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Aan: de leden van Milieudefensie

Van: het bestuur van Milieudefensie

Betreft: besluit over moties 5G

Beste leden van Milieudefensie,

Door de coronacrisis staat de wereld op zijn kop. We maken ons zorgen over onze naasten. En we 
proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat de draad weer op te pakken. Ook bij Milieudefensie. 
Daarom kom ik in deze brief graag terug op een aantal moties die tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van 7 december 2019 door een meerderheid van de aanwezige leden zijn 
aangenomen. 

Het bestuur werd in die moties gevraagd om ervoor te zorgen dat Milieudefensie actief campagne 
gaat voeren op 5G. Een dergelijke oproep van onze ALV is niet niks. Als een meerderheid van de 
aanwezige leden dit aan je vraagt, ga je daar serieus mee om. Toch hebben we als bestuur besloten 
om deze motie niet, althans niet geheel, uit te voeren. Ik zal hieronder aangeven waarom we tot 
deze keuze gekomen zijn.

Maar voor ik dat doe, meld ik nog dat de ALV van juni wordt uitgesteld. Dat is uiteraard het gevolg 
van de coronacrisis. Zodra we meer weten volgt hierover nadere informatie.

Een duidelijke focus door ons ABP en klimaatrechtvaardigheid
Natuurlijk zien wij ook dat de samenleving door de groeiende digitalisering, waaronder 5G, voor 
grote uitdagingen wordt geplaatst. Is de macht van de aanbieders niet te groot? Wordt de stem van 
burgers wel voldoende meegewogen? Moet de overheid niet een grotere rol spelen? Hoe kijken we 
in deze aan tegen het voorzorgsprincipe? Wegen de voordelen wel op tegen de nadelen? Allemaal 
terechte vragen. 

Daar staat tegenover dat de leden van Milieudefensie in 2015 ons Algemeen Beleidsplan (ABP) 
2016-2025 hebben vastgesteld. Een gezamenlijk besluit om ons als vereniging te richten op de 
grootste uitdaging van onze generatie: het voorkomen van de ecologische ineenstorting door 
klimaatverandering, en ons met alle kracht in te zetten voor klimaatrechtvaardigheid. 

Binnen dat kader is onze inzet nog steeds zeer urgent. Jaarlijks worden door de ALV plannen 
vastgesteld om uitvoering te geven aan dit ABP, waaruit blijkt dat dit ABP nog steeds gedragen 
wordt door de leden. Als bestuur handelen we in lijn met deze opdracht en daarom zal 
Milieudefensie in deze beleidsperiode geen campagne voeren op digitalisering en 5G.

De geloofwaardigheid van Milieudefensie is een groot goed
Milieudefensie is een organisatie met aanzien en impact. Met inmiddels bijna 95.000 leden en 
donateurs, en een indrukwekkende geschiedenis van bijna 50 jaar met vele successen. We zijn 
opgericht door wetenschappers, als Raad voor Milieudefensie. Visie en kennis lopen als een rode 
draad door onze geschiedenis heen. Door vast te houden aan wetenschappelijke inzichten hebben 
we onze huidige invloed en steun opgebouwd. 

Bij 5G is de wetenschappelijke discussie nog volop gaande. Veel onderzoeken spreken elkaar nog 
tegen; waar het ene onderzoek de schadelijke gevolgen benadrukt, laat het andere onderzoek zien 
dat die gevolgen meevallen. Er zijn kortom nog te veel wetenschappelijke vragen en er is nog geen 
oordeel op basis waarvan wij een campagne kunnen rechtvaardigen. Dat doet niets af aan het feit 
dat sommige mensen op individueel niveau nadelen ervaren. Dat betreuren wij.



Een krachtige vereniging vraagt om bescherming tegen schokken
Milieudefensie en haar bestuur zijn er trots op om een vereniging te zijn. Een vereniging met actieve
leden die bijdragen aan ons werk, ons financieel steunen en betrokken zijn bij de activiteiten van 
Milieudefensie. 

Een krachtige vereniging vraagt ook om een sterke democratie. Binnen een democratie is de 
scheiding der machten een belangrijk principe. De drie machten controleren en verbeteren elkaar. 
De Algemene Ledenvergadering is onze ‘wetgevende’ macht. Het bestuur is onze ‘uitvoerende’ 
macht. En de Geschillencommissie zou je kunnen zien als onze ‘rechterlijke‘ macht. Er is geen 
hiërarchische verhouding tussen deze machten. Juist een systeem van ‘checks and balances’ maakt 
een democratie sterk. 

Juridisch gezien hoeft een bestuur een door de ALV aangenomen motie niet uit te voeren. Het 
bestuur probeert naar beste inzicht invulling te geven aan het vastgestelde beleid van 
Milieudefensie. Het bestuur houdt dus rekening met meer zaken dan alleen aangenomen moties. 
Het bestuur is door de ALV aangesteld om al deze zaken goed af te wegen in het belang van de 
vereniging als geheel. Dit wil zij zorgvuldig en integer doen.

Wij zijn van mening dat we dit ook met deze moties met grote zorgvuldigheid hebben gedaan. Met 
oog voor alle belangen en gekaderd door onze opdracht vanuit het ABP, die onze leden aan ons 
hebben gegeven. Waar mogelijk hebben we de moties uitgevoerd, maar na zorgvuldig onderzoek en
afweging dus niet helemaal.

Coronacrisis: voorkomen dat momentum klimaat verloren gaat
En dan is er nog de coronacrisis. Als iets de wereld met de neus op de feiten heeft gedrukt, is het 
deze crisis wel. Als klimaatbeweging hadden we de wind in de zeilen. 2020 zou het jaar van het 
klimaat worden. Door de coronacrisis zou dat momentum nu kunnen verlopen. Maar als het aan ons
ligt, gaat dat niet gebeuren. Want de coronacrisis kan ook uitgroeien tot een herziening van de 
bestaande verhoudingen in de wereld. Dat kan als we gelijk met het aanpakken van de komende 
economische crisis de klimaatcrisis aanpakken. Dat betekent juist nu alle hens aan dek voor 
Milieudefensie en focus op klimaat en economie. En niet op 5G.

Geen gemakkelijk besluit

Het is geen gemakkelijk besluit. En wij vinden dat we als bestuur altijd verantwoording moeten 
afleggen aan onze leden. Dat doen we graag met deze brief. Natuurlijk lichten we ons besluit ook 
graag toe tijdens de eerstvolgende ALV. Maar wanneer die kan worden gehouden, is op dit moment
nog onduidelijk vanwege de coronacrisis. 

Heb je vragen of wil je over dit besluit met mij in gesprek? Stuur mij dan een email via: 
bestuur@milieudefensie.nl. Als voorzitter heb ik namens het bestuur met de indieners van de 
moties persoonlijk contact gehad over ons besluit. Ik heb ze uitgenodigd voor een gesprek zodra de 
omstandigheden dit toelaten.

Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid te zien en te spreken tijdens de eerstvolgende ALV. 

Met vriendelijke groet, namens het  bestuur,

Nicole Bakker
Voorzitter van Milieudefensie
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