
  Beeldvormende Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst Noordkop

Agenda voor de Online Beeldvormende Regionale Raads- en Commissieledenbijeenkomst van de 
vier Noordkop gemeenten op 24 september 2020 
Aanvang van de bijeenkomst: 19:30 uur. Inlog mogelijk via de link vanaf 19:00 uur.  
Locatie: Het betreft een Online bijeenkomst. 
Commissiegriffier: John Hagens 

 
 
 
A G E N D A 
 
 
001  19:30 uur: Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter van de Agendacommissie       
              van de Regionale Raadscommissie Noordkop, dhr. M. (Marcel) Sanders. 
 
  
002  19:35 uur: Inspreekster mevrouw O. (Odette) de Neeling uit Den Oever. 
              Mevrouw de Neeling is oprichtster van een lokaal platform dat kritisch staat tegenover de  
              uitrol van het 5G netwerk. 
              Mevrouw de Neeling krijgt tussen de vijf en de tien minuten de tijd om in te spreken. 
              Daarna is er voor de aanwezige raads- en commissieleden (kort) de gelegenheid om haar  
              vragen te stellen.   
 
   
003  19:50 uur: Korte inleiding over het doel en de verdere agenda van deze avond door  
              wethouder Th.J. (Theo) Meskers van de gemeente Hollands Kroon.       
            
004  19:55 uur: Presentatie en uitleg over het 5G Netwerk door de vertegenwoordigster van  
              het Antennebureau uit Groningen mevrouw Y. (Yvonne) Trenning. 
              Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor  
              draadloze en mobiele communicatie. Het bureau geeft (digitale) voorlichting op locatie en  
              organiseert cursussen voor professionals. Daarnaast beantwoorden zij alle voorkomende  
              vragen over dit onderwerp die bij hen binnenkomen. 
              De hoofdthema's waarover door het Antennebureau voorlichting wordt gegeven: 
              1. Techniek van draadloze en mobiele communicatie 
              2. Wet- en regelgeving m.b.t. de plaatsing van antennes 
              3. Wat is bekend over de gezondheidseffecten van antennes? 
              Het Antennebureau maakt deel uit van Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie        
              van Economische Zaken en Klimaat.  
              In juli 2020 is de vijfde generatie mobiele communicatie geïntroduceerd in Nederland. Drie  
              mobiele operators bieden een commercieel 5G-netwerk aan. 5G maakt gebruik van  
              bestaande en nieuwe zendmasten. 
 
              Na afloop van de Presentatie (om plus minus 20:20 uur) is er voor de raads- en  
              commissieleden gelegenheid tot het stellen van vragen aan mevrouw Trenning              
              van het antennebureau. 
 
 005  20:40 uur: Presentatie door de GGD Hollands Noorden over de gezondheids- 
              aspecten van de uitrol van het 5G netwerk door mevrouw J. (Jacobje) Visser. 
          
              Na afloop van deze presentatie (om plus minus 21:00 uur) is er gelegenheid voor  
              raads- en commissieleden voor het stellen van vragen aan mevrouw Visser van de  
              GGD HN. 
 
006   21:15 uur: Sluiting    


