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Geachte woordvoerders economische zaken, 
  
U heeft op 3 juli uw algemeen overleg Telecommunicatie. Daar staan de ‘Nota Mobiele 
Communicatie 2019’ en het ‘Jaarbericht Agentschap Telecom 2018’ geagendeerd. Graag willen wij 
u enkele aandachtspunten vanuit de invalshoek van gemeenten meegeven. 
 
De uitrol van 5G biedt grote kansen voor burgers en bedrijven, maar komt met grote uitdagingen 
voor gemeenten. Inpassing van deze fijnmazige infrastructuur gaat niet zomaar. De VNG is van 
mening dat hier van te voren goed over moet worden nagedacht. Gemeenten hebben een ordening 
van alle activiteiten nodig die van hen gevraagd gaat worden.  
 
We willen u verzoeken om de staatssecretaris te vragen in overleg te gaan met gemeenten over 
deze thema’s en de Kamer over de uitkomsten te informeren om vertraging met de uitrol van de 5G 
infrastructuur te voorkomen.  
 
Achtergrond 
Gemeenten steunen de uitrol van 5G. Het biedt de samenleving veel innovatieve mogelijkheden. 
Mits de uitrol ook in dunner bevolkte gebieden plaats gaat vinden zal het ook veel kunnen bijdragen 
aan de leefbaarheid en de economie in die gebieden waar nu de internetsnelheden (ver) onder de 
maat zijn. In de nota is opgenomen dat één van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 
98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte. 
  
Het Handvest 5G dat op initiatief van marktpartijen is ontstaan, is een eerste aanzet om tot 
samenwerking te komen bij de uitrol van 5G. We concluderen echter dat tot op heden de positie, rol 
en verantwoordelijkheid van gemeenten onvoldoende zijn belicht en besproken.  
  
5G heeft in vergelijking met het 4G- netwerk een veel fijnmazigere infrastructuur nodig. Het gaat 
naar verwachting om een positie per elke 50 meter. Deze infrastructuur zal moeten worden 
ingepast in de fysieke leefomgeving, waarbij (gezien de grote hoeveelheden data) deze 
infrastructuur, inclusief voeding, ook vaak bekabeld zal moeten zijn. Dit brengt enorme uitdagingen 
met zich mee voor het ontwerpen en inrichten van stedelijke omgeving.  
 
Gemeenten hebben echter nog geen idee wat van hen verwacht wordt. Er is nog steeds veel 
onduidelijk waar gemeenten nu rekening mee moeten houden als de veiling en gunning achter de 
rug zijn. Wat zij nodig hebben is een ordening van activiteiten die van hen gevraagd gaan worden. 
Daarbij moet ruimte zijn voor een maatwerkaanpak, gemeenten verschillen nogal in grootte en 
ambities. Dat betekent in ieder geval dat een one-size-fits-all aanpak niet zal werken. Ook willen 
gemeenten antwoorden op vragen zoals: 
 

• Wordt de plaatsing van antenne- installaties (small cells/massive MIMO) vergunningvrij of 
niet?   

• Welke positie krijgen gemeenten ten aanzien van providers?  

• Wordt het straatbeeld straks bepaald door ‘pizzadozen’ om de 50 meter? Zijn er andere 
technieken voor handen waaruit gekozen kan worden?  

• Worden ze lukraak geplaatst door providers waar dat efficiënt en goedkoop is of mogen 
gemeenten nog meedenken over een nette inpassing?   

• Is het mogelijk om functies te gaan combineren, bijvoorbeeld in lantaarnpalen, putdeksels, 
bushokjes of ander straatmeubilair met 5G- apparatuur?  
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Communicatie is nodig 
Wat wij missen is een duidelijke communicatie naar onze inwoners. De uitrol is nodig en 
noodzakelijk maar in de bovengenoemde Nota wordt enkel naar gemeenten verwezen als 
uitvoerder die niet teveel leges mag vragen. Dat is nogal kort door de bocht.  
Gemeenten krijgen straks veel vragen binnen over gezondheid en staan voor de opgave draagvlak 
te creëren. En hoewel iedereen gebruik maakt van mobiele communicatie en bijbehorende 
producten zullen veel inwoners niet staan te juichen als in hun straat antenne-installaties worden 
geplaatst.  
 
De uitrol van UMTS is al meer dan 15 jaar geleden. Dat heeft destijds veel vragen van inwoners 
opgeleverd over hun gezondheid. Deze vragen kwamen bij de gemeenten uit en hebben toen veel 
vertraging opgeleverd en intensief overleg achteraf met Rijk en providers. Als we dit willen 
voorkomen is een duidelijke communicatie en voorlichting vooraf nodig en dat is geen 
verantwoordelijkheid van gemeenten alleen. Wij willen graag dat het Rijk hierin zijn rol oppakt.  
 
Financiën 
Met de veiling van de frequenties is veel geld gemoeid en levert het Rijk ook veel op. Wij zijn van 
mening dat hiervan ook budget beschikbaar gesteld moet worden om gemeenten te ondersteunen 
en hun taken te vergoeden. Een dergelijke prikkel zal gemeenten bewegen om nog sneller de 
implementatie ter hand te nemen.  
Daarnaast zou een deel van de opbrengst kunnen worden ingezet om te investeren in 
maatschappelijke innovatieve projecten. Hierdoor kunnen we blijven meedoen en koploper worden 
in Europa en de wereld. Hier geldt ook dat het bedrijfsleven zich niet onbetuigd mag laten, zij zullen 
ook transparanter in hun aanpak mogen worden en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten 
nemen. 
 
Tot slot. De introductie van 5G in gemeenten grijpt naar verwachting veel dieper in dan de realisatie 
van 3G en 4G. Veel van de wetgeving is relatief nieuw: de AVG, nieuwe Europese regelgeving over 
datavrijheden, nieuwe mededingingsregels die beogen innovatie te stimuleren, staatssteun- en 
aanbestedingsvraagstukken. De snelheid waarmee 5G naar verwachting wordt uitgerold vraagt om 
een actieve betrokkenheid van de Rijksoverheid.  Anders komen de beoogde innovaties niet snel 
genoeg van de grond. 

 


