
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 18 september 2020  
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake ontwikkelingen 5G 
 
Geacht college,  
 
De PvdA Ridderkerk heeft meerdere keren vragen gesteld over de ontwikkelingen rond 5G en de uitrol daarvan 
in Ridderkerk. Die vragen zijn keurig beantwoord, maar de antwoorden zijn tot nu toe wat algemeen gebleven. 
Op een van onze vragen heeft u bijvoorbeeld geantwoord dat u zich ‘nog aan het oriënteren bent op de uitrol 
van 5G.’ De frequentieveiling van 5G in Nederland is inmiddels van start gegaan en gemeenten hebben een 
belangrijke rol bij de uitrol van het 5G-netwerk. In steeds meer gemeenten zijn raden en colleges daarom 
serieus met elkaar in gesprek over dit onderwerp en de gevolgen daarvan voor hun gemeente. In die 
gemeenten zijn bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers waarin zorgen en verwachtingen 
konden worden gedeeld.  
 
In Ridderkerk is het tot nu stil gebleven op dit vlak. Op de gemeentelijke website hebben we alleen een 
aankondiging voor een informatieavond voor ondernemers kunnen vinden: https://www.ridderkerk.nl/5g-
ridderkerk. Ondertussen heeft de gemeente wel gesprekken met T-Mobile gevoerd over het plaatsen van een 
40-meter hoge zendmast voor 5G bij het Oosterpark en daarvoor ook een vergunning afgegeven. Dit was voor 
omwonenden en ook voor onze fractie een verrassing.  
 
De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat we de maatschappelijke discussie over 5G en de mogelijke 
gezondheidsrisico’s die daarmee samenhangen ook in Ridderkerk voeren, samen met onze inwoners en 
ondernemers. In een op verzoek van de Tweede Kamer uitgebracht rapport komt de Gezondheidsraad tot de 
voorlopige conclusie dat ‘niet bewezen is dat 5G schadelijk is voor de gezondheid, maar dat dit ook niet valt uit 
te sluiten.’ De Gezondheidsraad beveelt daarom verder onderzoek aan. Mensen die lijden aan de ziekte 
Elektrohypersensitiviteit (EHS) zijn gevoelig voor straling en vrezen dat hun gezondheid door 5G verder 
achteruit zal gaan. Zij merken nu al een verandering in de straling. In een aantal landen is de uitrol van 5G 
voorlopig stopgezet. Ook in Nederland zijn er gemeenten die kritisch staan tegenover 5G.  
 
Zie voor het rapport van de Gezondheidsraad: 
www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid 
Zie voor een overzicht landen/gemeenten waar de uitrol van 5G voorlopig is stopgezet:  
www.gentechvrij.nl/2020/04/13/stralingsbewust-uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/ 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:  
 
Uitrol en rechten en plichten 
 
1a. Wat is uw standpunt ten aanzien van 5G? Welke kansen en risico’s ziet u? 
1b. Kunt u aangeven wat de rechten en plichten zijn van gemeenten met betrekking tot de uitrol van 5G?  
1c. Wat is de planning ten aanzien van de uitrol van 5G in Ridderkerk? Graag in uw antwoord ook ingaan op de 
huidige stand van zaken in onze gemeente (de plaatsing van zendmasten en -antennes, het testen en aanzetten 
van 5G, het aanpassen van de frequenties van bestaande zendmasten en -antennes etc.)  
2a. Op welke wijze(n) onderhoudt u contact met telecomproviders over de uitrol van 5G in Ridderkerk en welke 
afspraken heeft u daarover met hen gemaakt c.q. bent u voornemens te maken?  
2b. Kunt u een schatting geven van het aantal extra zendmasten/-antennes dat in Ridderkerk bijgeplaatst moet 
worden voor een dekkend 5G-netwerk? 
2c. Zijn er kosten die bij de uitrol van 5G voor rekening van gemeenten komen? Zo ja, welke kosten zijn dit, aan 
wat voor bedragen moeten we dan denken en heeft u hiervoor al een bedrag gereserveerd? 
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Gezondheid 
 
3a. Bent u het met ons eens dat de uitrol van 5G geen negatieve invloed mag hebben op de gezondheid van 
onze inwoners? Graag uw antwoord toelichten. 
3b. In welke mate zal de straling in Ridderkerk toenemen als gevolg van een dekkend 5G-netwerk en hoe 
worden inwoners met EHS daartegen beschermd?  
3c. Bent u zich bewust van het feit dat door meer en hogere straling van het 5G-netwerk ook het aantal 
mensen en klachten van mensen met EHS toe zal nemen? 
3d. Bestaat er een norm van maximale stralingswaarde waar inwoners aan bloot gesteld mogen worden? Zo ja, 
gaat u dit meten en in een rapport naar buiten brengen? 
4a. Heeft de gemeente Ridderkerk een antennebeleid? Zo nee, bent u voornemens om een antennebeleid op 
te stellen naar aanleiding van de uitrol van het 5G-netwerk en bent u in dit kader bekend met de Impactanalyse 
antenne- en vergunningenbeleid i.r.t. 5G van de VNG?  
4b. Hoe kijkt aan tegen de experimenten rondom stralingsarm bouwen? Bent u voornemens om de 
mogelijkheden te onderzoeken om dergelijk experiment ook in Ridderkerk te starten?  
5a. In antwoord op eerdere vragen van ons en GroenLinks heeft u aangegeven dat er in MRDH-verband een 
aantal werkgroepen is samengesteld dat de verschillende thema’s rond 5G volgt. Wat zijn hun bevindingen tot 
nu toe ten aanzien van het gezondheidsaspect en worden deze bevindingen te zijner tijd ook gepubliceerd 
zodat inwoners deze kunnen inzien? 
5b. Wat is uw (eerste) reactie op het door de Gezondheidsraad uitgebrachte rapport en wat betekent dit voor 
de uitrol van 5G binnen Ridderkerk?  
 
