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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen inzake ontwikkelingen 5G

Geachte heer Rijsdijk,

Op 18 september 2020 ontvingen we schriftelijke vragen van u over de ontwikkelingen rond 5G.
Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan

Uitrol en rechten en plichten

1 a. Wat is uw standpunt ten aanzien van 5G? Welke kansen en risico’s ziet u?

Wij werken aan de verbetering van de digitalisering in de gemeente. Het gebruik van mobiele
toepassingen neemt enorm toe. Een goede infrastructuur, waaronder glasvezel en 5G, is noodzakelijk om
optimale bereikbaarheid te bieden aan bewoners en bedrijven. We willen dit wel zorgvuldig doen. De
veiligheid en gezondheid van Ridderkerkers staat altijd voorop.

Momenteel onderzoeken we of we lokaal antennebeleid op kunnen stellen. We willen daarbij graag
aanhaken bij wat al in het land gebeurt op dit vlak (zoals bij een grote gemeente als Rotterdam). De
beleidsuitgangspunten hiervoor moeten nog worden uitgewerkt, maar zullen zich richten op de ruimte die
we als gemeente in dit dossier krijgen vanuit het Rijk, vanuit de nog vast te stellen Telecommunicatiewet.
Belangrijke punten hierbij zijn :
- de sturingsmogelijkheden bij de plaatsing van antennes en de impact op de openbare ruimte;
- gezondheid;
- participatiemogelijkheden;
- informatieveiligheid en data.

1 b. Kunt u aangeven wat de rechten en plichten zijn van gemeenten met betrekking tot de uitrol van 5(3?

Het Europees Parlement verplicht lidstaten, waaronder Nederland, om het 5G internet mogelijk te maken.
De Rijksoverheid reguleert de telecommunicatiesector zo veel mogelijk technologieneutraal (het is aan de

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk



vergunninghouder/provider welke technologie hij wil gebruiken) en vertaalt de verplichting momenteel
naar de Telecommunicatiewet.

De rechten en plichten van de gemeente volgen uit deze nieuwe wet en gaan hoofdzakelijk over de
plaatsing van antennes en zendmasten. Hiervoor is ook het Nationale Antennebeleid opgesteld (geldig
sinds 2000). Bij plaatsing van vrijstaande masten moet een provider een omgevingsvergunning
aanvragen . Voor de plaatsing van antennes tot 5 meter hoogte is geen omgevingsvergunning nodig. Voor
deze categorie is het Antenneconvenant (2010) van kracht. Er is een nieuw Antenneconvenant in de
maak, waarbij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken is en waarin de
ontwikkelingen rondom de uitrol van 5G worden meegenomen, Daarnaast kunnen gemeenten
samenwerken aan antennebeleid, verordeningen, contracten, graafbeleid en leges. En gebruik maken
van nieuwe toepassingen en innovaties .

lc. Wat is de planning ten aanzien van de uitrol van 5(3 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.)

Nederland heeft, zoals afgesproken binnen de EU, in juni 2020 de eerste frequenties aan de
telecomaanbieders geveild (de lage frequenties tot 3,5 GHz). In 2022 volgt een veiling voor de overige
frequenties (de hogere frequenties rond 26 GHz). De telecombedrijven kopen de mobiele frequenties en
zijn vervolgens verantwoordelijk voor het bouwen van het netwerk en plaatsen van de benodigde
zendmasten en de juiste antennes. Het bouwen van het netwerk verloopt in fases en is gestart in 2020
Bestaande antennes worden vervangen door antennes die ook geschikt zijn voor 5G. Voor deze locaties
is al een vergunning gegeven voor de bestaande zendmasten of het gaat om kleine antennes waar geen
vergunning voor nodig is. De meeste Nederlanders kunnen vanaf nu gebruik maken van 5G. In het
Antennereqister van het Agentschap Telecom kunt u zien waar de antennes staan

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?

