
Geacht College/heer Van Dam, 
 
De ontwikkelingen op het gebied van 5G lijken nu een beetje naar de achtergrond verschoven als gevolg 
van het Coronavirus. Tegelijkertijd zijn deze ook bijzonder actueel, aangezien we momenteel – meer dan 
ooit – ervaren hoe belangrijk het is om te beschikken over een goede en betrouwbare 
telecomvoorzieningen. Niet alleen voor het onderhouden van de sociale en economische contacten, 
maar ook voor de bereikbaarheid van hulpverleners en zorgpersoneel. 
 
Verondersteld mag dan ook worden dat de huidige tijd een ‘paradigmashift’ teweeg zal brengen in de 
wijze waarop we in de toekomst onze werkzaamheden (meer op-afstand) zullen gaan verrichten. De 
behoefte aan bandbreedte en niet te vergeten de beschikbaarheid/dekking van de telecomnetwerken is 
hierbij een vanzelfsprekendheid. 
 
Om op deze aanstaande behoeften en natuurlijke technologie-ontwikkeling adequaat in te kunnen 
spelen, hebben niet alleen Telecomproviders en de Rijksoverheid een belangrijke rol. Ook en met name 
ook de gemeentelijke overheid speelt hierin een cruciale rol: dit is en wordt in wetgeving vastgelegd. In 
de bijgaande brief van Strict Consultants en Royal HaskoningDHV wordt in het kort ingegaan op die ó zo 
belangrijke rol van de lokale overheid in de roll-out van 5G in Nederland en de aspecten die hierbij 
relevant zijn. 
 
Mede namens Carl Loefen van Strict BV wensen wij u veel leesplezier toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Ing. Arjan Honingh  
Value Lead Mobility 
Team Digital Services 
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