> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Aan de fractie LPM
Mevrouw Nuyts

POSTADRES

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP

DATUM

BIJLAGEN

Artikel 47 vragen LPM inzake 5 G

6 september 2019
Verzonden: 06-09-2019

1

BEHANDELD DOOR

TELEFOONNUMMER

ONZE REFERENTIE

JIF (Jos) Kooijman

043 350 4524

2019 - 24711

E-MAILADRES

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

jos.kooijman@maastricht.nl

043 - 350 4141

--

Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1
Bent u bereid om een advertentie te plaatsen waar u alle burgers op de hoogte stelt:
• over de invoering van 5 G
• of u 5 G wilt invoeren en op welke termijn
• de wijze waarop u dat laat uitvoeren
• welke invloed burgers en gemeenteraad hier op hebben
• wat wettelijk verplicht is en waar de ruimte zit bij de gemeente
• de gevolgen voor de gezondheid en hoe u de bevolking beschermt?
• kunnen wijken zelf bepalen of er in hun buurt 5 G geïnstalleerd mag worden?
• wie heeft wat te zeggen of bepalen telecommunicatiebedrijven het?
• wat bepaalt de omgevingswet hierover?
Antwoord vraag 1
Op dit moment is het niet opportuun een advertentie te plaatsen omdat veel van uw vragen ook niet
door ons beantwoord kunnen worden. Bovendien is de uitrol van 5 G een initiatief van de markt
waarbij het bevoegde gezag primair ligt bij de rijksoverheid. Dat neemt niet weg dat ook wij vragen
hebben over de mogelijke consequenties van de invoering van 5 G. Vandaar dat wij op 5 september
j.l. gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze die is gericht
tegen een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Telecomwet (in het kader van de zogenaamde
“consultatieronde Wetsvoorstel Telecomcode”). Deze zienswijze is bijlage bijgevoegd. Zodra het
ministerie op de door ons ingezonden zienswijze heeft gereageerd zullen wij u daarover informeren.
Vraag 2
Kunt u in de beantwoording ingaan op de hierboven vermelde punten, zodat we nu al vast een deel
van de benodigde informatie krijgen?
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Vragen ex art. 47 RvO

U heeft bij brief van 23 augustus j.l. artikel 47 vragen gesteld m.b.t. het tijdig en goed informeren
door het college van de bevolking over 5 G.
Hierna volgt onze beantwoording.

DATUM

6 september 2019

Antwoord vraag 2
Zie ons antwoord op vraag 1.
Vraag 3
Wat bepaalt de wet hierover? Wie bepaalt hoe 5 G uitgevoerd wordt? Welke criteria gelden t.a.v.
vergunningen? Zijn er in ons vergunningenstelsel criteria m.b.t. de gezondheid opgenomen en zo
neen, kan de gemeenteraad deze laten opnemen?
Antwoord vraag 3
Zie ons antwoord op vraag 1

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit,

Vragen ex art. 47 RvO

Mara de Graaf.
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