Dit gebeurt via het jaarlijkse plaatsingsplangesprek met Monet, de brancheorganisatie van
telecomproviders. Tijdens een plaatsingsplangesprek worden van beide kanten de ontwikkelingen
toegelicht en wordt per provider besproken waar in de gemeente nog naar dekking wordt gezocht.
Tijdens dit gesprek is ook ons voornemen gedeeld voor het opstellen van lokaal antennebeleid.
Daarnaast is er ook op ad-hoc basis contact met de providers over de plaatsing van antennes of vragen
van bewoners.

2b. Kunt u een schatting geven van het aantal extra zendmasten/-antennes dat in Ridderkerk bUgeplaatst
moet worden voor een dekkend 5(3-netwerk?

Om het netwerk dekkend en dus betrouwbaar te kunnen maken, zijn op sommige locaties meer
zendmasten en antennes nodig. Monet, de brancheorganisatie van telecomproviders, verwacht dat de
komende jaren het aantal zendmasten in Nederland (en dus ook in Ridderkerk) met zo’n 10% zal stijgen
De investeringen van de providers zitten eerst vooral in het realiseren van de verplichte 98% dekking
door middel van 'normale’ antennes.

Er wordt ook gesproken over small cells (kleine antennes die ontwikkeld zijn om, zowel binnen als buiten,
extra dekking te bieden), maar de behoefte hieraan komt mogelijk pas over enkele jaren en is vooral
nodig voor de realisatie van voldoende dekking op drukke locaties (als evenementen, stadions,
stadscentra . etc.)
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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?

Dit is nog niet duidelijk en wordt meegenomen in het onderzoek naar lokaal antennebeleid.

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.

Ja. Om negatieve invloed op de gezondheid te voorkomen zijn de blootstellingslimieten vastgesteld.
Aanvullend daarop sturen we , bij plaatsing van nieuwe masten, zoveel mogelijk op het ALy\RA-principe
(As Low As Reasonable Achievable of zo laag als redelijkerwijs haalbaar is)

3b. In welke mate zal de straling in Ridderkerk toenemen als gevolg van een dekkend 5(3-netwerk en hoe
worden inwoners met EHS daartegen beschermd? (EHS = ElektrohypersensitiviteiV

De ontwikkeling van de veldsterkte is afhankelijk van meerdere factoren: de ontwikkeling in de
antennetechniek, de uitrol van antennes en de capaciteitsbehoefte in de samenleving. De analyse van de
veldsterktemetingen van de afgelopen 14 jaar laat geen sterke toename van de veldsterkte zien, ondanks
de toename in het aantal antennes, de capaciteitsbehoefte en de ingebruikname van verschillende
generaties mobiele communicatie (2G, 3G en 4G).

Sommige experts verwachten een hogere blootstelling door 5G, terwijl andere experts juist een lagere
blootstelling verwachten. Aan de ene kant kan de toename van mobiele communicatie (meer
datagebruik) zorgen voor meer blootstelling. Daartegenover staat dat 5G gebruikmaakt van meer
energie-efficiënte technieken. Daarmee kunnen antennes heel gericht signalen naar apparaten sturen.
Met de 4(3-technologie wordt de straling als het ware als een paraplu vanaf de antenne over de
gemeente verspreid. Met 5G is gerichte straling mogelijk naar gebruikers. Dit kan leiden tot een afname
van de blootstelling van omstanders. Bovendien krijgt de gebruiker alleen een gericht antennesignaal op
het moment dat hij/zij communiceert,

3c. Bent u zich bewust van het feit dat door meer en hogere straling van het 5(3-netwerk ook het aantal
mensen en klachten van mensen met EHS toe zal nemen?

