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onderwerp mobiele bereikbaarheid 

Geachte heer Weerdenburg, 

Steenbergen, 8 november 2016 

Naar aanleiding van uw vragen over de mobiele bereikbaarheid en in het bijzonder die van 
onze kern De Heen melden we u het volgende. 

In 2013 wilde KPN een zendmast plaatsen nabij de Heensedijk nr. 8 plaatsen om de 
dekking in de omgeving van het Volkerak te verbeteren. Die mast zou tevens de mobiele 
dekking van De Heen enigszins verbeteren. Deze vergunningaanvraag is afgewezen in 
verband met vrees voor schadelijke gevolgen voor de gezondheid (straling en 
elektromagnetische velden) er, een item waar Leefbaarheid de Heen voor vreesde. KPN 
heeft toen een zendmast nabij St. Philipsland geplaatst. 

Voor- maar ook sindsdien is er vanuit De Heen geklaagd over de slechte dekking van het 
mobiele netwerk. In samenwerking met Leefbaarheid de Heen is hierover meermaals 
overleg gevoerd tussen gemeente en providers. In samenwerking tussen gemeente en 
Leefbaarheid de Heen is er in 2015 een enquête uitgevoerd. Mede op basis van die 
resultaten is een "brief op poten" gezonden aan de gezamenlijke providers met een 
dringend verzoek om alsnog een zendmast te plaatsen. Daarbij is ook nadrukkelijk 
ingegaan op de veiligheid en bereikbaarheid van het alarmnummer. 

De bereidheid om alsnog een mast te plaatsen was er niet of nauwelijks gezien de 
kleinschaligheid van De Heen en de eerdere afwijzing van de zendmast van KPN. In 2016 
leidde dit tot de afspraak met de providers dat de gemeente en Leefbaarheid De Heen zelf 
een locatie zouden voorstellen en beschikbaar stellen. Daarbij zijn diverse locaties 
voorgesteld, waarvan er uiteindelijk twee overbleven (voormalige sportvelden en bij de 
volkstuinen/ijsbaantje ten zuidwesten van de kern). Wat blijkt is dat de vrees voor 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid nog steeds is en Leefbaarheid De Heen niet 
enthousiast is voor plaatsing op een van de locaties vanwege de nabijheid van woningen. 

Ondanks of door de overvloed aan niet eenduidige informatie op internet, kunnen we hier 
geen ander inhoudelijk oordeel over geven dan dat de providers binnen de wettelijke 
blootstellinglimieten blijven. Voor zover dit een antwoord kan zijn, zien en weten we dat 
zendmasten juist op dit soort randlocaties tegen de kernen aan maar ook in stedelijke^ 
gebieden zelf geplaatst worden. 
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Na deze inleiding en achtergrondinformatie beantwoorden we uw vragen als volgt: 

1. Hoe waardeert u de mobiele bereikbaarheid in onze gemeente? Merkt u dat deze 
verbetert, verslechtert of onveranderd blijft? 
Door verbeteringen in de zend- en ontvangstapparatuur is de bereikbaarheid in de 
afgelopen jaren enigszins verbeterd, maar niet afdoende naar de mening van de 
bewoners en bezoekers van De Heen en omgeving. 

2. Er zijn gemeenten waarvan de inwoners, vanwege de slechte mobiele 
bereikbaarheid, niet in staat zijn om alarmnummer 112 te bellen. Is daar in onze 
gemeente ook sprake van? En hoe vaak komt dit voor en in welke wijken, buurten 
of postcodegebieden ? 
Daar is wellicht ook sprake van. Er zijn geen aantallen bekend. Wel heeft de 
gehouden enquête aangetoond wat we al meenden te weten, namelijk dat de 
bereikbaarheid niet goed is en niet voldoet aan de wens van de klanten van de 
providers en dat dit zeker ook gevaarlijke situaties kan opleveren in geval van 
nood. 

3. Bent u bereid om mee te denken over en mee te werken aan het verbeteren van 
de mobiele bereikbaarheid op plaatsen waar deze onvoldoende is? Hoe ziet u de 
rol van de gemeente daarbij? 
Jazeker, en zoals u in de inleiding al kon lezen, wordt hier al aan gewerkt, echter 
de vrees voor gezondheidsrisico's van de inwoners van De Heen heeft plaatsing 
tot dit moment tegengehouden. De bereidheid bij de telecomproviders is zeker na 
de laatste contacten weer toegenomen. 

4. Bent u bereid om aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant te 
vragen om samen met u in gesprek te gaan met de telecomproviders en 
gezamenlijk te gaan werken aan een oplossing voor dit probleem? 
Als dat nodig is, natuurlijk. /^~~~\ 

Hoogachtend,A I 
burgemeester ên wethouders van Steenbergen, 
de locośeĉretaiiis, de burgemeester, 


