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onderwerp : Antwoord raadsvraag ex artikel 39 R.v.0. 
ter zake slecht mobiel bereik in buitengebied 

Edelachtbare dames en heren. 

Van de heer Van Broekhoven en de heer Goossens, beiden lid van de gemeenteraad 
voor de fractie Roosendaalse Lijst, ontvingen wij d.d. 27 juli 2015, de volgende vragen: 

"In een tijd waarin internet en vooral mobiel internet bijna een primaire levensbehoefte is 
geworden en steeds meer instanties toepassingen hiervoor ontwikkelen, heeft een 
beperkte, een slechte, of zelfs geen dekking van mobiele netwerken grote gevolgen. De 
Roosendaalse Lijst maakt zich specifiek zorgen over deze mobiele dekking in het 
buitengebied van Wouwse Plantage, Heerie en Moerstraten maar ook op andere plekken 
in het buitengebied is er sprake van slecht of geen mobiel bereik. 

Volgens diverse inwoners, ondernemers en bewonersplatforms uit de betreffende 
gebieden is er vaak sprake van geen of slechte ontvangst of kan er enkel gebruik 
gemaakt worden van een duur Belgisch netwerk. Concreet heeft dit gevolgen voor 
moderne (agrarische) bedrijfsvoering, het actief participeren in social media 
burgernetwerken (zoals de buurtpreventiewhatsappgroepen) en de (online) communicatie 
met instanties en overheden. Ook overheden zelf zoals agenten die in het buitengebied 
gebruik moeten maken van hun smartphones (online kenteken natrekken, inscannen 
gegevens en uploaden etc) kunnen gehinderd worden in belangrijk werk. 

Tevens is er een accuut probleem als onze burgers het noodnummer 112 niet kunnen 
bereiken door geen dekking of enkel dekking van een Belgisch netwerk. 

De problemen met het bereik in deze gebieden zijn ook te herleiden uit de gegevens van 
de website: www.antenneregister.nl" 

De Roosendaalse Lijst maakt zich naar aanleiding van het bovenstaande zorgen en heeft 
de volgende vragen: 

Stadserf 1, postbus 5000 
4700 KA Roosendaal 
Telefoon (0165) 57 91 11 
Telefax (0165) 57 93 38 
E-mail info@roosendaal.nl 
Internet www.roosendaal.nl 
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ons kenmerk 

1. Onderschrijft het College de problemen met de dekking van mobiele netwerken in het 
buitengebied en zo ja, waarom, zo nee, waarom niet? 

2. Welke rol kan het College hierin spelen om ervoor te zorgen dat de ontvangst van 
mobiele netwerken verbetert? (bijvoorbeeld via een actieve lobby richting providers of 
een vereenvoudigde en/of goedkopere vergunningverlening) 

3. Aanleg van vaste internetlijnen (zoals glasvezel) worden soms haalbaar als burgers 
participeren in de aanleg. Zijn er mogelijkheden tot betere dekking van mobiele 
netwerken door burgerparticipatie bij de aanleg of plaatsingsmogelijkheden? 

4. Indien u het probleem onderschrijft en hier een actieve rol in kunt spelen, op welke 
termijn venwacht u dit te gaan doen? 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

1. Feit is dat de dekking van mobiele telefonie wordt gebaseerd op het aantal abonnees 
(bezetting) binnen een zoekgebied. Vanzelfsprekend is de bezetting in het buitengebied 
vele malen lager dan in binnenstedelijk gebied. Dit vertaalt zich dan in een slechtere of in 
sommige gevallen geen ontvangst, anders dan een buitenlands netwerk. Dit zal in 
voorkomende gevallen ongemakken/problemen kunnen opleveren. 

2. Jaarlijks is er (vertrouwelijk) overleg tussen de gemeente Roosendaal en de mobiele 
providers omtrent de dekking binnen het grondgebied van gemeente Roosendaal. Daar 
waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht om een volledige dekking te 
bewerkstelligen. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, waarvan vergunningverlening er 
één is. Het Besluit omgevingsrecht biedt de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaarden te voorzien in vergunningvrije plaatsing. Ook bij het vergunningvrij plaatsen 
van zendmasten gelden - deels door de providers zelf ingestelde - voonwaarden, die 
plaatsing kunnen bemoeilijken. Struikelblok voor het plaatsen van zendmasten in het 
buitengebied is niet zozeer de benodigde c.q. vereiste vergunningen, maar in 
voorkomende gevallen de daarbij behorende bezwaar- en beroepsprocedures. In deze 
procedures geldt soms ook wel het NIMBY-principe (Not in my backyard principe) bij 
omwonenden. Reden waarom de meeste providers afzien van het plaatsen van nieuwe 
antenne-installaties in het buitengebied. Een vereenvoudigde, goedkopere of zelfs 
legesvrije vergunningverlening lost dit probleem niet op. 

3. In beginsel kan burgerparticipatie zorgen voor een betere dekking. Echter dan is het zo 
dat, naast het gegeven antwoord op vraag 2, overeenstemming dient te worden bereikt 
met de eigenaar van de grond. Hiervoor dienen dan afspraken gemaakt te worden met de 
providers, gemeente en particuliere grondeigenaren. Indien dit de gemeente is dan kan dit 
mogelijk sneller gaan dan bij een particuliere eigenaar. 

De colleges van de West-Brabantse gemeenten, waaronder Roosendaal, hebben tijdens 
een bijeenkomst op 30 juni jl. afgesproken volledig in te zetten op de realisatie van 
glasvezel in het buitengebied. De West-Brabantse gemeenten willen de eerste Brabantse 
regio worden met een glasvezelnetwerk in het hele buitengebied. In buitengebieden 
ontbreekt het vaak aan snel internet, omdat het voor de markt niet rendabel is hierin te 
investeren. Het Breedbandfonds van de provincie Noord-Brabant, beheerd door de 
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, is een investeringsfonds gericht op een 
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verbeterde breedbandinfrastructuur in Noord-Brabant. Eind van dit jaar wordt bekend 
welke marktpartij het project voor de aanleg van glasvezel gaat uitvoeren. De West-
Brabantse gemeenten gaan dan direct met deze marktpartij in gesprek om een snelle 
aanleg van glasvezel in de buitengebieden van West-Brabant mogelijk te maken. 

4. In het jaarlijks overleg met de mobiele providers zal de aangehaalde kwestie besproken 
worden en daar waar mogelijk een gerichte maatwerkoplossing worden bedacht. Na het 
zomerreces zal hiertoe contact worden opgenomen met de betrokken mobiele providers. 

Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Roosendaé 
De secretaris, 


