
Verveer, CMA (Christa)

Geachte mevrouw, heer.

Wilt u de bijgevoegde briefen motie doorgeleiden naar uw college en gemeenteraad? Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet.

Medewerker Informatiebeheer
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Gemeente Hilvarenbeek
Motie gemeente Hilvarenbeek inzake 5G
M-01_HOI Werkt_onderzoek effecten van de uitrol van het 5G-netwerk.pdf; brief 
Tweede Kamer over 5G.PDF

De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft een motie aangenomen en een brief geschreven, waarin de 
voorzitter van de Tweede kamer en de staatssecretaris worden verzocht meer tijd in te ruimen voor 
maatschappelijk debat en in de Tweede Kamer een debat te laten plaatsvinden over 5G. Deze brief wordt 
tevens naar alle gemeenten van Nederland en de provincie Noord-Brabant gestuurd.
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Bijlagen:

gemeente Hilvarenbeek



gemeenteraadMotie M-01

stemmen

De griffier.

o

en gaat over tot de orde van de dag.

stelt vast dat het uitrollen van het zogenaamde 5G-netwerk 
en aandacht voor de mogelijk effecten daarvan op de 
gezondheid van de inwoners van Hilvarenbeek niet in de 
Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023 is 
opgenomen;

De raad van de gemeente Hilvarenbeek, 
in vergadering bijeen op 30 januari 2020, 
gezien het voorstel van het college tot vaststelling van de 
Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023;

Raadsvergaderingd.d. 3c?-0/
Beslissing:
Zonder / na hoofdelijke stemming besloten:

vraagt het college \
• bij de GGD Hart voor Brabant en GGD/GHOR Nederland de onzekerheid over de mogelijke 

effecten van de uitrol van het 5G-netwerk op de gezondheid van mensen, flora en fauna in te 
brengen en aan te dringen op onafhankelijk onderzoek;

• een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de verantwoordelijk staatssecretaris te 
sturen met het verzoek om de besluitvorming rond de uitrol van het 5G netwerk te laten 
vergezellen van de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk debat, waarbij aan de 
volgende punten voldaan moet zijn, te weten:

o
o 

voldoende tijd voor maatschappelijk debat;
een bespreking in de Tweede Kamer van de uitkomsten van de adviesaanvraag aan de 
Gezondheidsraad en het onderzoek van het Agentschap Telecom;
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van 
elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna op de korte en langere termijn; 

• deze brief ook te versturen naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en alle 
gemeenten in Nederland;

met algemene stemmen
met ! D stemmen voor en 
tegen:
aangenomen / verworpen

Motie ingediend door:



Overwegingen

Constateringen
De Rijksoverheid is van plan de Telecomwet uit 1998 aan te passen voor de uitrol van het 
zogenaamde 5G-netwerk. 5G maakt de mobiele communicatie supersnel. De uitrol beoogt een 
dekkingsgraad van 98% te bereiken. Over de mogelijke effecten daarvan op mensen, flora en fauna is 
nog weinig bekend.

Volgens het RIVM zijn de gevolgen van 5G ongewis. De hoeveelheid straling groeit sowieso flink, 
maar onzeker is aan hoeveel straling Nederlanders in de praktijk zullen worden blootgesteld. 5G 
is van een hogere radiofrequentie dan 3G en 4G en dringt minder ver het lichaam binnen. De 
straling is rechtstreeks op gebruikers gericht en kan mensen volgen.
Het ontbreekt aan meetgegevens van complexe realistische blootstellingssituaties. Niet bewezen 
is dat het schadelijk is, maar ook niet onbetwistbaar dat het veilig is.
Nederland heeft nog geen wettelijke blootstellingsnorm. Proefmetingen leveren op dat de 
straling onder de Europese maximumnormen blijft.
RIVM en Agentschap Telecom vinden het van belang de vinger aan de pols te houden en dat 
nieuw onderzoek nodig is om de negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische velden 
duidelijk te maken.
Er zijn nu al mensen die last hebben van de huidige elektromagnetische straling. Peilingen tonen 
aan dat 1/5 van de Nederlanders zich zorgen maakt en dat 3% (=500.000) zegt gevolgen van 
straling te ondervinden.
Het is van belang om in een breed maatschappelijk debat ook de minderheid van de inwoners die 
er zorgen over en last van hebben te horen en aandacht te geven.
Gemeente, provincie en Rijk dragen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de 
volksgezondheid en de leefomgeving van inwoners;
De uitrol, die leidt tot 10% toename van masten, heeft ook relatie heeft met het Antennebesluit 
waarover Hilvarenbeek nog een besluit moet nemen.
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Geachte mevrouw Arib,

gemeente Hilvarenbeek

Er is nog nauwelijks een breed maatschappelijk debat gevoerd, terwijl inwoners niet kunnen 
ontkomen aan de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel.

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. Daarnaast zijn wij bezorgd 
over de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners, met name de mogelijke 
risico's voor de gezondheid en de privacy.

Begin december is het besluit rondom de veiling van 5G-frequenties genomen. Er ligt ook een 
AMvB over het toestaan van apparatuur van buitenlandse leveranciers. Er is echter nog veel 
onduidelijk over de plaatsing van de antennes en het effect ervan op de omgeving en onze 
inwoners.

Daarom verzoeken wij u meer tijd in te ruimen voor maatschappelijk debat en in de Tweede 
Kamer een debat te laten plaatsvinden over 5G, waarbij rekening wordt gehouden met het advies 
van de Gezondheidsraad Ook moet hierin de mogelijke biologische effecten en de impact van 
sterke elektromagnetische straling op het menselijk lichaam en op flora en fauna op korte en 
langere termijn worden betrokken.

Wij sturen deze brief tevens naar de staatssecretaris Economisch Zaken, Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant en aan alle gemeenten in Nederland.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Voorzitter
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Sandra Vermeer
Zorgen uitrol 5G

ons kenmerk 
uw kenmerk 
telefoonnr.

datum 
uw brief van 
behandeld 
betreft

Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek
Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek
T: (013) 505 83 00 
F: (013) 505 43 80
E: gemeente@hilvarenbeek.nl
IBAN NL85BNGH0285003933

De inwoners van de gemeente Hilvarenbeek (Noord-Brabant) hebben hun zorgen geuit over de 
mogelijke gevolgen van de uitrol van 5G in Nederland. De gemeenteraad van Hilvarenbeek is van 
mening dat het Rijk en de gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid dragen ten aanzien 
van de volksgezondheid en de leefomgeving van hun inwoners.



Ons kenmerk: 38542

Met vriendelijke groet.


