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Statenvragen mobiele bereikbaarheid Noord-Brabant
Datum

17102017
Ons kenmerk

Geachte heer Steenbakkers,

C2214948/4256616
Uw kenmerk

Bij brief van 25 september 2017, ingekomen op 26 september 2017, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.L. (Robbert) Lauret

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

1. Kunt u bevestigen dat er een 112-dekkingsprobleem is in het dorp Olland
(gemeente Meierijstad), waarbij zelfs alarmnummer 112 met grote
regelmaat onbereikbaar is?
Antwoord: Nee. Uit het TNO rapport ‘Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in
Nederland’ van 1 april 2015 vernemen wij weliswaar dat de verbindingswaarschijnlijkheid in Olland lager is dan 99%, maar daarmee kunnen wij nog
niet de conclusie trekken dat het alarmnummer met grote regelmaat
onbereikbaar is. (zie ook het antwoord op vraag 2).

Email

(073) 680 89 90

2. Hebt u in beeld op welke plekken in Brabant de mobiele bereikbaarheid
dusdanig slecht is, dat zelfs alarmnummer 112 niet kan worden gebeld?
Antwoord: Uit het TNO rapport vernemen wij dat er enkele gebieden zijn
waarbij de verbindingswaarschijnlijkheid lager is dan 99%. Het gebied Olland
(gemeente Sint-Oedenrode) valt hieronder, evenals de kernen Borkel en Sterksel.
Uit deze cijfers kan echter niet geconcludeerd worden dat het alarmnummer 112
niet kan worden gebeld. Wanneer de verbindingswaarschijnlijk onder de 100%
zakt kunnen zich situaties voordoen waarbij een reguliere mobiele spraakoproep
niet tot stand kan worden gebracht. Een oproep naar het alarmnummer 112 en
de afhandeling daarvan door een mobiel netwerk, zoals vastgelegd in
internationale standaarden, wijkt op enkele cruciale punten af van reguliere
mobiele spraakoproepen. Essentiële verschillen met een reguliere mobiele
spraakoproep is de mogelijkheid voor een 112-mobiel oproep om aan te haken
op iedere cel in zijn omgeving (ongeacht welke mobiele aanbieder deze cel
beheert), naast het feit dat 112-mobiel gesprekken in het netwerk prioriteit
krijgen boven ander spraak- en dataverkeer. Beide eigenschappen vergroten in
belangrijke mate de slaagkans van 112-mobiel oproepen in mobiele netwerken.

rlauret@brabant.nl
Bijlage(n)

-
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3. In uw beantwoording van onze schriftelijke vragen (d.d. 22 november
2016) schreef u destijds dat de provincie geen specifiek of flankerend beleid
t.a.v. mobiele bereikbaarheid ontwikkelt, omdat dit geen
verantwoordelijkheid is van de provincie. Is het voorbeeld van Olland voor
u reden dit standpunt te herzien, nu blijkt dat de problemen met mobiel
telefoonbereik nog steeds niet zijn opgelost en Brabanders hierdoor in
(levens)gevaarlijke situaties terecht kunnen komen?
Antwoord: Nee, wij zien het als onze rol om goede mobiele telefonische
bereikbaarheid op de agenda te houden en andere aan te spreken 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.
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4. Kunt u ons de brief doen toekomen die u, conform de toezegging in uw
beantwoording van onze schriftelijke vragen (d.d. 22 november 2016),
destijds aan de minister van Economische Zaken heeft gestuurd?
Antwoord: Ja.
5. Helaas lijkt uw brief aan de minister niet het gewenste effect te hebben
gehad: inwoners van Olland, en mogelijk inwoners van vergelijkbare
plaatsen, hebben nog steeds onvoldoende mobiel telefoonbereik.
Wat kunt u als provincie nog voor deze mensen betekenen en wat hebt u
hiervoor nodig?
Antwoord: Wij betreuren het dat de door Gedeputeerde Staten gestuurde brief
onvoldoende effect heeft gesorteerd. Toch wijzen wij erop dat de
verantwoordelijkheid voor mobiel bereik primair bij het Rijk en bij operators ligt.
Wel kunnen wij u beloven om, na installering van het nieuwe Kabinet, wederom
een brief te sturen naar de nieuwe betrokken bewindspersoon.

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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