Dat er ook een hogere blootstelling zal ontstaan is nog allerminst zeker, zie ook het antwoord op vraag
3b. Daardoor kan evenmin iets gezegd worden over de invloed hiervan op mensen met EHS

Tot op heden is er geen wetenschappelijke verklaring gevonden voor een verband tussen dit soort
elektromagnetische velden en deze gezondheidsklachten. Sommige mensen ervaren
gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies, als zij in de buurt komen van
bronnen van radiofrequente velden. Deze gezondheidsklachten komen veel voor, waardoor het niet goed
mogelijk is om te achterhalen of de klachten daadwerkelijk worden veroorzaakt door deze velden. De
ervaren klachten kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Hulpverleners nemen
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deze klachten ook steeds meer serieus, zie ook het Kennisbericht Elektroflevoeligheid van tIet
Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

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?

De International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP), een internationale groep
wetenschappers, heeft bepaald wat de maximale toegestane elektromagnetische veldsterkte is, de
zogenoemde blootstellingslimieten. De blootstellingslimieten worden in Nederland gehanteerd en gelden
voor de huidige communicatienetwerken en ook voor het toekomstige 5(3-netwerk. Deze
blootstellingslimieten zijn gebaseerd op opwarming van het lichaam als biologisch effect, wat tijdens of
kort na blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden kan optreden en nadelig kan zijn voor
de gezondheid. De Rijksoverheid eist dat de antennes voldoen aan de blootstellingslimieten van ICNIRP.
De totale blootstelling van alle bronnen van radiogolven samen moet altijd onder de blootstellingslimieten
van de ICNIRP blijven. Dit verandert niet met de komst van 5G

Het Agentschap Telecom meet op basis van steekproeven de straling in heel Nederland om te
controleren dat deze limieten worden gerespecteerd. De gemeten waarden bevinden zich ver onder de
blootstellingslimieten. Op straatniveau wordt in de meeste gevallen 0,5 tot 3 Volt per meter (V/m)
gemeten. In een woning is dit 1 V/m. Dit is ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m. Alle
meetresultaten worden gepubliceerd op de website van het Antennebureau .

4a. Heeft de gemeente Ridderkerk een antennebeleid? Zo nee, bent u voornemens om een
antennebeïeid op te stellen naar aanleiding van de uitrol van het 5(3-netwerk en bent u in dit kader
bekend met de ïmpactanalyse antenne- en vergunningenbeïeid i.r,t. 5G van de VNG?

Nee, de gemeente Ridderkerk heeft nog geen antennebeleid, maar is wel voornemens dit op te stellen.
De genoemde impactanalyse is bekend.

4b. Hoe kijkt u aan tegen de experimenten rondom stralingsarm bouwen? Bent u voornemens om de
mogelijkheden te onderzoeken om een dergelijk experiment ook in Ridderkerk te starten?

De regels rond blootstelling aan straling van elektromagnetische velden zijn in Nederland landelijk
geregeld. Ook is bij de recente frequentieveiling een dekkingsverplichting van 98% van het grondgebied
van elke gemeente opgenomen. Antennes moeten altijd veilig zijn: nergens mogen mensen blootgesteld
worden aan een hogere straling dan de blootstellingslimieten, ongeacht waar ze zich bevinden.

Stralingsarme gebieden zijn in Nederland moeilijk te realiseren. Elektromagnetische velden zijn overal en
minder veldsterkte heeft consequenties voor het bereik van 112. De hulpdiensten hebben dekking nodig
van het C2000 netwerk. Minder antennes per vierkante meter betekent ook dat meer mensen dezelfde
capaciteit moeten delen met negatieve gevolgen voor de bandbreedte. Veldsterkte is niet overal constant,
het verschilt per locatie en per moment en is afhankelijk van het gebruik

