenteraad: 
https://www.youtube.com/watch
?v=cFaYYVsHO-
s&feature=youtu.be 
Pdf motie: 
https://www.raadbergen-
nh.nl/Vergaderingen/Gemeenter
aad/2019/12-december/19:30 
 
 

 
op het dak om onderhoud te 
verrichten. Nadat ze zijn ge-
weest, is de straling van de 
zendmast elke keer weer hoger. 
Op mijn bovenverdieping slaat 
de stralingsmeter inmiddels 
rood uit, vandaar dat ik sinds 
een paar weken op een luchtbed 
in de woonkamer slaap.” De Jong 
laat een promotiefilmpje van de 
diervoeder uit 2015 zien, waarbij 
luchtbeelden duidelijk het ver-
schil van toen en nu aangeven: 
de hoeveelheid apparatuur is zo 
goed als verdubbeld. 
 

Ook in Nijkerk rapporteren be-
woners onaangekondigde uit-
breiding van masten. Aan bewo-
ners van een appartementen-
complex aan de Vuurdoornlaan 
was medegedeeld dat er onder-
houd aan de masten zou worden 
gepleegd. “In plaats van onder-
houd, werd de complete appara-
tuur vervangen,” aldus een 
buurtbewoner. “Er werden zelfs 
nieuwe masten geplaatst om de 
flink zwaardere zenders te kun-
nen dragen. De oude zendappa-
ratuur werd door de monteurs 
voor de afvalcontainer gedumpt. 
 

 
 

Slovenië stelt 
moratorium 
in tegen 5G 
 

Op vrijdag 24 januari jl. heeft 
Slovenië per 31 januari 2020 
als eerste land besloten om 
voorlopig geen 5G toe te laten, 
vanwege de vele bezwaren van 
zowel burgers als weten-
schappers. 
 

Het Ministerie van Publieke Za-
ken had een openbare consulta-
tie georganiseerd waarbij ook 
vooraanstaande politici hun be-
zwaren kenbaar maakten. De 
bijeenkomst liep uit van vier uur 
tot zes uur en uiteindelijk kon-
digde de minister van Publieke 
Zaken, Rudy Medved, aan dat 
Slovenië officieel de implemen-
tatie van 5G in het land uitstelt 
"vanwege mogelijke gezond-
heidseffecten van elektromagne-
tische velden”. 
https://toknow.uk/5g-
moratorium-slovenia-votes-for-
life-at-least-for-now/ 

 
Toen ik deze monteurs om op-
heldering wilde vragen, wilden 
ze geen van allen iets zeggen.” 
 

Een andere buurtbewoner in 
Nijkerk houdt met professionele 
meetapparatuur het zendmas-
tenpark van de dorpskern nauw-
lettend in de gaten. “Uitbreidin-
gen van masten worden niet 
aangekondigd, evenmin nieuwe 
masten waar geen vergunning 
voor benodigd is. Elke dag kan er 
zomaar een mast bijkomen.” Hij 
geeft aan dat zijn ervaring is, dat 
een nieuwe zendmast in het be-
gin nog niet zo hard straalt, ze-
ker niet als bewoners juridische 
stappen nemen. “Maar zodra de 
gerechtelijke procedure voorbij 
is, en dat kan eventjes duren, 
gaat de mast voluit stralen.” 
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