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1. Welkom
2. Overzicht activiteiten 2019
3. Concept Jaarplan 2020
4. Presentatie 5G-rapport AT en RIVM
5. Presentatie ontwikkeling voorzorgbeleid
6. Toelichting voorstel witte zone
7. Toelichting nieuwe ICNIRP RF-guidelines
8. W.v.t.t.k. / Rondvraag Deelnemers

Napraten met een drankje

Agenda 14:00 – 16:00 



Activiteiten in 2019

Monique Beerlage
Bijeenkomst Klankbordgroep EMV 12 maart 2020



2019: 2 themapijlers

• Laagfrequente EMV

• Radiofrequente EMV
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Laagfrequente EMV -1

• Q&A’s over meten van EMV en interpretatie
Status: op website

• Adresseren vragen energietransitie
Status: op website, koppeling naar onderwerpen

• Verwerken input “Elektrisch koken”
Status: op website

• Q&A’s “werken bij/met MRI”
Status: commentaarronde NVMBR

• Aanvullende Q&A’s over HVDC, statische velden
Status: op website

• Aanvullende Q&A’s wetenschappelijke waarde
Status: wordt in 2020 afgerond
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Laagfrequente EMV-2

• Nieuwe infographics elektrisch koken HVDC
Status: op website

• Eerste indruk “EMV op het werk, RIVM update”
Status: op website

• Diverse nieuwsberichten
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Radiofrequente EMV - 1

• Q&A’s over meten van EMV en interpretatie
Status: op website

• Q&A’s “werken bij/met MRI”
Status: commentaarronde NVMBR

• Q&A’s met aanvullende uitleg blootstellingslimieten
Status: op website

• Aanvullende Q&A’s wetenschappelijke waarde
Status: wordt in 2020 afgerond

• Eerste indruk “Onderzoek geheugen/mobiele telefoon”
Status: op website

• Eerste indruk “EMV op het werk, RIVM update”
Status: op website
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Radiofrequente EMV - 2

• Nieuwe infographics 5G en limieten
Status: op website

• Diverse nieuwsberichten
Status: op website
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Overige activiteiten 2019

• Klankbordgroep bijeenkomst 14 maart

• Verbetering en aanvulling website

• Bijdragen aan cursussen, diverse presentaties

• Diverse vormen van ondersteuning bij vragen vanuit 
maatschappij
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Websitebezoek laatste jaar



Aantal unieke bezoekers
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Inleiding 
Concept Jaarplan 2020

Monique Beerlage
Bijeenkomst Klankbordgroep EMV 12 maart 2020



Twee themapijlers

Themapijler 1: Laagfrequente EMV

• Berichtgeving over nieuw beleid voor 
elektriciteitsvoorziening

Rond de zomer, diverse Q&A’s
• Aaanpassing info elektriciteitsvoorziening

Aanpassing en aanvulling Q&A’s
• Afronding en uitbreiding memo “MRI”

Met NVMBR, ook voor clienten
• Bundeling info voor professionals
• Ontwikkeling infographics MRI en beleid
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Twee themapijlers

Themapijler 2: Radiofrequente EMV

• Aanvulling bij “5G en mobiele communicatie”
Onderzoeken, frequentieveiling, nieuwe toestellen

• Nieuwe RF-guidelines ICNIRP
Maart 2020?

• Q&A’s bij advies Gezondheidsraad over 5G
Voor de zomer

• Bundeling info voor professionals
• Ontwikkeling aanvullende infographics 5G
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Eerste indrukken

Criteria voor ‘eerste indrukken’

• Nieuwe inzichten in gezondheidseffecten van EMV

• Sterke bevestiging van bestaande inzichten

• Onderwerpen in de media

• Op verzoek van een deelnemer in Kennisplatform 
EMV
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Verder in 2020

• Verbeteren website
SEO, Google Analytics, omzetten pdf-berichten, “straling”, 
infographics
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Loek Colussi
Jos Kamer
John Bolte

Measurement of 5G NR base 
stations in the Netherlands



Background

Radiocommunications Agency of the Netherlands

• Experimental 5G systems introduced.
• 5G NR uses massive MIMO and beamforming.
• Concerns about public health from (higher?) EMF exposure.
• Provide knowledge-based information to public.
• Obtain knowledge and experience by measurements.

Questions:
• How to do 5G EMF measurements in a correct fashion?
• What equipment is suitable for 5G EMF measurements?
• Do we need a fixed maximum power beam?
• Can we make use of the synchronisation signals?
• How to extrapolate to maximum exposure levels? 



