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Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen week heeft het college van de gemeente Steenbergen een brief gestuurd aan de voorzitter
van de Tweede Kamer met betrekking tot de uitrol van 5G. In deze brief verzoekt het college om tijd
in te ruimen voor het voeren van debat over de uitrol van 5G en om voldoende onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gevolgen ervan.
Wij verzoeken u vriendelijk de bijgevoegde brief onder de aandacht te brengen van de
gemeenteraad, het college en de betrokken medewerker(-s) in uw organisatie. Deze brief sturen wij
ook naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Noord-Brabant en alle
gemeenten in Nederland.
Met vriendelijke groet,
Marlou van der Pot-van Schendel
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN
Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening.
Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht.
Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
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Zorgen uitrol 5G
Steenbergen, 2 juli 2020

Geachte mevrouw Arib,

De inwoners van de gemeente Steenbergen (Noord-Brabant) hebben hun zorgen geuít
over de mogelijke gevolgen van de uitrol van 5G in Nederland. Samen met de
gemeenteraad nemen wij deze zorgen serieus. Wij zijn van mening dat het Rijk en de
gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de
volksgezondheid, de leefomgeving en privacy van hun inwoners.
Zorgen over de volksgezondheid, leefomgeving en privacy

In het wetsvoorstel, waarmee de Telecomwet uit 1998 aangepast moet worden, staat
dat overheidsinstanties verplicht worden "in te stemmen met redelijke verzoeken" van
aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten. Volgens ons
grijpt u daarmee in op de autonomie van onze gemeente. Over de gevolgen van de
uitrol van het 5G-netwerk is nog nauwelijks een breed maatschappelijk debat gevoerd,
terwijl inwoners niet kunnen ontkomen aan de mogelijke gevolgen ervan. Er is nog
veel onduidelijk over de plaatsing van de antennes en het effect ervan op de
leefomgeving, de privacy en de gezondheid van onze inwoners.
Verzoek om debat op basis van onafhankelijk onderzoek

Om deze reden verzoeken wij u:
de besluitvorming rond de uitrol van het 5G netwerk te laten vergezellen van
de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk debat,
in de Tweede Kamer een debat te laten plaatsvinden over 5G, waarbij rekening
wordt gehouden met de uitkomst van de adviesaanvraag aan de
Gezondheidsraad,
hierin onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te betrekken naar de
mogelijke biologische effecten van sterke elektromagnetische straling op
mensen, flora en fauna op de korte en langere termijn .
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Wij sturen deze brief tevens naar de staatssecretaris van Economisch Zaken,
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-BrabarjUen aan alle gemeenten in
Nederland.
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Motie
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 20 februari 2020,
Overwegende dat:
»

de Rijksoverheid voornemens is de Telecomwet uit 1998 aan te passen ten behoeve van het
uitrollen van het zogenoemde 5G-netwerk;

»

in het wetsvoorstel staat dat overheidsinstanties verplicht worden "in te stemmen met
redelijke verzoeken" van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
en daarmee ingrijpt op de autonomie van de gemeente;

*

de uitrol van 5G (met 98'J6 dekkingsgraad), nog meer dan 3G en 4G, gevolgen heeft voor de
persoonlijke levenssfeer van onze inwoners;

*

er naast de beloofde voordelen veel zorgen bestaan over gezondheidsrisico's en privacy
issues ten aanzien waarvan individuele inwoners geen keuze mogelijkheid meer hebben;

»

er een brief van het presidium van de Tweede Kamer op 31 oktober jl. aan haar leden is
gestuurd waarbij gemeld wordt dat er een adviesaanvraag is gedaan richting de
Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G;

«

de aanleiding voor deze adviesaanvraag de zorgen zijn van inwoners die dat kenbaar
gemaakt hebben aan volksvertegenwoordigers van zowel de Tweede Kamer als van onze
gemeenteraad;

»

dat er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de biologische effecten en
de impact van sterke elektromagnetische straling op het menselijk lichaam en op flora en
fauna op de korte en langere termijn;

*

er niet of nauwelijks sprake is geweest van een breed maatschappelijk debat terwijl er aan de
(mogelijke) gevolgen van het wetsvoorstel niet te ontkomen is door individuele keuzes;

»

beide overheden, Rijk en gemeente, een belangrijke verantwoordelijkheid dragen ten
aanzien van de volksgezondheid en de leefomgeving van hun inwoners;

»

een groeiend aantal gemeenten reeds hun grote bezorgdheid over het tempo en de
zorgvuldigheid waarmee de besluitvorming omtrent de uitrol van het 5G-netwerk plaats
vindt kenbaar heeft gemaakt aan de Rijksoverheid middels bezwaarschriften en brieven.

Draagt het college op:
»

om met spoed middels een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de
verantwoordelijk staatsecretaris te verzoeken de besluitvorming rond de uitrol van het 5G
netwerk te laten vergezellen van de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk
debat. Hiervoor dient in ieder geval aan de volgende punten voldaan te zijn, te weten:
o

meer tijd voor maatschappelijk debat

o

een bespreking in de tweede Kamer over de uitkomst van de adviesaanvraag aan de
Gezondheidsraad

o

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van sterke
elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna op de korte en langere
termijn

»

deze brief ook te versturen naar GS van de provincie Noord-Brabant en alle andere
gemeenten in Nederland.

en gaat over tot de orde van de dag.

Steenbergen, 20 februari 2020

