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Onderwerp: Komst van 5G in uw gemeente 

 

Geacht College, 

Mobiele telefonie is niet weg te denken uit onze samenleving en de ontwikkelingen gaan snel. Landelijke 
wet- en regelgeving wordt momenteel aangepast om implementatie van 5G op lokaal niveau te 
bespoedigen en te laten faciliteren door gemeenten. Is uw organisatie al gereed hiervoor? 

Wij van Strict en Royal HaskoningDHV, beiden onafhankelijke adviesbureaus, zijn volledig op de hoogte 
van deze ontwikkelingen en welke consequenties dit voor uw organisatie kan hebben.  

Op 30 juni a.s. zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een eerste deel van de 5G-
frequenties veilen. Nieuwe wetgeving zal ervoor zorgen dat op 98% van de oppervlakte van elke 
Nederlandse gemeente 5G-dekking gerealiseerd zal moeten worden. Met het oog op betere mobiele 
bereikbaarheid worden niet alleen nieuwe dekkingseisen gesteld aan telecom-operators, het Ministerie 
van EZK stuurt ook aan op de verplichting voor gemeenten om toegang tot hun assets te verschaffen ter 
bevestiging van antennes. Behalve nieuwe masten met antennes, vereist 5G ook elektra- en 
glasvezelkabels naar de opstelpunten. 

Tegelijkertijd maken burgers zich zorgen over mogelijke effecten van straling en belemmering van 
uitzicht en stellen ze hun gemeente aansprakelijk voor vermeende problemen rondom 5G. Recent zien 
we dat molest gepleegd wordt aan antenne opstelpunten, waardoor ook de bereikbaarheid van 
hulpdiensten in gevaar komt. U kunt dus op verschillende manieren te maken krijgen met dit 
onderwerp. 

Kunt u het verschil duiden tussen noodzakelijkheid en wenselijkheid bij de plaatsbepaling van antennes? 
Hoe voorkomt u dat buurgemeenten elkaar de problemen toespelen? Welke invloed gaat uw 
organisatie uitoefenen op de drie mobiele telecomproviders om overlast te beperken? Weet u wat 
marktconforme tarieven zijn en kunt u als gemeente site-sharing afdwingen of juist aanbieden? Wij 
hebben verschillende gemeenten met deze vraagstukken al geholpen.  

In een korte periode zullen veel lastige vragen op uw ambtenaren afkomen. Ons advies is om nu 
voorbereidende maatregelen te treffen en daarbij willen wij uw gemeente van dienst zijn. Wij kunnen u 
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volledig ontzorgen om de uitrol van 5G in uw gemeente op een verantwoorde wijze vorm te geven, ook 
ter optimalisatie van uw eigen smart city/bedrijfsprocessen. 

Onze professionals hebben kennis van onder meer de relevante wet- en regelgeving, telecommunicatie, 
ondergrondse infrastructuur, VTH en welstandprincipes in het bijzonder. Wij komen graag langs voor 
een gesprek om de impact van 5G op uw gemeente te bespreken.  

Wij komen graag in contact met de persoon die dit onderwerp onder zijn/haar hoede heeft. We 
verzoeken u deze persoon contact op te laten nemen met één van onze specialisten:  

Carl Loefen van Strict: 06 27085929, c.loefen@strict.nl  
Arjan Honingh van Royal HaskoningDHV: 06 10233221, arjan.honingh@rhdhv.com 
 

Met vriendelijke groet, 

HaskoningDHV Nederland B.V. 

 

 

 

Gerben Koppelman      Wouter Borremans 
Director Data & Digital Consultancy    Managing Director  
        Strict BV 
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