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Geachte heer/mevrouw,

Op 12 maart 2020 zijn door de OP-fractie artikel 40 vragen gesteld naar aanleiding
van de plaatsing van een antenne op het dak van een pand aan het Westeind.
In deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen:
1. Vindt de plaatsing van deze antenne plaats in het kader van de uitrol van het 5Gnetwerk?
Uit navraag is gebleken dat het hier plaatsing betreft van een antenne, die geschikt is
voor 5G. Voor zover bekend is de antenne niet aangesloten.
Het plaatsen van een mast onder de 5 meter kan vergunningsvrij. Er is daarom geen
aanvraag ontvangen. Indien er een nieuwe vergunningsvrije antenne gepland wordt
op een woongebouw, moet het telecombedrijf, eventueel samen met de
gebouweigenaar, met de bewoners communiceren over de plaatsing van de antenne
d.m.v. een instemmingsprocedure.

2. Welke maatregelen zijn genomen om stralingsoverlast bij bewoners te voorkomen?
Providers zorgen ervoor dat de elektromagnetische veldsterkte (straling) van alle
antennes tezamen, dus inclusief die van 5G, onder de zogenoemde
blootstellingslimieten blijven. Het Agentschap Telecom verricht controlemetingen. De
in Nederland gemeten veldsterkten liggen ruim onder de blootstellingslimieten. Onder
de blootstellingslimieten zijn geen gezondheidseffecten te verwachten voor
omwonenden (en bezoekers). Zo wordt gewaarborgd dat er ook bij het overstappen
op 5G geen schadelijke gezondheidseffecten optreden.

3. Wat doet de gemeente als inwoners last hebben van de straling van deze antenne?
Als inwoners die last hebben van de antennes zich tot de gemeente wenden, zal de
gemeente hen informeren waar zij met gezondheidsklachten terecht kunnen.

4. Waar kunnen deze inwoners terecht als zij klachten hebben?
Inwoners met gezondheidsklachten kunnen contact opnemen met hun huisarts of met
de GGD Zuid-Holland Zuid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
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