Radiocommunications Agency of the Netherlands

5G experimental sites (3.5 GHz)

Zwolle

Rijen

Amsterdam

Den Haag

Helmond
Eindhoven

Maastricht

Rotterdam

Haarlem

Valthermond

Hoogezand

Groningen

Burum



5G New Radio Downlink signal

Radiocommunications Agency of the Netherlands

• Massive MIMO & beamforming
• Frequency: 3.4 – 3.8 GHz
• Subcarrier spacing: 30 kHz
• Bandwidth: 40 MHz (106 RBs; 1272 carriers); 

100 MHz (273 RBs; 3276 carriers) 

• SS/PBCH: 240 carriers  7.2 MHz
• PSS/SSS: 127 carriers  3.8 MHz

• OFDMA Crest factor*: > 10 dB
• TDD duty cycle: 80%

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
DM-RS DeModulation Reference Signal)
PBCH Physical Broadcast Channel
PSS Primary Signalization Signal
RB Resource Block
SS Synchronisation Signal
SSS Secondary Synchronisation Signal
TDD Time Division Duplex

* The crest factor of an waveform is the ratio 
of waveform's peak value to its rms value: 
crest factor = |peak current| / rms current.

The extrapolation to actual maximum exposure for mobile networks before 5G is described 
by e.g.: ITU-T K.100, IEC 62232 or EN 50492



Massive MIMO antennas

Radiocommunications Agency of the Netherlands

Beam Forming can be used for multiple purpose:
E.g.: Scanning the sector with the “signalization” to built up 
Communication. Focusing the “traffic signal” to the terminal 
device for optimum connectivity



Measurement equipment used

Radiocommunications Agency of the Netherlands

1. broadband probe
- sum of all DL signals
- sum of DL & UL signals
- max  OFDM peaks?
- avg 6 sec
- requires traffic signal

2. selective probe
- specific DL frequency
- 32 MHz max BW
- sum of DL & UL signals
- max  OFDM peaks?
- avg 2,4 sec
- requires traffic signal?

3. real-time spectrum 
analyzer + horn antenna

- specific DL frequency
- Only DL signals
- Single polarization
- 40 MHz max BW
- IQ record & playback
- Matlab data analysis
- Antenna factor: 36 dB/m



Case 1: Traffic mode measurement

Radiocommunications Agency of the Netherlands

broadband probe:   Eavg = 1.1 V/m ; Emax = 2.3 V/m
selective probe:      Eavg = 0.8 V/m ; Emax = 1.9 V/m
spectrum analyzer: Eavg = 0.9 V/m ; Emax = 4.5 V/m



Case 1: SSB and data in time domain

Radiocommunications Agency of the Netherlands

D D D D D D D S U U sync

4 MHz BW



Case 1: Broadcast mode PSS measurement

Radiocommunications Agency of the Netherlands

PSS: Pavg = -32 dBm; Pmax = -27 dBm
Extrapolation: Pavg, tot = -32 +10* - 1** = -23 dBm
Eavg, tot = 10((-23 – 13*** + 36****)/20) = 1.0 V/m

*    10*log(1272 / 127) = 10 dB
**   DL / (DL+UL) = 10*log(0.8) = -1 dB 
***  0 dBm = 0.22 V = -13 dBV (in 50 



Measurement results 5G signals at 26 GHz 
location with experimental permit

Radiocommunications Agency of the Netherlands



Conclusions

Radiocommunications Agency of the Netherlands

Broadband probe measurement
• Traffic mode  force beam towards probe
• Cumulation of all DL signals from FDD
• Cumulation of DL and UL signals from TDD
• Use average detector for 5G NR signals

Selective probe measurement
• Traffic mode  force beam towards probe
• Cumulation of DL and UL signals from TDD
• Use average detector for 5G NR signals
• Measurement of SSB not successful
• Maximum bandwidth: 32 MHz  extrapolation to full bandwidth



Summary

Radiocommunications Agency of the Netherlands

Broadband probe
• traffic mode only
• all DL & UL signals in all bands
• use RMS detector only

(max detector inadequate)

Selective probe
• traffic mode only
• all DL & UL signals in specific band
• SSB measurement not successful
• use RMS detector only

(max detector inadequate)
• level recorder 32 MHz BW

Spectrum analyzer & horn antenna
• traffic & broadcast mode
• frequency selective
• separation of DL & UL signals
• single polarization
• extrapolation from PSS
• power ratio PSS/data fixed?
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Verkenning van de 
blootstelling aan EMV 
van 5G-systemen
Small cells en massive MIMO

