Raadsvergadering van 12 februari 2001
Agendapunt: 6

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouw van een antennemast
Aan de gemeenteraad,
Op 16 mei 2000 zijn over ons voorstel de dato 16 maart 2000 van ons college over de plaatsing .van een C 2000 antennemast
op het bedrijfsterrein aan het Melle Grietjespad de stemmen in uw raad gestaakt.
Daarna hebben wij contact met het Ministerie van Defensie opgenomen over het meeliften van particuliere operators
(waaronder GSM-aanbieders) op de mast. Daarover hebben wij bovendien op 5 juli 2000 een brief gestuurd aan Defensie.
.-Zeer recent is die brief beantwoord. De conclusie is dat de C 2000 mast kan worden mede gebruikt door het Waarschuwing
Alarmering Systeem en dat medegebruik door mobiele telefonie op voorhand niet onmogelijk lijkt. De operators moeten in
geval van een verzoek tot medegebruik zich richten tot de Koninklijke Marine. De operator van de mobiele telefonie moet dan
onder andere aantonen dat er sprake is van een storingsvrije werking ten opzichte van de andere gebruikers van de mast.
Wij zijn van mening dat wij het maximale hebben bereikt over het medegebruik van de mast en brengen daarom ons voorstel
van 28 maart opnieuw in stemming. De betreffende brief van Defensie gaat hierbij. Het belang om een beslissing te nemen
met het oog op de hulpverleningsdiensten is in een eerder stadium aangegeven en door uw raad onderschreven.
De noodzaak om een beslissing te nemen is verder toegenomen omdat er zich de laatste tijd GSM-operators aandienen die
binnen de ruimte van onze bestemmingsplannen op particuliere Bouwwerken een antenne willen plaatsen.
In één geval heeft het college reeds een vergunning moeten verlenen. Bovendien zal het antennebeleid worden versoepeld
door aanpassing van de wetgeving. Daarover zal een convenant worden gesloten tussen het Rijk, de VNG en de operators.
Hoewel de gevolgen daarvan nog niet zijn te overzien zullen wij op korte termijn bekijken hoe wij in dat kader sturend kunnen
blijven optreden. De mogelijkheid van medegebruik van de C 2000- antennemast kan daarbij een rol spelen.
Voorstel Voorgesteld wordt om in te stemmen met bovengenoemde notitie en medewerking te verlenen door middel van het
verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan voor Gronden nabij de bebouwde kom voor het plaatsen van de gevraagde
antennemast.

Bijlagen:
• .Raadsvoorstel van 16 maart 2000
• .Brief Ministerie van Defensie
• .Persbericht over versoepeling regelgeving antennebeleid.
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