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T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten 
Markt 22 3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht 8 juni 2021 
Onderwerp Plaatsing van lantarenpalen die voor 5G geschikt zijn/stralingsrisico’s 
 vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde 
 
 
Geachte mevrouw Jetten, 
 
Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u 
ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het College alsook om deze 
ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. 
 
Wij maken ons zorgen over de uitrol van 5G in de gemeente. Er heeft geen fundamenteel debat 
plaatsgevonden en het College volgt blindelings wat van hogerhand wordt opgedragen. 
Tegelijkertijd merken wij dat sommige inwoners last hebben van de toename van straling in hun 
leefomgeving. Zij vinden op dit moment geen enkel gehoor bij de overheid. 
Omdat ons ter ore is gekomen dat zelfs ambtenaren niet op de hoogte zijn van wat zich op dit vlak 
afspeelt zouden wij het een goede zaak vinden deze problematiek integraal met behulp van 
deskundigen in kaart te brengen. Bij de vorige burgemeester (Moerkerke, VVD) kregen wij nul op 
rekest, omdat hij hier kennelijk geen belang aan hechtte. 
 
Toch zouden wij het op prijs stellen op enig moment een integrale commissie ruimte aan deze 
problematiek te wijden. Wij staan in contact met deskundigen, maar zij hebben per spreker ongeveer 
twintig minuten nodig. Dus als wij die tijd niet kunnen inruimen dan is het voor hen niet te doen. 
Onze fractie vindt dat een begrijpelijk standpunt. Je krijgt deze complexe problematiek niet over het 
voetlicht in pakweg vijf minuten. 

 Recent ben ik uitgenodigd voor een interview bij Café Weltschmerz dat te zien is via onze 
website / YouTube: https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/5g/ 

 https://youtu.be/6WIUZvEqFAY 

 

Ten aanzien van de informatie die wij graag op tafel willen krijgen gaat het ons volgens de hierboven 
genoemde procedure om de volgende zaken: 
 
1. Een lijst met de lantaarnpalen die in onze gemeente staan (een openbare verlichtingslijst); 
2. Beleidsnota’s omtrent openbare verlichting; 

https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/5g/
https://youtu.be/6WIUZvEqFAY


 

3. Aanbestedingen of aankopen aan/van bedrijven omtrent het plaatsen van armaturen; 
4. Aanbestedingen of aankopen van LED verlichting / lantaarnpalen, alle onderdelen 

dienaangaande; 
5. Beleidsnota’s omtrent smartcities / het smart maken van de publieke ruimte; 
6. Alle interne e-mails omtrent het aanleggen van digitale en/of draadloze infrastructuren voor 

communicatie / the internet of Things; 
7. Beleidsnotities aangaande smartmeters; 
8. Technische eisen aan lantaarnpalen en onderdelen; 
9. Instructies aan de gemeente / burgemeester vanuit de rijksoverheid / veiligheidsregio 

aangaande crowd control / civil monitoring. 
 
Ten aanzien van de door u reeds gepubliceerde informatie over bovenstaande zouden wij ook graag 
de vindplaats hiervan vernemen. 
 
Tevens hebben wij geconstateerd dat er inwoners zijn die zich zorgen maken over de uitrol van 5G 
apparatuur in de hoogspanningsmasten langs de A15. Inwoners zijn hierover niet van tevoren 
ingelicht en sommige onder hen maken zich hierover (grote) zorgen. Tot nu toe lijkt het College alles 
een beetje te bagatelliseren. 
 
Onze fractie is hiermee serieus actief getuige onderstaande links. 

 Vragen over antenne op dak pand Westeind 

https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/03/11/vragen-over-antenne-op-dak-pand-
westeind/ 

 Antenne op dak pand Westeind geschikt voor 5G 

https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2020/04/09/antenne-op-dak-pand-westeind-geschikt-
voor-5g/ 

 "Big Brother" gaat de Papendrechters in de gaten houden 

https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2021/04/22/big-brother-gaat-de-papendrechters-in-de-
gaten-houden/ 
 
Wij danken u voor de beantwoording. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht 
Ruud Lammers. 


