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De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 21 april 2020

Overwegende dat:

 Het zogenoemde 5G-netwerk in de loop van dit jaar daadwerkelijk in 
Nederland beschikbaar zal worden.

 De Rijksoverheid de Telecomwet uit 1998 zal aanpassen ten behoeve van 
het uitrollen van dit 5G-netwerk;

 Door deze aanpassing de zeggenschap op het gebied van ruimtelijke 
ordening aan de gemeenten wordt ontnomen waar het plaatsing van de 
benodigde ‘small cells’ (zendinstallaties en antennes) betreft;

Van mening zijnde dat:

 De effecten van het 5G-netwerk op de volksgezondheid onzer inziens nog 
onvoldoende duidelijk zijn en rapporten hierover elkaar tegenspreken;

 De kwaliteit van de openbare ruimte kan worden aangetast door de 
plaatsing van een grote hoeveelheid kleine antennes, ook in gebieden die 
extra bescherming verdienen zoals in onze gemeente de beschermde 
dorpsgezichten;

 Met het oog op bovenstaande onwenselijk is dat de gemeente buitenspel 
wordt gezet waar het beslissingen over de inrichting van de openbare 
ruimte betreft;

 Een groeiend aantal gemeenten reeds hun zorgen over de uitrol van het 
5G-netwerk heeft kenbaar gemaakt aan de Rijksoverheid middels 
bezwaarschriften en brieven;

Draagt het college op om:

- Middels een brief aan de Rijksoverheid kenbaar te maken dat;

1. Ook de gemeente Coevorden bezorgd is om de gevolgen van de uitrol van 
het 5G-netwerk.

a. Voor wat betreft de volksgezondheid
b. De aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte



2. De gemeenten betrokken moeten worden bij de besluitvorming van 
voorgenomen locaties van “small cells”.

Deze motie tevens ter kennis te brengen aan de VNG en de Drentse gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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