Stralingsarme bouw kan een wens zijn van een initiatiefnemer. Als deze vraag uit de markt komt, zullen
we hier zeker serieus naar kijken. We zijn niet voornemens om zelf een dergelijk experiment 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?
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In deze werkgroepen worden de adviezen van de gerenommeerde instanties als de
Wereldgezondheidsorganisatie, de Gezondheidsraad, RIVM en GGD gevolgd. BegIn september 2020
heeft de Gezondheidsraad nog een nieuw advies uitgebracht. De conclusie luidt dat er geen bewijs is dat
blootstelling aan 5G onder de blootstellingslimieten de gezondheid kan schaden. Wel adviseert de raad
meer onderzoek te doen, met name naar de hogere frequenties (rond 26 GHz) die in 2022 worden
geveild omdat hier nog niet veel onderzoek naar is gedaan. De MRDH publiceert overigens al over deze
onderwerpen op de eigen website: https://mrdh.nl/project/netwerk-digitale-connectiviteit

5b. Wat is uw (eerste) reactie op het door de Gezondheidsraad uitgebrachte rapport en wat betekent dit
voor de uitrol van 5G binnen Ridderkerk?

De commissie concludeert dat een samenhang tussen potenttële gezondheidsschade en blootstelling aan
5(3-frequenties die ook voor 2G, 3G, 4G en wifi worden gebruikt niet is aangetoond en ook niet
waarschijnlijk is . Dat geldt ook voor een verhoogd risico op kanker, verminderde mannelijke
vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. Deze risico’s zijn echter
niet uit te sluiten. De commissie acht het verder waarschijnlijk dat blootstelling samenhangt met
veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen. Het is niet bekend wat dit voor de gezondheid
betekent. De commissie doet geen uitspraak over de potentie tot gezondheidsschade van de 5G-
frequenties rond 26 GHz omdat daarnaar nog nauwelijks onderzoek is gedaan,

Omdat de lagere frequentiebanden voor 5G (tot 3,5 GHz) al jaren voor telecomtoepassingen en wifi in
gebruik zijn, zonder dat dit tot bewezen gezondheidsschade heeft geleid, ziet de Gezondheidsraad geen
reden om gebruik van deze frequentiebanden te stoppen of te beperken. De commissie adviseert hierbij
om de nieuwste blootstellingsIImieten van ICNIRP te hanteren. Daarnaast adviseert de commissie
vanwege de niet uit te sluiten gezondheidsschade om uit voorzorg blootstelling zo laag als redelijkerwijs
mogelijk te houden en daarnaar meer onderzoek te doen. Voor de frequenties rond 26 GHz adviseert de
commissie te wachten met ingebruikname tot er meer onderzoek naar is gedaan

We zien vooral het advies om te wachten met ingebruikname van de frequenties rond 26 GHz als nieuw
element. We onderschrijven de wens van meer onderzoek hiernaar. Het advies is opgesteld naar
aanleiding van vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede
Kamer. We zijn benieuwd naar de reactie van de Tweede Kamer op dit advies en de gevolgen van dit
advies op het Rijksbeleid. Daarom volgen we dit ook nauwgezet

Inspraak van inwoners en betrokkenheid raad

6a. Welke (lokale) inspraakmogelijkheden zijn er voor inwoners en ondernemers bij de uitrol van het
5Gnetwerk? Graag ook in uw antwoord de invoering van de Omgevingswet in 2021 betrekken

Er is een verschil in inspraakmogelijkheden bij vergunningplichtige en vergunningvrije antennes.

Vergunninqplichtiqe antennes
Voor de plaatsing van zendmasten en antenne-installaties die hoger zijn dan 5 meter, is een
omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De initiatiefnemer is verplicht om contact te leggen met de
gemeente en omwonenden. De gemeente stelt de vergunningeisen op, mede gebaseerd op landelijke
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richtlijnen en afspraken. Een gemeente maakt aanvragen voor vergunningen voor een vrijstaande
zendmast bekend via hun website en de gemeentepagina’s in huis-aan-huis-bladen. Meestal geldt bij een
zendmast de reguliere voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat de gemeente binnen acht weken een
besluit moet nemen op de vergunningaanvraag. Binnen zes weken na pubIIcatie van het besluit kan
bezwaar worden gemaakt bij de gemeente door belanghebbenden (omwonenden in de buurt van de
zendmast). De gemeente bepaalt of het bezwaar terecht (gegrond) is. Vervolgens neemt zij een besluit,
vaak na advies van een bezwaarschriftencommissie. Daarna is beroep mogelijk bij de rechtbank.

