
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO) 

 

 

 

Onderwerp: UITROL 5G  

 

Datum indiening vraag: 10 Maart 2021 

 

Vraag gesteld door:  Fractie Clercx, B.Clercx 

 

 

De Fractie Clercx verzoekt om schriftelijke beantwoording.   

 

Inleiding 

In heel Nederland is op de achtergrond de voorbereiding en uitrol van 5G gaande. Vanaf 2019 

zijn al vele vragen gesteld aan het college Rucphen. Geen duidelijke antwoorden van 

verantwoordelijke wethouder, geen gespreksverslagen en geen reactie overige raadsleden.   

Vanaf september 2019 zijn al meerdere malen technische vragen gesteld. Daarnaast in 

vergaderingen vragen voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder.  

Op 31 maart 2020 zou het laatste overleg met Monet zijn en verslag naar de raad gestuurd 

worden. Vervolgens op 3 juni 2020 antwoord dat op 7 juli 2020 digitaal overleg met Monet 

zal zijn….. 

Intussen gaat achter de schermen en buiten het zicht van onze inwoners de uitrol 5G door. 

In onze samenleving  en bij veel gemeenten heerst grote bezorgdheid over de uitrol 5G.  

Zorgen over gezondheidsrisico’s voor mens en dier, de veiligheid. 

Zorgen over onze privacy. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft de Fractie Clercx de volgende vragen: 

 

VRAGEN: 

1) Zorgen over het zeggenschap van de publieke ruimte en wat blijft behouden van de 

autonomie van gemeentes bij de uitrol 5G? 

2) Waar worden de antennes geplaatst? Denk aan de negatieve effecten bv. bij scholen, 

sportvelden, gezondheidscentra/verzorgingshuizen.  

3) Hoeveel antennes zijn al geplaatst?  

4) Wie gaat dit betalen en hoe zijn de lasten verdeeld? Denk aan onderhoud, uitval, schade, 

energiekosten? 
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5) Wie is aansprakelijk als er gezondheidsschade optreedt?   

6) Wie is verantwoordelijk voor de mogelijke risico’s voor gemeente en juridische processen 

naar de gemeente?  

7) De openbare ruimte is voor iedereen. De antennes staan / komen in deze ruimtes.  

8) Is het niet des te belangrijker om zelf de regie te nemen waar mogelijk is? Stralingsvrije 

woongedeelten gemeente, buiten woongebied plaatsen?  

9) Wat gaat de wethouder hiervoor doen? Hoe gaat de wethouder onze inwoners 

informeren over de risico’s? Hoe gaat de wethouder onze inwoners behoeden voor 

eventuele gezondheidsschade nu en op lange termijn? Kan de wethouder garanderen dat 

er geen gezondheidsschade ontstaat?   

10) Kan de wethouder uitleggen hoever de werkgroep inmiddels is?  

11) Waarom hebben wij nooit alle verslagen ontvangen die toegezegd waren? Inclusief alle 

gesprekspartners?  

12) Wanneer wordt het al lang geleden beloofde verslag van de besprekingen met Monet 

aan de raad gestuurd ?  

13) Wat zijn de vervolgstappen?   

 

 

 

 

 

 


