
Van: Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit <pl.gemeenten.draadl.connect@gmail.com>  
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 12:49 
Onderwerp: Fwd: Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit stelt zich voor. 
 
 
geachte leden van de grifffie, 
 
Recentelijk is het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit opgericht. 
Een Platform door raadsleden voor raadsleden. 
Wij verzoeken u, om deze mail met brief in bijlage  door te sturen aan de 
raadsleden van uw gemeente. 
 
met vriendelijke groeten 
 

Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit. 

Mr Carlo Fiscalini, raadslid/fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) 

Louis van der Kallen, raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten (BSD) 
Bergen op Zoom  

Lucas Middelhoff, raadslid PvdA-GroenLinks, Vught 

Karst Schuring , raadslid PvdA, Zeist. 

 

E-mail : Pl.Gemeenten.Draadl.Connect@gmail.com  
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Aan:  Griffie 
Van:  Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit 
Betreft: Oprichting Platform voor gemeenteraadsleden 
Datum: 4 december 2020 
 
Beste Collega Gemeenteraadsleden, 
 
 
Op 8 november jl heeft een veertigtal gemeenteraadsleden deelgenomen aan een webinar naar 
aanleiding van alle ontwikkelingen die verbonden gaan zijn aan de nieuwe Telecomwet die binnenkort 
door de Tweede Kamer behandeld wordt. Veel gemeenten hebben gebruik gemaakt van de consultatie 
mogelijkheid die de Telecomwet gaf omdat zij vragen hadden over de gevolgen ervan op gemeentelijk 
niveau. 
 
Parallel daaraan is er de veiling van de 5G frequenties geweest en zal de uitrol van 5G over Nederland 
de komende jaren gaan gebeuren. Naar wij verwachten zal dat veel vragen opleveren over onder meer 
het plaatsen van nieuwe zendmasten, het gebruik van gemeentelijke eigendommen voor small-cells en 
de bescherming van de gezondheid van burgers bij de toenemende niveau’s van elektromagnetische 
straling in en buiten huis. 
 
Onlangs is over de gezondheidsaspecten van de uitrol van 5G een uitgebreid rapport en advies van de 
Gezondheidsraad gepubliceerd waarin onder meer wordt geadviseerd om het voorzorgsprincipe te 
hanteren bij de uitrol. Hoe kunnen we dat op gemeentelijk niveau vorm geven in ruimtelijke zin en 
verwerken in gemeentelijk beleid tav de plaatsing van zendmasten? Hoe gaan we dat een plek geven in 
de invoering van de omgevingswet? Hoe gaan we burgers voorlichten over de uitrol van 5G in de 
komende jaren en over de wijze waarop het stralingsniveau ‘ zo laag als redelijk mogelijk’ (ALARA) kan 
blijven conform het voorzorgsprincipe? 
 
Voor deze en andere vragen hebben we het initiatief genomen op die avond om een platform op te 
richten van raadsleden die elkaar willen voeden en informeren hierover. 
Wij hebben dit platform de brede naam gegeven van ‘ Digitale Connectiviteit’ omdat het om meer gaat 
dan de uitrol van 5G alleen. 
 
U kunt zich aanmelden bij Pl.Gemeenten.Draadl.Connect@gmail.com om daarmee op de verzendlijst te 
komen van de nieuwsbrief die het PLatform regelmatig gaat verspreiden. In die nieuwsbrief zullen we 
onder meer voorbeelden van moties, informatieavonden, voorbeelden van zendmastenbeleid etc 
toesturen die in andere gemeenten zijn ingediend/georganiseerd zodat u goed geïnformeerd  bent. 
 
Ook verzoeken wij u voorbeelden van bovengenoemde zaken naar dit mailadres sturen zodat we daar 
andere raadsleden mee kunnen voeden. 
 
Wij hopen uw aanmelding binnenkort te mogen ontvangen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit. 
Mr Carlo Fiscalini, raadslid/fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) 
Louis van der Kallen, raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten (BSD) Bergen op Zoom  
Lucas Middelhoff, raadslid PvdA-GroenLinks, Vught 
Karst Schuring , raadslid PvdA, Zeist. 
 
E-mail : Pl.Gemeenten.Draadl.Connect@gmail.com  
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