SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde)
Susteren, 22 september 2019

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren,
Onderwerp: Aanleg 5G-netwerk in de gemeente Echt-Susteren
Geacht College,
Toelichting en constateringen
Naar aanleiding van de vele artikelen in de media betreffende het landelijk uitrollen van het 5G-netwerk zijn
er veel onduidelijkheden voor wat betreft de privacy, het negatief beïnvloeden van het insectenleven en
vooral de gezondheid van de burgers. Als voorbeeld zijn in de gemeente Maastricht inmiddels
vergunningen verstrekt voor de aanleg van het 5G-netwerk maar ook in Maastricht worden er vragen
gesteld en dat zal elders ook het geval zijn.
Voor Democraten Echt-Susteren (DES) zijn voornoemde ontwikkelingen met veel onduidelijkheden
aanleiding om vragen te stellen.
De digitale communicatie kan niet snel genoeg zijn, echter wij dienen ons af te vragen of er grenzen
gesteld moeten worden. Immers de gezondheid van mens en dier moet voorop staan!
Het Ministerie van Economische Zaken eist onvoorwaardelijk van de gemeenten een significante
inspanning om de nieuwe mobiele communicatie 5G te realiseren.
En natuurlijk willen de commerciële partijen niets liever dan dat. De gezondheid van de burgers wordt
mogelijk ondergeschikt gemaakt aan verdienmodellen.
Echter er zijn vele vragen waar nog geen antwoord op is en waar de feiten nog niet van bekend zijn.
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het College:
1. Heeft het College van Burgemeester en Wethouders vergunningen verstrekt of toegezegd aan
commerciële partijen voor de aanleg van een 5G-netwerk in de gemeente Echt-Susteren?
2. Zo ja, is er een overzicht waar steunzenders moeten komen? Bekend is dat de steunzenders dicht
bij elkaar moeten staan om een goed functionerend 5G-netwerk te krijgen.
3. Is het College bekend met de schadelijke effecten, veroorzaakt door radiogolven, van een 5Gnetwerk op de gezondheid?
4. Is het College bekend dat een 5G-netwerk mogelijk het insectenleven nog meer zal reduceren?
5. Zijn er onderzoeken voorhanden die gebaseerd zijn op feiten dat het 5G-netwerk gegarandeerd
niet schadelijk zal zijn voor de gezondheid van de burgers?
6. Indien onderzoeken bekend zijn, kunnen deze dan verstrekt worden aan de Raad?
7. Is het College bereid om, zolang de gezondheid voor de burgers niet gegarandeerd is, de aanleg
van een 5G-netwerk te “parkeren”?
8. Is het College bereid om het Ministerie van Economische Zaken te berichten dat de gezondheid
van de burgers voorop staat en dat de aanleg pas zal plaats vinden als alle commotie over het 5Gnetwerk uit de wereld is en dat er garanties zijn dat het 5G-netwerk veilig is en geen schadelijke
effecten veroorzaakt door radiogolven met daaraan gerelateerde schadelijke frequenties?
Namens Democraten Echt-Susteren
Met vriendelijke groet,
P.M.H. Wagemans
(raadslid)

