Olland, 03 Mei 2018

Geachte vergunningsverlener / Geacht college van B&W,
Middels dit begeleidend schrijven bij de vergunningsaanvraag voor de plaatsing van een mobiele
telecom installatie op sportpark Ekkerzicht in Olland, willen wij u namens de dorpsraad Olland
informeren over de achtergronden, aanleidingen en beslissingscriteria die zijn toegepast om te
komen tot de keuze van deze locatie.
Nut en noodzaak van goede mobiele bereikbaarheid in Olland
Slechte bereikbaarheid noodnummer 112
In 2015 is er een onderzoek gedaan door TNO en Agentschap Telecom naar de
verbindingswaarschijnlijkheid voor het bereiken van noodnummer 112. Hieruit is gebleken dat in 19
kernen in Nederland de verbindingswaarschijnlijkheid met 112 slecht was, waaronder in Olland.
Vanuit het oogpunt van veiligheid is daarmee aangetoond dat er een verhoogde kans is dat 112 in
noodsituaties niet te bereiken is, door de afwezigheid van een voldoende dekkend mobiel
telecommunicatienetwerk. Hiermee is mobiele telecommunicatie niet net slechts een commerciële
aangelegenheid. Het vervult tevens een functie in het publieke domein. Zie ook:
http://www.skonolland.nl/wp-content/uploads/2018/05/agentschap-telecom-onderzoek.pdf
Afschaffen van WAS per 2020
Per 2020 wordt het Waarschuwings en Alarmerings Systeem (WAS, in de volksmond ook wel
“luchtalarm”) afgeschaft, waarbij de overheid overschakelt op SMS alert, sociale media, internet en
radio. Hierdoor zal, indien de mobiele bereikbaarheid onveranderd blijft, een situatie ontstaan
waarbij in geval van calamiteiten, de inwoners van Olland slechter bereikbaar zijn dan in andere
delen van het land. Evenals met voorgaande punt geldt dat mobiele telecommunicatie dan niet meer
een zuiver commerciële aangelegenheid is; Het vervult tevens een functie in het publieke domein.
Aantrekkelijkheid Olland voor jonge gezinnen
Olland is een klein (kerk)dorp met ongeveer 1100 inwoners. De school en het verenigingsleven
vormen cruciale schakels in de vitaliteit van het dorp. Met slechts 1100 inwoners en 85 kinderen in
de basisschool leeftijd, vechten de basisschool en het verenigingsleven continue voor bestaansrecht.
Een (al dan niet tijdelijke) belemmering van de instroom van jonge gezinnen (met kinderen), kan
daarom zeer negatieve gevolgen hebben voor, de school, het verenigingsleven en daarmee de
levendigheid en vitaliteit van het dorp. Jonge gezinnen willen de beschikking hebben over
hedendaagse informatie en communicatie technologie. Kinderen moeten de beschikking hebben
over de technologie van nu, om mee te kunnen in de maatschappij van de toekomst. Van makelaars
weten wij inmiddels dat woningzoekenden soms bewust niet kiezen om in Olland te gaan wonen
door het slechte internet en mobiele bereikbaarheid.
Hoog percentage ondernemers
Olland telt 125 (meest kleine) zelfstandig ondernemers. Dit is een relatief hoog aantal, en dat willen
wij als dorpsraad graag koesteren. Mobiele telecommunicatie speelt voor kleine ondernemers een
belangrijke rol voor het contact met de klanten en de coördinatie van werkzaamheden.
Afweging van Locaties voor de telecommunicatie mast

In het afwegingsproces zijn primair drie locaties bestudeerd die door gemeente Meierijstad zijn
aangedragen. Op deze drie locaties biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het plaatsen van
een mast:
1. Veld achter de kerk
2. Locatie achter de beugelclub op de Misse
3. Sportpark Ekkerzicht
De dorpsraad van Olland is van mening dat de voorgestelde locatie op sportpark Ekkerzicht de beste
locatie is omdat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden tussen de verschillende locaties.
Belangrijkste beoordelingscriteria zijn hierbij geweest:








De (absolute) afstand in meters tot de dichtstbijzijnde woning
de gemiddelde afstand (in meters) tot de dichtstbijzijnde 5 woningen
het aantal woningen binnen een straal van 200 meter
Eigendom van de grond
Bestemmingplan
Technische realiseerbaarheid voor de telecom operator (radiotechnisch)
Bereikbaarheid van de locatie (voor groot materieel en onderhoud)

