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Geachte mevrouw, meneer,

Afgelopen week heeft het college van gemeente Roosendaal een brief gestuurd aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot de uitrol van 5G. In deze brief verzoekt het 
college om tijd in te ruimen voor het voeren van debat over de uitrol van 5G en om voldoende 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gevolgen ervan.

Wij verzoeken u bijgevoegde brief onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad, het 
college en de betrokken medewerker in uw organisatie. Deze brief sturen wij ook naar het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Noord-Brabant en alle gemeenten in 
Nederland.

Met vriendelijke groet,

Edith Oostvogels
Beleidsmedewerker
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I Team Maatschappij 
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Samen met het Rijk dragen wij als lokale overheid een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
volksgezondheid en leefomgeving van onze inwoners. Net als In andere gemeenten roept de uitrol van 5G 
vragen op bij de inwoners, de gemeenteraad en het college in Roosendaal. Wij nemen deze zorgen serieus. 
Daarom sturen wij u deze brief.

Zorgen met betrekking tot volksgezondheid, leefomgeving en privacy
In het wetsvoorstel, waarmee de Telecomwet uit 1998 aangepast moet worden, staat dat overheidsinstanties 
verplicht moeten worden 'in te stemmen met redelijke verzoeken' van aanbieders van openbare 
telecommunicatienetwerken en -diensten. Volgens ons college grijpt u daarmee in op de autonomie van 
onze gemeente.
Over de gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk is nog nauwelijks een breed maatschappelijk debat 
gevoerd, terwijl burgers niet kunnen ontkomen aan de gevolgen ervan. Er is nog veel onduidelijk over de 
plaatsing van de antennes en het effect ervan op de leefomgeving, de privacy en de gezondheid van onze 
inwoners.

Verzoek om debat en onafhankelijk onderzoek
Wij verzoeken u daarom voldoende tijd in te ruimen voor het voeren van zowel een maatschappelijk debat, 
als ook een debat in Tweede Kamer over 5G. Het advies van de Gezondheidsraad over mogelijke 
gezondheidsrisico's in relatie tot 5G dient hierin meegenomen te worden. Daarnaast dringen wij aan op 
voldoende onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van elektromagnetische 
straling op mensen, flora en fauna op de korte en lange termijn.
Wij sturen deze brief tevens naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant en alle g^eenten in Nederland.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosentóal.
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