RIVM:
Rianne Stam, John Bolte, 
Mathieu Pruppers

Agentschap Telecom:
Jan Robijns, Jos Kamer,
Loek Colussi

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 2020

Aanleiding en vraagstelling
● Agentschap Telecom heeft behoefte aan aanvullende kennis over 

EMV van 5G-systemen
● Agentschap Telecom wil waarborgen dat de meetmethodiek ook

voor 5G actueel is en in lijn is met de huidige wetenschappelijke
inzichten

● De centrale vraag

Wat is de verwachte blootstelling aan EMV
afkomstig van 5G-systemen, met de nadruk
op small cell-antennes en massive MIMO-
antennes met beam-forming?

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20202
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Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20203

(bron: Kennisplatform EMV)

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20204
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Onderzoeksmethoden
● Literatuuronderzoek

– individuele ‘peer-reviewed’ onderzoekspublicaties en reviews 
(samenvattingen) in wetenschappelijke tijdschriften
(Pubmed en Scopus; 2009 – 2019)

– ‘grijze literatuur’ 
rapporten/webpublicaties overheidsinstanties en (inter)nationale 
organisaties voor telecommunicatie en gezondheidsbescherming

● Praktijkmetingen (pilots)
– door Agentschap Telecom in overleg met het RIVM
– bepalen wat de theoretisch maximaal mogelijke veldsterkte bij 

5G-zenders op publiek toegankelijke plaatsten kan zijn
– kijken wat de juiste instellingen van de meetinstrumenten zijn 

voor de nieuwe 5G-zendprotocollen en met welke nauwkeurigheid 
metingen en berekeningen kunnen worden uitgevoerd

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20205

Resultaten literatuuronderzoek
● Over gezondheidseffecten

– geen publicaties specifiek voor 5G-bronnen

● Over metingen van de blootstelling
– één publicatie experimentele 5G small cell: max 6 V/m
– geen publicaties over massive MIMO en overige basisstations

● Over berekeningen van de blootstelling
– small cells: drie publicaties; massive MIMO: drie publicaties;

3,5 GHz, blootstelling in grootteorde 1% van basisrestrictie
– 5G-gebruikerstoestellen bij 3,5; 28 en 60 GHz in realistische 

gebruikssituaties: blootstelling voor individuele apparaten in 
dezelfde ordegrootte als 2G, 3G en 4G (met als maximum 85% 
van de basisrestrictie); geen informatie over de blootstelling door 
meerdere toestellen tegelijkertijd

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20206
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Resultaten praktijkmetingen
● Small cells: nog geen 5G

– hoogst gemeten veldsterkte 2,4 V/m bij 2,663 GHz (4G)

● Testopstellingen voor massive MIMO met beam-forming:
– 3 V/m bij 2,605 GHz (4G; Groningen)
– 1,1 V/m bij 3,465 GHz (5G New Radio; Maastricht)
– 2,6 V/m bij 3,675 GHz (5G New Radio; Rotterdam)

● Jos Kamer gaat in een aparte presentatie in op de gebruikte 
meetmethodiek

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20207

Duiding van de resultaten (1)
● Dit onderzoek

– Metingen Agentschap Telecom geven een eerste indicatie van de 
mogelijke veldsterktes voor massive MIMO in één bundel bij 
maximaal dataverkeer:
2 tot 5% van de referentieniveaus in de EU-aanbeveling

– Uit berekeningen de literatuur volgt dat blootstelling aan 
individuele small cells en massive MIMO-antennes blootstelling in 
de grootteorde van 1% van de basisrestricties ligt 

– Er moet nog worden onderzocht hoe de blootstelling zich zal 
ontwikkelen bij situaties met meerdere zenders en gebruikers

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20208
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Duiding van de resultaten (2)
● De bredere context

– Ontwikkeling van 5G in de (nabije) toekomst
› moeilijk te overzien welke netwerken met welke antenne-

dichtheid en antennevermogens in de leefomgeving komen
› onbekend aantal (en vermogen van) gebruikerstoestellen
› dynamischer karakter van de blootstelling

– 5G als onderdeel van maatschappelijke transities
– Maatschappelijke ongerustheid over gezondheid

› toenemende blootstelling?
› zijn blootstellingslimieten voldoende streng?

