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Schriftelijke vragen plaatsing zendmast op appartementencomplex Mozartlaan

Geachte Raad,
Door raadslid A. de Graaf van de PvdA-fractie zijn op 30 juni 2020 vragen gesteld met betrekking
tot de plaatsing van een zendmast op appartementencomplex Mozartlaan. De beantwoording van
deze vragen treft u hieronder aan.
Inleiding bij de vragen
N.a.v.
•
De plaatsing van een zendmast op appartementencomplex Mozartlaan;
•
De problemen die bewoners van de Tsjaikovski-laan hiervan ondervinden en;
•
De mondelinge toelichting door de betreffende ambtenaar, stellen wij graag de volgende
vragen aan het college:
We begrijpen dat voor het plaatsen van een zendmast op een gebouw geen vergunning van de
gemeente nodig is. Er is wel een vergunning nodig voor het plaatsen van onderdelen als een trap
(om bij de mast te kunnen komen) en een hek (veiligheid).
Informatieve technische vragen
Vraag 1a.

We begrijpen dat de gemeente ieder jaar een zgn. ‘plaatsingsplan
zendmasten’ ontvangt van de telecomaanbieders, en dat de gemeente
uitgenodigd wordt hierop te reageren. Is dit juist?

Antwoord 1a.

Ja, de stichting Monet stemt namens de telecomproviders de plaatsing van
antennes af met overheden. Dat gebeurt via het plaatsingsplan.

Vraag 1b.

Heeft de gemeente afgelopen jaar een ‘plaatsingsplan zendmasten’
ontvangen?

Antwoord 1b.

Ja, in november 2019.

Vraag 1c.

Heeft de gemeente gereageerd op het plaatsingsplan? Zo ja, hoe zag de
reactie er uit? Zo nee, wat was de reden waarom de gemeente niet heeft
gereageerd?

Antwoord 1c.
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Nee, inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Politieke vragen
Vraag 2.

Onderschrijft het college de opstelling van de PvdA dat de kans aanwezig
is dat er problemen ontstaan op het moment dat een telecom-aanbieder
een afspraak maakt met een VVE, waarbij beide partijen het effect van de
plaatsing voor omwonenden niet/onvoldoende in ogenschouw neemt?

Antwoord 2.

De mast waar het om gaat is volgens de wetgeving niet aan vergunning van de
gemeente onderworpen. Het is dan ook aan de provider om met de eigenaar c.q.
vve en omwonenden te communiceren over (het voornemen tot) plaatsing. Dat is
niet gebeurd en heeft voor onrust en rolonduidelijkheid bij omwonenden gezorgd.
Zie ook het antwoord op vraag 3.

Vraag 3.

Vooruitlopend ook op de Omgevingswet, waarin bij de inrichting van
publieke domein rekening gehouden moet worden met omwonenden, hoe
ziet de gemeente haar rol wanneer zich problemen aandienen m.b.t. de
plaatsing van een zendmast?

Antwoord 3.

Op basis van de huidige wetgeving is op gebouwen voor de plaatsing van
antennes/zendmasten tot 5 meter hoogte geen omgevingsvergunning vereist. Het
plaatsen van telefoniemasten op hoge gebouwen blijft vergunningsvrij onder de
Omgevingswet. De verplichting van de telecomprovider om in deze situaties
afspraken te maken met (een vereniging van) eigenaren van een flatgebouw of een
gebouw wijzigt niet. Zoals uiteengezet in de informatiebrief aan uw raad van 17
december 2019 is in de ontwerp-Wetsvoorstel implementatie Telecomcode is bij de
plaatsing van 5G antennes in beginsel geen rol voorzien voor gemeenten. Dit
betekent dat de rol van providers bij de plaatsing en communicatie daarover des te
belangrijker wordt. De portefeuillehouder heeft dan ook besloten om de stichting
Monet (de vereniging van providers) uit te nodigen voor een overleg over met
name de communicatie bij de plaatsing van antennes en masten, inclusief het 5g
netwerk. Ook zal op de website van de gemeente na de zomer informatie worden
geplaatst over het lokale antennebeleid en de verantwoordelijkheden daarbij, en
ook waar inwoners terecht kunnen met vragen en opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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