Inspraak van inwoners en betrokkenheid raad 
 
6a. Welke (lokale) inspraakmogelijkheden zijn er voor inwoners en ondernemers bij de uitrol van het 5G-
netwerk? Graag ook in uw antwoord de invoering van de Omgevingswet in 2021 betrekken.  
6b. Deelt u onze opvatting dat er voor colleges een actieve rol ligt in het faciliteren van gesprekken tussen 
gemeente, providers, gebruikers, inwoners en ondernemers waarin zorgen en verwachtingen gedeeld kunnen 
worden? Zo ja, hoe denkt u invulling te geven aan deze rol? Zo nee, waarom niet? 
6c. Op welke wijze en op welke momenten bent u van plan inwoners en ondernemers te informeren over de 
uitrol van 5G en de bijbehorende risico’s? En kunt u toezeggen dit tijdig te doen? 
7a. Kunt u aangeven wat de rol van de raad is bij de uitrol van 5G en welke besluiten door hem genomen 
moeten worden? Als de raad geen besluiten hoeft te nemen, kunt u dan aangeven op welke wijze u de raad 
richting wilt laten geven c.q. wilt betrekken?  
7b. Bent u bereid om de raad periodiek door middel van een raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over de 
ontwikkelingen rond 5G, waar mogelijk toegesneden op de situatie in Ridderkerk? 
7c. Welke mogelijkheden hebben gemeenten om niet (volledig) mee te werken aan de uitrol van 5G nu er nog 
veel onduidelijk is over de mogelijke effecten en gezondheidsrisico’s?  
 
Zendmast Oosterpark 
Eerder stond in de Combinatie een bericht dat bewoners bezwaar hebben gemaakt tegen de voorgenomen 
plaatsing van een 40-meter hoge zendmast bij het Oosterpark wegens verlies van uitzicht, waardevermindering 
van woningen en twijfels over gezondheidsaspecten. Daarnaast hebben de bezwaarmakers aangegeven niet 
betrokken te zijn geweest bij de locatiekeuze. Dit terwijl de gemeente volgens het bericht al sinds november 
2019 met T-Mobile in gesprek was over de plaatsing van de zendmast. Zie voor het bericht: 
www.decombinatieridderkerk.nl/nieuws/algemeen/51447/bezwaren-tegen-5g-mast-in-oosterpark. 
 
8a. Hoe staat het met de juridische procedure tegen de plaatsing van de zendmast? 
8b. Waarom zijn omwonenden niet betrokken geweest bij de locatiekeuze van de zendmast? 
8c. Waarom is de raad niet betrokken bij en geïnformeerd over de plaatsing van de zendmast? 
8d. Welke mogelijkheden zijn er om de zendmast elders te plaatsen? Indien die mogelijkheden er niet (meer) 
zijn, komen inwoners dan in aanmerking voor planschade? Zo ja, zijn zij actief op deze mogelijkheid gewezen? 
Zo nee, waarom niet?  
8e. Inwoners zijn boos over de gang van zaken en ongerust over hun gezondheid. Wat gaat u doen c.q. heeft u 
gedaan om het beschadigde vertrouwen te herstellen en de zorgen weg te nemen? 
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Zendmast Ringdijk  
 
Eerder hebben wij een vraag gesteld over het plaatsen van een zendmast bij de Ringdijk. In antwoord op onze 
vraag heeft u toen aangegeven dat de zendmast tijdelijk geplaatst zou worden, vooruitlopend op de definitieve 
plaatsing bij de Scheepmakerstraat (bedrijventerrein Donkersloot). Volgens u had de plaatsing van de zendmast 
nog niets te maken met 5G, omdat de frequentieveiling van 5G toen nog moest plaatsvinden. De tijdelijke 
plaatsing van de zendmast heeft echter wel tot onrust onder omwonenden geleid. Inmiddels is de zendmast bij 
de Ringdijk weer weggehaald.  
 
9a. Waarom zijn omwonenden niet proactief geïnformeerd over de tijdelijke plaatsing van de zendmast? 
9b. Kunt u zich voorstellen dat tijdige informatie vooraf veel onrust, boosheid en onwetendheid had kunnen 
wegnemen? Zo ja, hoe gaat u dit voortaan beter doen? Zo nee, waarom niet?  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om schriftelijke 
beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk te beantwoorden 
en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
 
Jeroen Rijsdijk 
PvdA Ridderkerk 
 
 
 
 
 

 