– Kennisbehoeften
› bronnen, blootstelling, wel/geen gezondheidseffecten
› wijze van meten of berekenen blootstelling

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 20209

Conclusies (1)
1. Eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen:

blootstelling aan EMV van losse antennes en gebruikerstoestellen is 
lager dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt

2. Verwachting vanuit de bestudeerde literatuur: toenemend aantal 
bronnen en toenemend gebruik van datacommunicatie;
in welke mate de blootstelling ten opzichte van de limieten wijzigt, 
is nu niet met zekerheid te voorspellen

3. Fabrikanten en operators houden bij het ontwerp van 5G-systemen 
rekening met de blootstellingslimieten

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 202010
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Conclusies (2)
4. Belangrijk om ontwikkelingen actief te blijven volgen om duidelijk 

te krijgen wat de veldsterkte is als 5G-systemen in gebruik zijn 
genomen

5. Ook moet duidelijk worden hoe de variabele blootstelling bij 
meerdere zenders en gebruikers moet worden gemeten, en of er 
geen verstoring van elektronische apparatuur optreedt

6. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele 
telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten leveren, 
geven alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs dat 
blootstelling onder de limieten schadelijk is

7. Er vindt in het buitenland nog onderzoek plaats naar effecten van 
hogere frequenties die minder vaak zijn bestudeerd

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 202011

Hartelijk dank
voor uw aandacht!

Klankbordgroep Kennisplatform EMV, 12 maart 2020
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Ontwikkeling voorzorgbeleid 
Magneetvelden

Leo Lagendijk
Klankbordgroepbijeenkomst 12 Maart 2020

DNV GL
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Wat doet DNV GL binnen het EMV vakgebied
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Team van specialisten voor

 Hele spectrum elektromagnetische velden (HVDC tot 5G)

 Voorlichting aan gemeenten

 Modeleringen, metingen en berekeningen.

 Literatuuronderzoek

 Werkplekevaluaties voor de industrie

 Impactanalyses 

 Standaardisatie/Normontwikkeling

DNV GL is onafhankelijk van industrie en overheden
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Historie voorzorgbeleid hoogspanningslijnen (in een notendop)

 Sinds 2005 voorzorgbeleid bovengrondse hoogspanningslijnen:

– Daar waar mogelijk zo min mogelijk gevoelige bestemmingen binnen 0,4 
microteslacontouren

– Alleen bij wijziging bestemmingsplan, Netkaart RIVM, rekenregels, indicatieve 
zones en specifieke zones. Definitie gevoelige bestemmingen

– Tennet: uitkoop woningen bij nieuwe lijnen, ontwikkeling Wintrackmasten 

– In de praktijk passen gemeenten het voorzorgbeleid ook toe op kabels en 
onderstations

– Veel media-aandacht, veel vragen over bestaande situatie

 2017: uitkoopregeling woningen onder de lijnen, subsidie voor verkabelen

 2018: advies Gezondheidsraad: ook voorzorgbeleid voor kabels en onderstations

 Feb 2019: Evaluatie uitvoeringspraktijk voorzorgbeleid hoogspanningslijnen

 Mei 2019: Advies Voorzorgbeleid Hoogspanning & Gezondheid

 Okt 2019: onderzoek Commissie Verdaas

– Beleidsvoorstel Wiebes naar tweede kamer. 
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Rol Kennisplatform

 2009: Kennisbericht Hoogspanningslijnen (2014: herziening, 2018: Q&A)

 18-04-2018 eerste indruk – Gezondheidsraad: overweeg voorzorg bij 
magneetvelden van hele elektriciteitsnetwerk

– Het Kennisplatform signaleert dat het in de praktijk uitvoeren van dit 
uitgebreidere beleid complexer is dan van het beleid voor bovengrondse 
hoogspanningslijnen alleen. 

 Diverse mediaoptredens. 

– NOS en RTL4 op dag van publicatie rapport Gezondheidsraad

– RTL4 woningen in de buurt van hoogspanningskabels 

– RTL4 nieuwe woningen bouwen in de buurt van bestaande lijnen

 29-05-2018 nieuwsbericht: Kabinetsreactie op advies Gezondheidsraad over 
hoogspanningslijnen en gezondheid

 26-06-2018 Q&A bij advies Gezondheidsraad hoogspanningslijnen

 11-02-2019 Bericht over evaluatie voorzorgbeleid

 02-10-2019 Bericht over advies Verdaas
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DNV GL © 29 October 2019

Advies Verdaas (vereenvoudigd):

 Stel samen met de betrokken stakeholders een lijst met redelijke en proportionele
ALARA-maatregelen op.
 Pas het voorzorgbeleid toe op nieuwe én bestaande situaties. 
 Pas het voorzorgbeleid toe op de verschillende bronnen van magneetvelden in het 
elektriciteitsnetwerk.
 Schrap de 0,4 μT advieswaarde. 
 Kosten van de ALARA-maatregelen worden gedragen door de initiatiefnemer. 

