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Betreft: Aanvallen op 5G-zendmasten 

Geacht college, 

De D66-Statenfractie is verontrust over de brandstichting en vernieling van zendmasten die 

dienen voor telecommunicatie. Deze zendmasten zijn een cruciaal deel van de infrastructuur 

waar onze hulpdiensten afhankelijk van zijn. Elke verstoring van hun hulpverlening kan, juist 

in deze bijzondere tijd door de coronacrisis, verstrekkende gevolgen hebben. 

Daarnaast heeft de Provincie sterk bijgedragen aan het Economic Board Groningen. 

5Groningen is een programma van de EBG die de toekomst, mogelijkheden en toepassingen 

van 5G onderzoekt. D66 ziet het programma als een belangrijke pijler voor ontwikkeling van 

de digitale infrastructuur van Groningen. Daarom heeft de D66-Statenfractie de volgende 

vragen voor het College van Gedeputeerde Staten: 

- Kan het College bevestigen dat de wetenschap geen enkele indicatie heeft voor een 

verband tussen het huidige 4G, het toekomstige 5G en de uitbraak van het coronavirus? 

- Hoeveel aanvallen op zendmasten hebben de afgelopen maand plaatsgevonden in 

Groningen en hoe groot was de schade daarbij? 

- Hoe vaak zijn hulpdiensten in Groningen rondom deze zendmasten moeilijker 

bereikbaar geweest in deze periode? 

- Welke rol speelt de Provincie in de bescherming van de goede digitale infrastructuur 

van Groningen? 

- Wordt de Provincie geïnformeerd over de aanvallen op de zendmasten en over het 

onderzoek naar de brandstichtingen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de 

NCTV? 
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- Wat kan de Provincie bijdragen om beschadigde zendmasten te herstellen en 

zendmasten beter te laten beveiligen tegen de vernielingen? 

- Welke invloed hebben de aanvallen op het onderzoek van 5Groningen en loopt het 

programma daardoor vertraging op? 

 
In afwachting van uw reactie, 

Met hartelijke groet, 

Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 

 

 
Peter Gerrits 


