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Aanleiding
De komst van de volgende generatie mobiel internet, 5G, roept de nodige vragen op. Inmiddels zijn 
hierover vragen door raadsleden gesteld en door ons beantwoord op grond van art. 43 van het 
Reglement van Orde van de raad. Daarnaast hebben verschillende inwoners kenbaar gemaakt dat zij 
gezondheidsschade vrezen als gevolg van 5G. Via deze raadsinformatiebrief gaan wij nader in op de 
bij ons bekende gevolgen van de uitrol van 5G.

Informatie

Wat is 5G?
5G mobiel internet is de opvolger van de bestaande netwerken die als 4G te boek staan. Waar 4G 
snelheden van 100 megabit per seconde aankan, haalt 5G snelheden tot honderd keer zo veel. De 
toepassingsmogelijkheden van 5G worden daardoor een stuk groter dan bij 4G. Dit maakt het 
downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. 
Minstens zo belangrijk is dat 5G vertraging in de mobiele communicatie grotendeels wegneemt. Een 
chirurg kan daardoor bijvoorbeeld vanaf de andere kant van de wereld op afstand via een robot 
opereren. De opkomst van de zelfrijdende auto die in één tot twee milliseconde op een voetganger 
kan reageren, wordt hierdoor daadwerkelijk realiteit. Dat is honderden keren sneller dan een 
menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken. Verder kunnen de aanrijtijden van 
hulpdiensten in geval van levensbedreigende situaties bijvoorbeeld worden teruggebracht door de 
verkeerslichten op de route in real time op groen te zetten. 

Wat is nodig voor 5G?
Voor een dekkend 5G-netwerk is volgens het Agentschap Telecom een toename van zeker 10% van 
het aantal zendmasten nodig. Ons land telt momenteel circa 46.000 zendmasten, blijkt uit het register 
van het Antennebureau. Een dekkend 5G-netwerk vergt landelijk dus een uitbreiding met een kleine 
vijfduizend masten. Voor de gemeente Heusden is op dit moment sprake van een uitbreiding met één 
mast, gesitueerd aan de Margrietstraat in Oudheusden. Voor de plaatsing van deze Tele2-mast is in 
2016 al een vergunning verleend. Vooralsnog is deze overigens nog niet gerealiseerd. 
Een goed glasvezelnetwerk is noodzakelijk voor de verwerking van de datastromen afkomstig van 5G. 
Een draadloze verbinding gaat immers vaak voor 99 procent van de ‘reis’ over een vaste lijn. Naast de 
verbindingen naar panden gaat het dan vooral om de verglazing van de zogenaamde ‘backbone’ van 
mobiele netwerken. Een dergelijke infrastructuur is randvoorwaardelijk om een verbonden 
samenleving te creëren waarin mensen, huizen, bedrijven, vervoersmiddelen en apparaten realtime 
met elkaar kunnen samenwerken. Met andere woorden: glasvezel is heel belangrijk voor de uitrol van 
5G. Op dit moment is vrijwel het gehele buitengebied van onze gemeente verglaasd. De kernen 
blijven tot nu toe, los van een enkele nieuwe wijk, verstoken van glasvezel. We zijn echter bezig met 
een marktconsultatie om marktpartijen te interesseren ook glasvezel in de kernen aan te leggen. 

https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.antennebureau.nl/


Waarin verschilt 5G van 4G?
De straling 2G, 3G, 4G of 5G is hetzelfde. Wat wel verschilt, is de wijze waarop mobiele signalen 
worden uitgezonden. Een deel van de 5G-masten bundelt mobiele straling, richt deze op individuele 
gebruikers en kan hen zelfs volgen. Zo vergroten dergelijke Massive Mimo-antennes de hoeveelheid 
mobiele straling. De duur is echter beperkt en in de directe omgeving zijn er juist minder 
elektromagnetische velden. Een ander verschil is dat 5G meer van hoge radiofrequenties gebruik 
maakt. Die dringen juist minder ver het lichaam binnen dan 3G- of 4G-straling. Dit zorgt er echter ook 
voor dat er meer masten nodig zijn om dezelfde goede dekking te garanderen.

Hoe gevaarlijk is mobiele straling?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling. Op verzoek van het 
Agentschap Telecom onderzocht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het 
afgelopen jaar wat 5G betekent voor de hoeveelheid mobiele straling in de ether. Onderzoekers 
concluderen dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en 
gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Deze straling dringt 
ook maar mondjesmaat het lichaam binnen, te kort om voor schade te zorgen. De wetenschappelijke 
consensus luidt tot nu toe steeds tot de conclusie dat mobiele straling ongevaarlijk is voor de 
gezondheid. 
Volgens hoogleraar antennetechnologie Bart Smolders worden we voortdurend omringd door 
elektromagnetische straling, variërend van televisie- en radiosignalen tot wifi en 4G. Verder is straling 
ook afkomstig uit natuurlijke bronnen zoals zonlicht. De intensiteit daarvan is ook vele malen hoger.
Tegelijkertijd zijn er wel degelijk ook wetenschappers die zich zorgen maken over de uitrol van 5G en 
voor meer onderzoek pleiten. Door de komst van supersnel mobiel internet in de vorm van 5G zullen 
Nederlanders aan meer mobiele straling worden blootgesteld dan tot nu toe het geval is. Onderzoek 
suggereert dat 5G vooralsnog veilig is. Het is alleen volstrekt niet te voorspellen of dat in de toekomst 
ook zo blijft.  
Al met al is de hoeveelheid straling waaraan we straks worden blootgesteld, en het gevaar daarvan, 
momenteel onzeker. Het RIVM en Agentschap Telecom vinden het daarom van groot belang om ‘de 
vinger aan de pols’ te houden. Meer onderzoek is nodig als KPN, T-Mobile en Vodafone hun 5G-
netwerken de komende jaren daadwerkelijk uitrollen. Beide instanties benadrukken dat er voorlopig 
geen bewijs bestaat dat mobiele straling schadelijk is. Maar ze melden ook dat het nog ontbreekt aan 
(meet)gegevens van ‘complexe, realistische blootstellingssituaties’.
Mede daarom hebben wij de onlangs gehouden internetconsultatie van het Ministerie van 
Economische zaken en Klimaat over de veiling van de 26 GHz-bandfrequenties aangegrepen om 
aandacht te vragen voor deze door het RIVM en het Agentschap Telecom bepleite ‘vinger aan de 
pols’. Wij zijn bepaald geen tegenstander van de invoering van 5G maar zijn wel van mening dat dit 
niet moet leiden tot gevaren voor de volksgezondheid. 
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