
 

 

 

 

Datum: 6 juni 2020 

 

Onderwerp: VNG inbreng AO telecommunicatie 11 juni 
 

 

Geachte woordvoerders telecommunicatie, 

  

U heeft donderdag 11 juni uw AO telecommunicatie. Daar staat de ‘Voortgangsrapportage Actieplan 

Digitale Connectiviteit’ geagendeerd met de uitrol van 5G. Gemeenten krijgen daar op verschillende 

manieren mee te maken en hebben daarin landelijke ondersteuning nodig. De noodzaak voor die 

ondersteuning blijkt ook uit een reportage van Eén Vandaag op 4 juni.  

Wij signaleren drie zaken: 

• Er is binnen de samenleving een hoop onduidelijkheid rondom 5G.  Een zeer actieve 

tegenbeweging is opgestaan die gemeenten structureel “bewerkt”. Dit leidt bij gemeenten tot 

veel brieven met bezwaren, moties, bedreigingen van wethouders en raadsleden en 

brandstichtingen van antennes. U kan zich voorstellen dat ambtenaren en bestuurders dat 

niet onberoerd laat. 

• Daarnaast is er de nieuwe Telecomwet. Om de uitrol van nieuwe technologie waaronder 5G 

soepeler te laten verlopen wordt deze wet aangepast. Er komt een nieuwe verplichting voor 

overheden (vooral gemeenten) dat zij hun infrastructuur beschikbaar moeten stellen voor de 

zogenaamde small cell antennes (met een volume tot 20 liter). Hiervan komen er 

waarschijnlijk duizenden. Deze verplichting betekent dat gemeenten nu beleid moeten gaan 

maken en de VNG een model verordeningen/contracten moet opstellen om onze leden bij te 

staan en een uniforme uitrol te bewerkstelligen. Hier wordt nu – op aandringen van VNG – 

een impactanalyse op uitgevoerd die eind juni opgeleverd zal worden. 

• Tot slot wil het ministerie graag ook een landelijke harmonisatie van graafbeleid bij 

gemeenten zodat er sneller netwerken uitgerold kunnen worden. 

  

  

Landelijke ondersteuning nodig 

Het ministerie van EZK wenst dat gemeenten eenduidig beleid maken. Verder zijn 

gemeenten verplicht mee te werken met het beschikbaar stellen van publieke infra voor 5G. De 

samenleving gaat echter niet zomaar mee in de aanleg van 5G. Het gevolg is dat gemeenten zwaar 

onder druk staan. Daarom moet er landelijke ondersteuning geboden worden om de de 

implementatie van 5G mogelijk te maken. We moeten constateren dat het ministerie daarin achterblijft: 

het heeft weliswaar een site www.overalsnelinternet.nl met rapporten en onderzoeken, 

maar biedt geen praktische handleidingen, voorbeeldverordeningen, noch een team dat het land in 

gaat en samenwerkt met gemeenten. Ditzelfde geldt voor het Kennisplatform EMV en het 

Antennebureau die wel ondersteuning bieden, maar toch vooral op hoofdlijnen en niet individueel. 

  

De gesprekstafels in oktober/november 2019 met gemeenten waren goed, maar waren eenmalige 

evenementen. Het is goed dat er gesproken is, maar nu moet er vervolg aan worden gegeven. Er is 

kortom sprake van voornamelijk rijksbeleid op afstand; concrete ondersteuning is er te weinig. 

  

 

 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-vinden-het-plaatsingsbeleid-van-5g-masten-te-dwingend-wij-moeten-de-regie-terugpakken/
http://www.overalsnelinternet.nl/


VNG verzoeken 

We willen u verzoeken de staatsecretaris het volgende te vragen 

• Om op basis van de impactanalyse Telecomwet de Kamer te informeren over de 

uitvoerbaarheid van de nieuwe Telecomregelgeving en het Actieplan voor gemeenten. 

• Hoe EZK denkt de ondersteuning van gemeenten hierin te willen borgen zodat dit aansluit bij 

de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

  

Inzet VNG 

Ondertussen zitten wij niet stil. Wij steunen de uitrol van 5G maar zien gemeenten worstelen met 

vraagstukken van nieuwe lokale regelgeving rond plaatsing en weerstand daartegen en met vragen 

over de gevolgen voor de gezondheid.   

  

Vanuit gemeenten is er een nadrukkelijke behoefte zowel bestuurlijk als hoogambtelijk aan 

ondersteuning waarbij de VNG de regie neemt. Om deze regierol te pakken wil de VNG van het 

ministerie van Economische Zaken (financiële) ondersteuning van gemeenten bij de implementatie 

van Telecomwet, betere voorlichting rondom straling en dat geïnvesteerd wordt in pilots om ervaring 

op te doen met maatschappelijke kansen die bijvoorbeeld 5G biedt. De verwachting is dat het 

antennebeleid in grote mate uniform kan worden, als er nu geïnvesteerd wordt in 

modelverordeningen, leges, modelcontracten en procedures voor toegang.   

  

De harmonisatie van het graafbeleid zal moeilijker zijn. Gemeenten voeren daar al 60 jaar eigen 

beleid in en de fysieke situatie onder de grond maakt harmonisatie niet gemakkelijker. Toch wil VNG 

een harmonisatiepoging wagen om onder- en bovengronds beleid te koppelen. Wij willen graag de 

onderwerpen aanpakken met een intergemeentelijke task force, waar naast de gemeenten, de VNG 

ook het ministerie in deelneemt. Ook zal ondersteuning van de landsadvocaat nodig zijn voor de 

modelcontracten en verordeningen.  

  

De VNG kan het niet alleen en heeft hulp nodig van het Rijk. Dit gezamenlijk oppakken biedt daarbij 

ook veel voordelen. De uitrol gaat sneller wat goed is voor een innovatieve economie, gemeenten 

hoeven niet 355 keer het wiel uit te vinden en providers weten waar ze aan toe zijn. 

  
 


