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Geachte heer Pais,
In uw brief van dinsdag 9 juli 2013 stelt u ons vragen over de dekking van mobiele telefonie en internet bij de A4 ter
hoogte van Vrederust en Fort de Roovere.
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vraag 1:
Kunt u ons informeren over de stand van zaken op bovengenoemd dossier?
Antwoord:
De zorg voor een goed dekkend en kwalitatief hoogwaardig mobiele telecominfrastructuur ligt primair bij de
rijksoverheid. De invloed van gemeenten op dit gebied is dan ook beperkt. Om een snelle bouw van netwerken voor
mobiele communicatie mogelijk te maken heeft de rijksoverheid er voor gekozen een groot deel van de antenne
installaties omgevingsvergunningvrij te maken. Zo kunnen antenne-installaties vaak zonder omgevingsvergunning - en
dus ook zonder tussenkomst van gemeenten - op bestaande hoge bouwwerken worden geplaatst. Indien er geen
hoge bouwwerken aanwezig zijn moeten dergelijke installaties in speciale masten worden geplaatst. Het plaatsen van
vrijstaande masten voor antenne-installaties is wel omgevingsvergunningplichtig en bij omgevingsvergunningplichtige
antennes is de gemeente wel verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en bouwkundige procedures. Daarbij
richten wij ons op een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van de
masten maar staat voor ons tevens voorop om zoveel mogelijk bij te dragen aan goede communicatiemogelijkheden
voor onze inwoners en ondernemers. Wij hebben zodoende op 13 december 2012 ook nog omgevingsvergunning
verleend om met behulp van een afwijking van het bestemmingsplan een nieuwe mast voor mobiele communicatie te
plaatsen op het terrein van Vrederust.
Vraag 2:
Welke mogelijkheden ziet u om te bevorderen dat dit langlopende dossier met een positief resultaat kan worden
afgerond?

Antwoord:
Jaarlijks bekijken wij met Monet, de vereniging van de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone, naar de
spreiding van bestaande en zoekcirkels voor nog te bouwen antenne-opstelpunten ten behoeve van mobiele
communicatienetwerken in onze gemeente. De opzet hiervan is om wildgroei van antennes tegen te gaan. Wij zullen
dit contact ook gebruiken om aandacht vragen voor de dekking bij de A4 ter hoogte van Vrederust en Fort de Roovere.
Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A.
Vrijenhoek-de Vries, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277657.
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