Verqunningvrije antennes
Er is geen omgevingsvergunning nodig voor antennemasten van hulpverleningsdiensten en installaties
op gebouwen met een mast lager dan vijf meter boven de dakrand. In dit geval is wettelijk vastgelegd dat
bij plaatsing alleen goedkeuring nodig is van de gebouwbeheerder (WE, woningcorporatie, overheid,
etc.). Voor vergunningvrije zendmasten gelden de afspraken uit het Antenneconvenant. Het doel van dit
convenant is dat ook vergunningvrije zendinstallaties zorgvuldig worden geplaatst. Als er een
vergunningvrije zendmast op een woongebouw geplaatst wordt, kunnen bewoners stemmen volgens de
instemmingsprocedure uit het Antenneconvenant. Bewoners tegenover een gebouw waarop een
vergunningvrije zendmast geplaatst wordt, hebben geen stemrecht.

De nieuwe Telecommunicatiewet gaat niet onder de Omgevingswet vallen. Wanneer er een
antennelocatie gerealiseerd moet worden , zullen de betrokken partijen twee vergunningsaanvragen in
moeten dienen bij twee verschillende loketten: één voor de verbinding (glasvezel, Telecommunicatiewet)
en één voor de antenne-installatie (onroerend goed, Omgevingswet). Wat dit voor de participatie gaat
betekenen is nog niet duidelijk.

Wanneer lokaal antennebeleid wordt opgesteld, zal dit één van de belangrijke punten zijn

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?

Op dit moment is de daadwerkelijke uitrol van 5G een bevoegdheid van de rijksoverheid. De landelijke
overheid communiceert al op verschillende manieren over de uitrol van 5G, mogelijke
gezondheidsaspecten en de plaatsing van antennes. Op dit moment gaan we nog niet over tot een
actieve rol in het faciliteren maar blijven goed aangehaakt bij de ontwikkelingen via de VNG.

Als gemeente kunnen we op verschillende manieren de uitrol van 5(3/digitale connectiviteit gaan
aansturen. De VNG heeft hier recent een rapport over opgesteld. Ze heeft onderscheid gemaakt tussen
twee variabelen :
- de mate waarin een gemeente een ondersteunende dan wel ondernemende strategie hanteert;
- de mate waarin een gemeente een volger of voorloper is op het dossier.
De keuze voor de manier van aansturen wordt ook onderwerp van het lokaal antennebeleid.

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?

Zie het antwoord op vraag 6b.

7a. Kunt u aangeven wat de rol van de raad is bij de uitrol van 5(3 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?
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Vooralsnog lijken raadsbestuiten in dit proces niet nodig. Het opstellen van Lokaal Antennebeleid is een
bevoegdheid van het college. Mochten ontwikkelingen hier aanleiding toe geven, dan zullen we de
gemeenteraad betrekken.

7b. Bent u bereid om de raad periodiek door middel van een raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over
de ontwikkelingen rond 5(3, waar mogelijk toegesneden op de situatie in Ridderkerk?

Ja, wanneer ontwikkelingen hier aanleiding toe geven

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?

We hebben daartoe geen mogelijkheden. Vergunningen voor het gebruik van frequenties voor mobiele
communicatie worden technologieneutraal geveild: de partij die de vergunning heeft mag zelf bepalen
welke technologie (2G, 3(3, 4G of 5G) ze daarop gebruiken. Uiteraard moeten ze daarbij wel onder de
blootstellingslimieten blijven

Zendmast Oosterpark

8a, Hoe staat het met de juridische procedure tegen de plaatsing van de zendmast?

