
De gemeente Haarlem heeft kennis genomen van het wetsvoorstel. Het grootste bezwaar van de gemeente is het kleiner 
worden  van  de  mogelijkheden  voor  regie  door  de  gemeenten.  Dit  wordt  nog  pregnanter  omdat  op  dit  moment  
onduidelijk is wat de technische randvoorwaarden en de gevolgen zijn van de uitrol van 5G.

Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor het eigendomsrecht van gemeenten. In de Telecomcode is de verplichting op 
genomen voor overheidsinstanties om infrastructuur en openbare gebouwen ter beschikking te stellen aan aanbieders 
ten behoeve van de uitrol van 5G. Aanbieders kunnen voor de plaatsing van toegangspunten met klein bereik (small 
cells) aan overheidsinstanties vragen om gebruik te maken van hun fysieke infrastructuur (zoals openbare gebouwen, 
lantaarnpalen, verkeerslichten, bushokjes e.d). Het is onduidelijk onder welke voorwaarden deze aanvraag kan worden 
gedaan en onder welke voorwaarden deze aanvraag kan worden geweigerd.
  
Verder  regelt  de Telecomcode dat  bestuursorganen (met  name gemeenten) colocatie  (gezamenlijk  gebruik van  een 
locatie)  en  gedeeld  gebruik  kunnen  opleggen  van  bv.  antenne-opstelpunten  vanwege  stedenbouwkundige  of 
planologische doelstellingen. Deze bevoegdheid wordt in het wetsvoorstel opgenomen in verband met de toekomstige 
uitrol van 5G, hetgeen kan leiden tot extra plaatsing van antennes.  Om de impact op het straatbeeld te verkleinen 
hebben bestuursorganen de mogelijkheid om colocatie en gedeeld gebruik op te leggen. Het is onduidelijk onder welke 
voorwaarden colocatie kan worden opgelegd en onder welke voorwaarden dit kan worden geweigerd.

De onduidelijkheden over de exacte voorwaarden van bovenstaande 2 concepten blijkt uit de gebruikte terminologie. Zo 
moet er sprake zijn van een "redelijk verzoek" van operators om antennes te plaatsen op publieke voorzieningen en 
kunnen gemeenten "in bepaalde situaties" colocatie of gedeelde antennes opleggen aan operators. Gemeenten mogen 
overigens wel aanvragen van operators weigeren, maar alleen met objectieve argumenten (zoals technisch onmogelijke 
plaatsing)
 
De gemeente Haarlem stelt voor de voorwaarden rondom deze 2 concepten duidelijker op te nemen in het voorstel. Ten  
tweede is het aan te bevelen hierbij rekening te houden met het feit dat de technische randvoorwaarden en de gevolgen  
van de uitrol van 5G op dit moment niet duidelijk zijn en door de tijd heen kunnen veranderen door veranderende 
technologie en niet voorziene consequenties.


