M O T I E 2020-11-..
Onderwerp: Nuance in 5G
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. 5G een grotere capaciteit heeft en snellere gegevensoverdracht biedt dan eerdere generaties
mobiele telecommunicatie;
2. in de samenleving, naast de voordelen, ook zorgen zijn over de mogelijke invloed van 5G op
de gezondheid;
3. de bevoegdheden rondom 5G in belangrijke mate niet bij de gemeente liggen, maar bij het
Rijk en/of de Europese Unie;
4. de rol van de gemeente mogelijk (beperkt) groter wordt met de komst van de Omgevingswet;
5. in de commissievergadering BFE van 28 september 2020 de meerderheid van de fracties
haar voorlopige voorkeur uitsprak voor optie 1 (Keuzenota 5G),
van mening dat
1. het rapport van de Gezondheidsraad (2 september 2020) aanleiding geeft om het Rijk bij de
verdere beleidsvorming nadrukkelijk te wijzen op twee belangrijke te realiseren zaken:
a. Het Rijk dient de aanbevelingen van de Gezondheidsraad volledig op te volgen;
b. Het Rijk dient de veiling in 2022 pas uit te voeren nadat nader onderzoek bekend is,
namelijk de WHO-analyse en nader onderzoek volgens de aanbevelingen van de
Gezondheidsraad.
2. het college deze beide onderdelen als aanvullende criteria zou moeten hanteren bij verdere
lokale beleidsvorming;
3. daarmee invulling gegeven wordt aan het voorzichtigheidsprincipe rondom gezondheid,
zowel landelijk als lokaal,
spreekt uit dat
1. het Rijk de aanbevelingen van de Gezondheidsraad volledig dient op te volgen;
2. het Rijk de veiling in 2022 pas uit dient te voeren nadat nader onderzoek bekend is, namelijk
de WHO-analyse en nader onderzoek volgens de aanbevelingen van de Gezondheidsraad.
verzoekt het college
deze twee aanvullende criteria als voorwaardelijk te beschouwen voor verdere lokale
beleidsvorming
verzoekt de griffie
deze raadsuitspraak door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan de staatssecretaris van
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en aan de vaste Kamercommissies voor EZK en VWS.
en gaat over tot de orde van de dag.
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