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Onderwerp

Uw mail van 13 januari 2020 over de uitrol van 5G.

Geachte M. van Mensvoort,
Hartelijk dank voor uw mail van 13 januari 2020 aan de gemeenteraad van Amsterdam. U uit in de
mail uw zorgen over de geplande uitrol van het 5G netwerk en wilt de gemeenteraad informeren
over 5G.
De beleidsontwikkeling op 5G vindt in eerste instantie in Den Haag plaats. De komst van 5G is een
landelijk besluit dat wordt genomen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
waarbij het Rijk de ambities voor de 5G uitrol heeft opgenomen in het Actieplan Digitale
Connectiviteit te vinden op Rijksoverheid.nl. De gemeente Amsterdam heeft geen specifiek 5Gbeleid. De gemeente Amsterdam zit zowel in landelijk als binnen de metropoolregio Amsterdam
(MRA) aan tafel om het beleid vorm te geven1. De plaatsing van eventuele apparatuur in de
openbare ruimte ten behoeve van 5G hangt af van dit nog nader te bepalen beleid.
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam heeft onder andere als taak om de
wetenschappelijke kennis over mogelijke gezondheidsrisico's van omgevingsfactoren te
verzamelen en in te zetten om het beleid van de gemeente Amsterdam zo gezond mogelijk te
maken voor de Amsterdammers. Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft
in opdracht van Agentschap Telecom wetenschappelijk literatuuronderzoek gedaan naar de
gezondheidseffecten van 5G-systemen. Op 22 januari 2020 presenteerden zij hun bevinding dat
alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs dat blootstelling onder de limieten
schadelijk is, maar vervolgmetingen de ontwikkeling van de blootstelling moet uitwijzen bij de
uitrol van 5G-systemen2. De gemeente Amsterdam volgt samen met de GGD Amsterdam alle
landelijke ontwikkelingen van 5G op de voet en nemen de ontwikkelingen en de onderzoeken
rondom 5G zeer serieus.
Ik hoop uw vragen zo afdoende beantwoord te hebben.

1

In oktober 2018 is de raad in een technische sessie nader geïnformeerd over dit onderwerp. Het
verslag kunt u vinden bij de Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering van 04-12-2019 op de
website: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558637#ai_5030685
2
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf
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