
 

 
 

Motie onderzoek naar gezondheidseffecten vóór uitrol 5G  
Motie vreemd aan de orde van de dag. De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in 
openbare vergadering bijeen op 30 januari 2020, 
 
Overwegende dat: 
 de gemeente Bergen blijkens de ingekomen stukken een motie met betrekking tot onderzoek 

naar gezondheidseffecten bij de uitrol van 5G unaniem heeft aangenomen; 
 het onderwerp 5G vorig jaar bij ons in de commissie Ruimte aan de orde is geweest;  
 verschillende andere gemeenten (Almere, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Amsterdam) 

hun zorgen hebben geuit over het wetsvoorstel implementatie telecomcode omdat onder 
andere de risico’s van 5G tot op heden nog onvoldoende onderzocht zijn en bijvoorbeeld de stad 
Genève heeft verboden over te gaan tot het plaatsen van 5G zendmasten; 

 
Constaterende dat: 
 er nog veel onzekerheid bestaat ten aanzien van de biologische effecten van sterke elektro-

magnetische straling op mensen, flora en fauna, zowel op de korte als de lange termijn; 
 er steeds meer kennis beschikbaar komt die noopt tot nader onderzoek naar de effecten van 

elektromagnetische velden en daarmee van 5G; 
 veel burgers van mening zijn dat zij niet of onvoldoende worden gehoord bij de 5G-netwerk 

uitrolplannen van de overheid; 
 blijkens de, bij de ingekomen stukken gevoegde, begeleidende brief bij de informatiemap 5G en 

Gezondheid, van Let's Talk About Tech, Stop UMTS en Stichting Elektro Hyper Sensitiviteit samen, 
de informatiemap 5G en Gezondheid, alsmede een brief van de stichting Elektro Hyper 
Sensitiviteit ten aanzien van de gezondheidsrisico's van 5G, kenbaar wordt gemaakt dat er 
internationaal grote wetenschappelijke verdeeldheid bestaat over de gezondheidseffecten van 
Elektromagnetisch velden (EMV) en dat deze verdeeldheid behelst dat er naast opwarmings-
effecten ook biologische gezondheidseffecten van Elektromagnetisch velden zijn die inwerken op 
het functioneren van het lichaam; 

 
Roept het College op: 
 door middel van een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de verantwoordelijke 

bewindspersoon te verzoeken de besluitvorming rond de uitrol van het 5G netwerk te laten 
vergezellen van de nodige zorgvuldigheid, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en ruimte 
voor maatschappelijke interactie en debat, en in die brief in elk geval aan de orde te stellen: 
 de wenselijkheid van meer maatschappelijk debat; 
 een bespreking in de Tweede Kamer over de uitkomst van de adviesaanvraag aan de 

Gezondheidsraad, alsmede; 
 de noodzaak van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van 

de uitrol van 5G op mensen, flora en fauna, op zowel de korte als de lange termijn; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht. 


