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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en tndprwerp vermelden.

Geachte heer Woudsma,
Op 3 juni 2015 ontvingen wij uw brief met vragen over de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer
1-1-2, ìngediend ûp grond van artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad. Híeronder treft u de antwoorden aan.
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ls het college van B&W bekend met de rapporten van TNO en Agentschap Telecom naar de

mobiele bere ikbaa rheid van
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Antwoord: nee, niet voordat u
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schrifteliike vragen had ingediend

ls het collÊge van B&W op de hoogte dat gemeente Huizen gebieden bevat waar de

verbindingswaarschijnlijkheid met de 1,-1-2 alarmcentrale lager dan g9% is?
Antwoord: ja, daarvan zijn wij op de hoogte. Overigens betekent een verbindingswaarschiinliik'
heid lager dçn 99% niet dst er helemaal geen dekking ís of dat er geen verbíndíng mogeliik is. Hef
betekent dqt het soms iets langer duurt voordat een verbindíng tot stand kom|-
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ls het college van B&W op de hoogte dat de minister Kamp van Economische Zaken aan

Agentschap Telecom de opdracht heeft gegeven om desgevraagd, in het verlengde van het
onderzoek, beschikbare technische expertîse ãân te bieden aan gemeenten en operators om het

lokale beeld compleet te krijgen?

Antwoord: nee, daarvan waren wii niet ap de hoogte
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ls het college van B&W op de hoogte dat m¡nister Kamp van Economische Zaken in het Algemeen

Overleg (,4O) 'fi4oblele bereikbaarheid van ¡larmnummer 1*1"-? in grensgebieden en
plattelandsgemeenten' (30-04-201"5) heeft aafigegeven beschikbaar te zijn voor de gemeentefi
om te bekijken op welke wijze de zaak helemaal kan worden afgedekt betreft het mobiefe bereik
van 1-1-2?
Antwoord: nee, daarvan waren wij niet ap de hoogte. Ovengens ztjn wij van mening dat wij niet
a n d e r h et crite ri u m f/ands)grens g e b i e d e n c. q, pl atte I andsgemeen te val le n.
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Heeft het college van B&W al contact opgenomen met de rninistervan Economische Zaken, het
ministerie van Ëconomische Zaken of Agentschap Telecom? Zo niet, is het college dit van plan?
Åntwoord: ja, met het Agentschap Telecom am duidelijk te krijgen om welk{e} gebied(en} uit het
repport Ìn de gemeente Huízen het precies zau gaafi en welke resultaten daar precies zijn
gemeten.

6.

Zou het college van B&W kunnen aangeven wãt zij hebben gedaan om de mobiele
bereikbaarheid in de gemeente Huizen te vergroten en wat zij nog van plan zijn op dit gebied?

Antwoard: allereerst ís van belang vasf te stellen dat een goed functionerend netwerk voar de
mobiele tetefanie een verontwoordelijkheid is van de praviders van mobiele netwerken en nief
van de gemeente.
Voorts is het van belang vost te stellen dat een effectíeve dekking vaor de mobiele telefonie vio
kleine{re) en grote masten, de zogenoamde vøkwerkantennentasten vûn 40 meter hoogte kan

warden verkregen. Voor de kleinere mdsten, die veelal op gebouwen, kerktorens, lantarenpnlen
en dergelijke warden geplaatst, kunnen providers veel*lvergunningsvrij hun güng gaan. Voor de
cotegoríe hoge masten hebben de providers de plønologisctte en privuatrechtelijke (gronduitgifte)
medewerking van de gemeent€ ûod¡g. Doarvan staan er ínmiddels 3 in onze gemeenfe {Poolvos,
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Jaarlijks brengen de providers viq hun overkaepelend orgaan {Manet} aan de geffieente een
zogenaamd 'plaúsingsplan' uit waarin olle aanwezîge en eventueel nog te treffen vaorzieningen

zijn opgenamen. Laatstelijk hebben we nog contüct met de providers gehad over de plautsing van
een hoge mast in het westel¡jk deel (omgeving Naarderstraat) en een hoge mast in het aosteliik
deel (amgeving Huizermaat) van de gemeente. Wij hebben ons doarbii, onder voarbehaud van
een zorgvuldige procedure (a.a. overleg met omwonenden) positief opgesteld. Uiteindeliik heeft

dçt {nog) n¡et geleid tot het dçudwerkelijk uanvragen van eefi omgevingsvergunning voor een te
ploCItsen mast. Korrom, de províder initieert, de gemeente faciliteert'
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Hoe staat het college van B&W tegenover over het plaâtsen van exträ zendmasten om het

mobiele bereik te vergroten? Zijn er op dit moment gesprekken met operators gaande?
Antwoord: net als u, ochten wiJeen goede bereíkbsarheid van de 1"-1-2 alarmcentrole van groot
belang voor onze inwaners. Zoals in de beantwoording von de vorige vruag al is aangegeven,
staan wij dterom¿ ander voorbehoud van een zargvuldíge procedure, pøsitief tegenover het
planologisch mogetijk maken van de ploãtsíng vsn extra masten. Op dit mornent vinden geen
gesprekken plaats met providers.
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