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Vragen van het statenlid Gerwi Temmink (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 250.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake GSM-antennes en
stralingsgevaar aanleg 5G

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 30 maart 2018)
1.

Is het college op de hoogte van het
plan de komende tijd het 5G-netwerk
uit te rollen?
Zo ja, weet zij ook al per Zeeuwse gemeente wanneer waar begonnen
wordt?

1.

Ja, het is echter niet bekend wanneer dit in
Zeeland plaats zal vinden. Het Ministerie
van Economische Zaken verwacht dat de
landelijke uitrol vanaf 2020 plaats zal vinden. Zie hiervoor ook de kamerbrief van de
Staatssecretaris van Economische Zaken
van 13 februari 2018:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/13/kamerbriefover-antwoorden-op-kamervragen-inzake5g

2.

Wanneer het om risico’s voor de ge2.
zondheid gaat is de GGD in Zeeland
het overlegorgaan met o.a. de
Zeeuwse gemeenten en overkoepelend de provincie. In een werkbezoek
van mijn fractie aan de GGD Zeeland,
maar ook uit brieven en inspreekbeurten geeft de GGD aan graag betrokken
te worden bij de uitwerking van het
omgevingsplan/de nieuwe omgevingsvisie. Heeft er in het kader van dit stralingsgevaar overleg plaatsgevonden
met de GGD Zeeland? Zo ja, wat was
de uitkomst? En zo nee, is GS bereid
hiervoor een overleg te (laten) plannen, al of niet in samenwerking met de
VZG?

Zowel de GGD als het Zeeuws Platform
Stralingsrisico zijn betrokken bij de totstandkoming van het Omgevingsplan.
Er heeft geen afzonderlijk overleg plaatsgevonden met de GGD over het onderwerp
stralingsrisico, maar er is wel overleg
geweest met het Zeeuws Platform Stralingsrisico. Hierbij is aangegeven dat dit
onderwerp aandacht verdient in het proces
van de totstandkoming van het Omgevingsplan 2.0.

3.

Is GS het met de fractie van Groen3.
Links eens dat het goed zou zijn wanneer er in de beleidsnota Omgevingsplan 2018 een paragraaf wordt opgenomen waarin aandacht besteed wordt
aan het gevaar van elektromagnetische velden (EMV) met bijvoorbeeld
bepalingen voor de verordening waar
wel/geen zenders mogen komen t.b.v.
5G? Zo nee, waarom niet? Is GS bereid hier sowieso aandacht voor te vragen bij het opstellen van de nieuwe
omgevingsvisie voor de Omgevingswet?

In het Omgevingsplan 2018 is geen aandacht besteed aan elektromagnetische
velden in relatie tot 5G. Hiertoe wordt meer
informatie vanuit de landelijke overheid afgewacht. Op dit moment is plaatsing van
telecommunicatieapparatuur primair een
verantwoordelijkheid van gemeenten.
De rol van de provincie hierin is beperkt.
Zoals aangegeven onder vraag 2 zal aan
het onderwerp stralingsrisico aandacht
worden besteed bij het opstellen van het
Omgevingsplan 2.0.

4.

Is GS bereid in het belang van heel
4.
Zeeland op korte termijn aan te dringen op de noodzaak van landelijke
normen voor elektromagnetische velden bij het ministerie van Economische Zaken? Mede gezien de uitrol
van het 5G-netwerk en het gegeven
dat er nu overal in de provincie gewerkt wordt aan omgevingsplannen/visies is het belangrijk over die normen
te beschikken. Zo ja, wil GS PS daar
dan over informeren? Zo nee, waarom
niet?

Er is geen noodzaak voor Zeeland om
hierop aan te dringen. Het ministerie van
Economische Zaken is zich voldoende
bewust van het belang van dit onderwerp
in relatie tot de ontwikkeling van het 5G
netwerk. In bovengenoemde kamerbrief
noemt de staatssecretaris het Actieplan
Digitale Connectiviteit, dat later dit jaar
verschijnt. Daarin worden acties aankondigt ten behoeve van de juiste randvoorwaarden voor verdere uitrol van vaste en
mobiele netwerken in Nederland, waaronder 5G.
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