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Het CDA heeft al meerder keren aandacht gevraagd voor het slechte mobiele bereik in 
diverse kernen en buurtschappen o.a. Noordijk, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Rekken, 
Rietmolen en Lochuizen. En dan zijn er nog meerdere blinde vlekken waar mobiel bereik 
nauwelijks of zeer slecht is. Wij hebben in het verleden gewezen op de veiligheid die in het 
geding is wanneer er acuut gebeld moet worden met 112 in geval van nood, maar dat dit in 
bovenstaande kernen vaak niet mogelijk is doordat er geen dekkend netwerk is. Afgelopen 
jaar werd er ons geantwoord dat de providers hier mee bezig waren om dit te realiseren voor 
de kernen Noordijk/Lochuizen, Geesteren, Gelselaar en Haarlo. Het CDA vindt dit 
buitengewoon belangrijk omdat dit voor de leefbaarheid van de kernen van eminent belang is 
en weet ook dat de dorpsorganisaties hier al lange tijd aandacht voor vragen. 
 

De CDA-fractie heeft hierover de volgende vragen: 
 

1. Wat is de stand van zaken mbt de aanvragen voor de mobiele antennes in de 
diverse kernen? 
Antwoord: 
• Haarlo: De procedure voor de mast in Haarlo loopt al enige tijd. Dit komt door 

reacties en zienswijzen die wij hebben ontvangen na bekendmaking van de 
plannen voor een antennemast. Er zijn vrij veel inwoners die de mast niet (in 
hun buurt) willen. Op dit moment moet er, voor 1 april, een besluit genomen 
worden door de provider voor de meest geschikte locatie. Als de provider 
hierover een definitief besluit heeft genomen zullen wij de vergunning zo snel 
mogelijk verlenen (met inachtneming van alle procedures). Wij verwachten dat 
er tegen dit besluit bezwaar ingediend zal worden. Er kan nu niet aangegeven 
worden wanneer er met de bouw van deze mast gestart kan worden. 

 
• Gelselaar: Wij hadden voor Gelselaar een overeenstemming bereikt met een 

provider die bereid was om een antennemast te plaatsen in Gelselaar. Helaas 
heeft deze provider op het laatste moment besloten toch voor een alternatief te 
kiezen en een bestaande antennelocatie om te bouwen zodat deze geschikt 
wordt voor de huidige technologieën. Wij hebben een bestuurlijke brief 
gestuurd aan deze provider om aan te dringen op de plaatsing van de nieuwe 
mast. Zij hebben aangegeven dat de bestaande mast al verbetering moet 
bieden voor Gelselaar en zij gaan alleen over tot meer investeren als blijkt dat 
deze oplossing daadwerkelijk niet toereikend is. De provider heeft aangegeven 
dat zij verwachten in de loop van het eerste kwartaal van 2018 ‘live’ te gaan 
met de herontwikkelde mast. Dit zou dus op zeer korte termijn merkbaar 
moeten zijn in Gelselaar. 

 
• Lochuizen: Ook voor Lochuizen wordt er al een tijd gezocht naar een 

geschikte locatie. Dit was een paar maanden geleden gelukt maar onder druk 
van omwonenden, dreigtelefoontjes en dergelijke hebben de grondeigenaren 
zich teruggetrokken. Wij betreuren deze vorm van het uiten van bezwaar ten 
zeerste. KPN is daarom in samenwerking met ons opzoek naar een nieuwe 
locatie, die technisch gezien geschikt is en in het gemeentelijk antennebeleid 
past.  
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• Geesteren, Voor deze locatie is vergunning is verleend op 31 januari 2018, op 
dit moment loopt de bezwarentermijn nog. Voorafgaand aan het besluit zijn er 
4 reacties/ zienswijzen ingediend. Wij hebben op dit moment één bezwaar 
ontvangen tegen het besluit en verwachten er nog meer.  

 
• Noordijk: Voor Noordijk staat er geen concrete locatie gepland en er ligt ook 

geen zoekgebied voor een van de providers. Noordijks belang gaat 5 maart 
met KPN in overleg wat Noordijk zelf eventueel kan doen om een mast 
gerealiseerd te krijgen. Onze contactpersoon voor Noordijk zal hierbij 
aanwezig zijn vanuit de gemeente.  

 
• Rekken: Voor Rekken staat er geen concrete locatie gepland en er ligt ook 

geen zoekgebied voor een van de providers. Hier zijn ons geen concrete 
klachten bekend, en er lopen ook geen contacten met belangenverenigingen. 

 
• Rietmolen: Voor Rietmolen staat er geen concrete locatie gepland en er ligt 

ook geen zoekgebied voor een van de providers. Hier zijn ons geen concrete 
klachten bekend en er lopen ook geen contacten met belangenverenigingen. 

 
2. Kunt u aangeven wat de Gemeente kan doen om dit proces wat blijkbaar zeer 

stroperig verloopt tot een goed einde te brengen?  
Antwoord: Wij verlenen alle mogelijke medewerking aan de plaatsing van 
antennemasten, binnen de kaders die wij hiervoor hebben opgesteld. Maar aan de 
andere kant willen wij ook luisteren naar inwoners die bezwaren hebben en hun 
reacties meewegen in de besluitvorming.  
 

3. Kunt u deze uitkomst ook communiceren met de dorpsorganisaties en samen met 
hen kijken waar nog stappen genomen moeten worden zodat we de providers zo 
spoedig mogelijk aan het werk zien zodat we in heel Berkelland een dekkend 
netwerk hebben. 
Antwoord: De belangenverenigingen zijn in alle communicatie meegenomen. Het 
blijkt alleen dat het een moeilijk onderwerp is. Het brengt nogal eens een 
tweedeling in een dorp met zich mee en de belangenverenigingen geven aan het 
lastig te vinden hier mee om te gaan. Zij willen de belangen behartigen van alle 
inwoners. Deze bezwaren zijn vaak geënt op gezondheid en dus niet maar zo weg 
te nemen door de aanvrager, belangenvereniging of ons. Dit zijn trajecten die 
zorgvuldig doorlopen moeten worden en dus tijd kosten. Wij doen onze uiterste 
best om hier een positieve bijdrage aan te leveren.  

 
4. De kernen die nu nog niet in beeld zijn wanneer worden deze opgepakt door de 

providers van mobiele telefonie?  
Antwoord: Dat is op dit moment niet bekend. Voor het komende jaar staan er geen 
(extra) nieuwe masten in de planning, blijkt uit het vertrouwelijke plaatsingsplan. 
De providers delen geen lange termijn planningen met de gemeenten in verband 
met bedrijfsgevoelige informatie (concurrentie).  De provider bepaalt zelf hoe en 
wanneer deze zijn netwerk uitbreidt.  
 
Wel proberen wij de urgentie van mobiele bereikbaarheid en veiligheid onder de 
aandacht te brengen bij de providers. Hiervoor vinden gesprekken plaats tussen de 
providers en gemeente (zoals plaatsingsplanoverleg) en door middel van het 
sturen van bestuurlijke brieven. 

 
 

Toelichting: 
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.  
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.  
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken 

plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel aanmaken. 
Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.  

 


