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Onderwerp : Zorgen uitrol 5G gemeente Bergen 
 
 
Geachte leden, 
 
Al eerder in 2019 heeft ons college namens de gemeenteraad aan het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat zorgen kenbaar gemaakt die in onze gemeente leven ten 
aanzien van de uitrol van 5G. Na de veiling van de 700-, 1400-, en 2100-MHz-frequenties 
voor onder andere het 5G-netwerk afgelopen zomer is Nederland een stap dichter bij het 
aanbieden van 5G aan inwoners en ondernemers. Deze gebeurtenis, alsmede de inhoud 
van het nieuwste rapport van de Gezondheidsraad aangaande 5G maakt dat de raad zich 
genoodzaakt ziet om ons college te verzoeken u nogmaals aan te schrijven om de zorgen 
die leven kenbaar te maken.  
 
Zorgvuldigheid in besluitvorming 
Een nieuwe motie, op 22 oktober 2020 aangenomen in onze gemeenteraad, richt zich in de 
eerste plaats op een oproep aan de Tweede Kamer om zeer zorgvuldig om te gaan met de 
besluitvorming rondom de nieuwe Telecomwet. In de motie wordt aangedrongen op het 
voorzorgsprincipe om de resultaten van onder andere het onderzoek van Dialogic (in 
opdracht van Agentschap Telecom) af te wachten en dit ook mee te nemen in de 
besluitvorming rondom de nieuwe Telecomwet. Zodat er voor gemeenten een realistisch 
beeld bestaat wat zij aan small cells mogen verwachten in openbare ruimten binnen de 
gemeente. Daarnaast vraagt de raad van de gemeente Bergen u om de hoge frequentie 26 
GHz a priori uit te sluiten van de Telecomwet, gezien het rapport van de Gezondheidsraad 
en in afwachting van onderzoeksresultaten van de Wereldgezondheidsorganisatie.  
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bianca Validzic, Communicatieadviseur 
voor Team Communicatie van het team Communicatie via telefoonnummer 088 909 7129. 
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 20uit03517 vermelden? 
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Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
1  

 


