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Geachte mevrouw Arib,

De inwoners van de gemeente Hilvarenbeek (Noord-Brabant) hebben hun zorgen geuít 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.

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.

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

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.
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