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Beantwoording Statenvragen mobiele bereikbaarheid
Datum

22 november 2016
Ons kenmerk

Geachte heer Steenbakkers,

C2198096/4104948
Uw kenmerk

Bij brief van 31 oktober 2016, ingekomen op 31 oktober 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.L. (Robbert) Lauret

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 89 90

1. Bent u bekend met het bericht Brabanders zeer ontevreden over bereik
mobiele telefoon, rapportcijfer 5,1 evenals het onderliggende
onderzoek/enquête?

Email

Antwoord: Ja.

-

2. In de slimste provincie van Nederland is het mobiele telefoonbereik het
slechtste in Nederland na de provincie Drenthe. De Brabanders waarderen dit
gemiddeld met een 5,1. Het CDA vindt dit zeer onwenselijk. Kent u
vergelijkbare historische onderzoeken en ziet u verbetering in de bereikbaarheid
in Brabant?
Antwoord: De Provincie Noord-Brabant voert geen beleid met betrekking tot
mobiele bereikbaarheid. Derhalve zijn wij niet bekend met historische
onderzoeken en kunnen wij geen uitspraken doen over de ontwikkeling in
bereikbaarheid.

3. Hoewel u natuurlijk niet verantwoordelijk bent voor het mobiele netwerk, is
het CDA wel benieuwd naar hoe u naar dit thema kijkt. Ontwikkelt u
bijvoorbeeld specifiek of ‘flankerend’ beleid?
Antwoord: Nee, wij ontwikkelen geen specifiek of flankerend beleid. Hierbij
blijven we bij ons uitgangspunt dat dit geen verantwoordelijkheid van de
provincie is. Dit standpunt hebben wij u eerder bericht in antwoord op
Statenvragen van de SP-fractie (02-09-2014). Operators werken aan de
optimalisering van het netwerk, waarbij elke locatie specifieke uitdagingen kent.
Operators dienen gezamenlijk per jaar een plaatsingsplan in bij gemeenten

rlauret@brabant.nl
Bijlage(n)

waarin wordt aangegeven welke wensen operators hebben. Lokale afwegingen
van ruimtelijke ordening en commerciële overwegingen van de operators spelen
hier een rol. Operators en gemeenten hebben hier ieder een eigen
verantwoordelijkheid.
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4. De gemeente Sint-Oedenrode, per 1 januari 2017 Meierijstad, scoort het
slechtste met een 3,7 en is daarmee na het Drentse Westerveld de slechtst
scorende gemeente. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kern Olland, waar
nauwelijks bereik schijnt te zijn. Soms zijn inwoners van de gemeente SintOedenrode niet eens in staat om alarmnummer 112 te bellen. Het CDA vindt dit
niet alleen onwenselijk, maar óók gevaarlijk. Bent u bereid om mee te denken
over en mee te werken aan een oplossing?
Antwoord: Nee, daar wij het niet tot onze verantwoordelijkheid rekenen gaan
we ons hierin niet actief opstellen. Wel zullen wij middels een brief aan de
minister van Economische Zaken aandacht voor goede mobiele bereikbaarheid
vragen.

5. Indien ja, welke rol ziet u hier voor de provincie?
Antwoord: Wij zien onze belangrijkste rol om goede mobiele telefonische
bereikbaarheid op de agenda te houden en anderen aanspreken op hun
verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor mobiele telefonie ligt
primair bij de Rijksoverheid en private partijen. Vervolgens is het aan gemeenten
om toestemming te geven voor de plaatsing van een antenne. Echter, de
Provincie hecht waarde aan de bereikbaarheid van veiligheidsdiensten bij
eventuele calamiteiten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken
hebben TNO en Agentschap Telecom in 2014 onderzoek gedaan naar de
mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112 buitenshuis. Op 14 april
2015 heeft minister Kamp de resultaten hiervan gecommuniceerd met de
Tweede Kamer. Het belangrijkste statement hierin is dat de minister op basis van
de onderzoeksrapporten geen 112-dekkingsprobleem constateert: het
percentage geslaagde testoproepen ligt rond de 99%. Er zijn enkele gebieden
ontdekt die inderdaad een mindere dekkingsgraad hebben. Het gebied Olland
(gemeente Sint-Oedenrode) valt hieronder. Desondanks bepleit minister Kamp
terughoudendheid in de keuze voor extra antennemasten voor het verbeteren
van de mobiele bereikbaarheid van 112. Bovendien constateert hij dat ook bij
een goede dekking mislukte noodoproepen kunnen optreden en dat specifieke
omstandigheden zoals positie, houding, bebouwing en de kwaliteit van de
telefoon van invloed zijn op de slaagkans. In een reactie hebben operators
aangegeven bereid te zijn of zelfs al bezig zijn om lokaal het gesprek aan te
gaan om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn.
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6. Bent u bereid om met de verschillende providers in gesprek te gaan over een
oplossing voor de ‘blinde vlekken’ in Brabant, zoals in Meierijstad en BaarleNassau?

Datum

Antwoord: Nee, de verantwoordelijkheid ligt hier primair bij gemeenten. Zij
kunnen bij de operator, of bij Monet (vereniging die namens de
netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt
met overheden) kenbaar maken dat er een probleem betreffende de
bereikbaarheid is. Deze partijen kunnen gezamenlijk tot een oplossing komen.
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Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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