Enkele omwonenden van de geprojecteerde zendmast hebben bezwaren ingediend. Deze zijn behandeld
door de commissie bezwaarschriften. Op korte termijn verwachten we het advies van de commissie.
Vervolgens wordt een beslissing op de bezwaren genomen

8b. Waarom zijn omwonenden niet betrokken geweest bij de locaäekeuze van de zendmast?

De aanvraag omgevingsvergunning is door ons gepubliceerd in het huis-aan-huisblad 'De Combinatie’
(Blauwkai). Intern is de kennis over het onderwerp en bijbehorende procedures toegenomen. Bij nieuwe
aanvragen van een provider zal het betrekken van omwonenden bij een vergunningaanvraag een
belangrijk aandachtspunt zijn.

8c. Waarom is de raad niet betrokken bij en geïnformeerd over de plaatsing van de zendmast?

Het betreft het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zendmast ten behoeve
van mobiele datacommunicatie, zoals er de laatste jaren meer zijn geplaatst in onze gemeente . Dit is een
bevoegdheid van het college.

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 zO actief op deze
mogelijkheid gewezen? Zo nee, waarom niet?

Na de hoorzitting is geprobeerd de provider te bewegen alsnog een andere locatie te kiezen voor de
mast. Overleg hierover met de provider loopt nog. Tijdens het vooroverleg met de provider zijn we al
overeengekomen de mast niet ín de woonwijk te plaatsen, maar aan de rand van de woonwijk. Met name
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op basis van het ALARA-principe (zie ook het antwoord op vraag 3a). Tijdens de hoorzitting zijn ook
vragen gesteld over de mogelijkheden voor het in aanmerking komen voor planschade. Hierbij is
aangegeven dat verzoeken hiertoe ingediend kunnen worden en in behandeling worden genomen

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?

Een beschadigd vertrouwen is niet wat wij hebben geconstateerd. Wel zijn er zorgen geuit. We begrijpen
de zorgen van deze inwoners. Tijdens de hoorzitting is een uitgebreide toelichting gegeven op de
gezondheidsaspecten. Daarmee nemen we de ongerustheid niet weg, maar proberen we het onderwerp
te verduidelijken. Dit zorgde wel voor begrip. Als aangegeven onder 8d heeft de provider al meegewerkt
aan ons verzoek om de mast niet midden in de wijk te zetten, maar aan de rand van de wijk, minimaal
100 meter van de woningen. Zoals onder 8d aangegeven hebben we na de hoorzitting ook geprobeerd
de provider te bewegen alsnog een andere locatie te kiezen voor de mast. Overleg hierover met de
provider loopt nog.

Zendmast Ringdijk

9a. Waarom zOn omwonenden niet proactief geïnformeerd over de tijdelijke plaatsing van de zendmast?

De aanvraag omgevingsvergunning is door ons gepubliceerd in het huis-aan-huisblad 'De Combinatie’
(Blauwkai). Intern is de kennis over het onderwerp en bijbehorende procedures toegenomen. Bij nieuwe
aanvragen van een provider zal het betrekken van omwonenden bij een vergunningaanvraag een
belangrijk aandachtspunt zijn.

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?

We beseffen dat we hier zorgvuldig in moeten opereren. Temeer nu de maatschappelijke onrust rond 5G
oplaait. We hebben de intentie om dit met het lokaal antennebeleid beter te ondervangen. We kunnen
daarbij ook de hulp vragen van andere instanties om onze inwoners op een goede manier te informeren
(als GGD, Antennebureau, VNG, etc.).

Tot slot vinden wij het belangrijk om aan te geven dat de omgevingsvergunningen voor de zendmasten
op de door u aangehaalde locaties begin of half 2019 al zijn aangevraagd. In deze periode was er minder
sprake van onrust rond 5G en zijn de aanvragen behandeld als eerdere aanvragen voor zendmasten
(voor 3G en 4G). Pas daarna ontstond de maatschappelijke onrust en zijn we ingehaald door deze
realiteit

We vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester
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