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Geachte leden van de Kamercommissie,

5G biedt een grotere capaciteit van gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele 
communicatie. Voor onze gemeente heeft het belangrijke economische voordelen. Zo is de 5G- 
technologie gewenst voor onze samenleving op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit, 
gezondheid en de landbouwsector. Tegelijkertijd leven in de samenleving zorgen over de impact van 
5G op gezondheid.

Wij waarderen uw adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad
In het najaar van 2019 heeft uw commissie het initiatief genomen voor de aanvraag van een advies 
aan de Gezondheidsraad. Dit initiatief waarderen we zeer. In september 2020 heeft de 
Gezondheidsraad aan u advies uitgebracht. Binnenkort heeft u over dit advies een technische briefing.

Wilt u twee waarborgen treffen?
We willen u te vragen om het kabinet op te dragen om:

1. Het advies van de Gezondheidsraad onverkort op te volgen;
2. De volgende veiling, gepland in 2022, pas uit te voeren nadat het nadere onderzoek is 

uitgevoerd. Met het nadere onderzoek bedoelen we de WHO-analyse in 2022 en het nader 
onderzoek zoals door de Gezondheidsraad in haar aanbevelingen heeft aangegeven.

We vinden het belangrijk dat deze waarborgen getroffen zijn, zodat 5G op een veilige manier in de 
toekomst kan worden uitgerold. Op dit moment zijn negatieve effecten op de gezondheid niet 
waarschijnlijk, maar ook niet uit te sluiten. Met deze twee waarborgen geeft u adequate invulling aan 
het geldende voorzichtigheidsprincipe voor de volksgezondheid.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad,
_de griffier, de voorzitter,
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