 Communiceer open en transparant en ontsluit alle beschikbare informatie over 
onder meer de locaties en sterktes van magneetveldbronnen in het 
elektriciteitsnetwerk, en biedt hiermee een basis voor de keuzevrijheid van 
burgers.

Wie wordt verplicht tot welke maatregel?

5
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Wat maakt (50Hz) magneetvelden
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Enkele afbeeldingen: www.hoogspanningsnet.com Tennet en 
Cobouw

trafohuisje

hoogspanningslijn hoogspanningsstation hoogspanningskabel

Kabels in de straatHS-MS station
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Inventarisatie en classificatie van bedrijfsmiddelen
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Afbeelding: www.kennisplatform.nl 
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Hoeveel in Nederland 

soort aantal
Hoogspanningslijnen 3600 km
Hoogspanningskabels 1800 km
Hoogspanningsstations 345
HS-Transformatorstations 293
Middenspanningskabels 110.000 km
Transformatorhuisjes 128.000
Laagspanningskabels 150.000 km
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Berekening aantal woningen binnen ‘0,4-microteslazone’
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Maatschappelijke impact (globale berekening) kabels en 
onderstations

Grens (0,4 microtesla) Aantal woningen
Geen 7,7 miljoen (100%)
Kavel woning 250.000 (3%)
Gevel woning 100.000 (0,8%)
Midden woning 35.000 (0,5%)

10

Incidentie leukemie (0-17j) Nederland: 43*10-6

Aantal kinderen: 3,4 miljoen
Verhoogde kans: 2

Impact bij oorzakelijk verband: 1 kind per 2 jaar
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SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com

Dank voor uw aandacht

11

leo.lagendijk@dnvgl.com



Witte Zone in Nederland

 Jos Timmer, Fred Woudenberg en Carolien Schooneveld
 Klankbordgroep KP EMV 12 maart 2020



3-7% van bevolking (500.000-1 miljoen) 
ervaart klachten door stralingsbronnen 

1. Chronisch moe
2. Geheugen- of concentratie stoornissen
3. Hoofdpijn
4. Slaapproblemen
5. Tinnitus

Kenmerkend voor EHS-klachten:

Bron weg -> klacht weg

Vage klachten zijn symptomen van chronische stress



Stichting EHS is geen zorginstelling



Hulp vanuit reguliere zorg 
is noodzakelijk



Kennisplatform
1. 2013 medische werkgroep binnen KP: verkenning hulp 

bij EHS
2. 2014 brief van KP aan minister Kamp van EZ met 

verzoek om Witte Zone
3. 2018 film Ubiquity leidde tot media aandacht voor EHS:

PvA WZ opgesteld door GGD Amsterdam + St. EHS
4. 2019 komst van 5G vergroot behoefte aan witte zone



Functies van een Witte Zone
Pilot van 2 jaar:
1. Crisisopvang
2. Testlocatie
3. Stralingsarme recreatie, digitale detox

Hoe:
- Begripvolle opvang
- Deskundige begeleiding
- Vanuit SOLK richtlijn en Europeam EMF richtlijn

Doel:
- Helderheid klachtenbeeld, vergroting zelfredzaamheid, 
- Terugkeer in de maatschappij
- Kennis delen andere initiatieven witte locaties



Waar staan we
1. Ervaring met meerdere witte zones in NL én buitenland
2. Programma van eisen opgesteld
3. Verkenning van deellocaties in NL



Aansluiting bij beleidsterreinen

1. Sociale kwaliteit = pijler van coalitieakkoord 
Provincie Overijssel

2. Omgevingsvisie 2011: WZ sluit aan bij thema’s Ruimte, 
Natuur & Milieu, krimpregio’s, sociale kwaliteit

3. Gemeenten: WZ sluit aan bij positieve gezondheid, 
beweging, preventie en publieke gezondheid



Verzoek aan KP
1. Actieve steun initiatief Witte Zone bij Min EZK
2. Geen nieuwe zendinstallaties rond WZ
3. Financiering voor opstarten, begeleiden en onderzoek
4. Steun bij betrekken van een arts



Problematiek 5G
 Bij 98% dekking is er geen keuze voor EHS-ers
 Element van voorzorg bij verdere uitrol
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