Onderstaande tabel geeft een weging van de criteria weer:
Criteria
bestemmingsplan
Bereikbaarheid
Aangezicht
Grond in Eigendom
# woningen <200 mtr
Gem afstand 5
woningen
Afstand 1e woning

Achter kerk
v
+/Parochie
102
51 mtr
40 mtr

De misse

Ekkerzicht

v
+
Gemeente (erfpacht)
52
54 mtr

v
+
+
Gemeente
31
95 mtr

45 mtr

61 mtr

Voor meer informatie zie presentatie informatieavond inwoners Olland:
http://www.skonolland.nl/wp-content/uploads/2018/05/Informatie-avond-omwonenden-sportparkEkkerzicht_pdf.pdf
De dorpsraad heeft hiermee gemeend dat met de keuze van de locatie het effect voor de inwoners
van Olland wordt geminimaliseerd.
Bezwaar
Ondanks dat wij menen op een zorgvuldige manier een afweging te hebben gemaakt, en alle
betrokken tijdig, volledig en zorgvuldig te hebben geïnformeerd, ligt het in de lijn der verwachting
dat enkele omwonenden bezwaar zullen aantekenen tegen de vergunningsaanvraag. Als dorpsraad in
Olland zijn wij echter van mening dat:




Wij handelen uit het belang van de overgrote meerderheid van de inwoners van Olland. Wij
realiseren ons dat het algemeen belang soms indruist tegen het belang van enkele
individuen.
Er een unieke kans is ontstaan om af te rekenen met het mobiele bereikbaarheidsprobleem
van Olland, waar gezien de beperkte bereikbaarheid van 112, en de slechte businesscase
voor telecom operators niet lichtzinnig mee om mag worden gegaan.

Gezondheid
Als dorpsraad zijn wij radio technisch niet materie deskundig en daarom baseren wij onze
beeldvorming op basis van feiten en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij laten wij ons adviseren
door overheidsinstelling zoals de gemeente, het antennebureau en TNO. Wij zijn er van overtuigd dat
er geen gevaar is voor de volksgezondheid ten aanzien van de mobiele telecom installatie. De kans
op negatieve gevolgen door het niet kunnen bereiken van 112 achten wij op termijn reëler.
Tijdens de informatie avond op 25-04-2016 zijn door enkele omwonenden van Sportpark Ekkerzicht
een aantal alternatieve locaties voorgesteld. Deze locaties zijn getoetst op haalbaarheid door
radiotechnici van KPN. (zie ook: http://www.skonolland.nl/wp-content/uploads/2018/05/KPN-NP7704-Olland-onderbouwing-003.pdf ) Samengevat komt het resultaat neer op het volgende:
1. Er zijn geen locaties voorgesteld waar het vigerende bestemmingsplan de plaatsing van een
mast mogelijk maakt.
2. Alle voorgesteld locaties liggen te ver van het door KPN aangegeven nominale punt en buiten
het door KPN vastgestelde “zoekgebied” om een goed bereik voor de bewoners van Olland te
kunnen realiseren. Dit gegeven is op zichzelf een ”knock-out” criterium voor alle
voorgestelde locaties.
3. De aangedragen locatie aan de “Kartuizerweg” ligt het dichtst bij maar nog steeds buiten
nominale gebied, waardoor ook deze locatie geen optie is (zie voorgaande punt). De locatie
is tevens slecht bereikbaar voor zwaar materieel, bevindt zich tevens in een gebied
(Dommeldal) dat is aangeduid als “agrarisch met waarde” en “veiligheidszone” ten gevolge
van de in de grond aanwezige hoofdgasleiding van Gasunie.
Bovenstaand aanvullend onderzoek van KPN bevestigt dat de locatie op sportpark Ekkerzicht, in alle
opzichten het meest recht doet aan alle beslissingscriteria. De dorpsraad heeft aangegeven dat een
alternatieve locatie die realiseerbaar is en vrij is van bezwaar altijd de voorkeur heeft. Wij achten het
echter niet reëel dat wij binnen het “gebied“ een andere locatie kunnen vinden die “realiseerbaar is
en vrij van bezwaar” anders dan de voorgestelde locatie.
In alle oprechtheid betreuren wij het als dorpsraad dat er bij een aantal omwonenden zorgen zijn
ontstaan over de gezondheidsaspecten betreffende mobiele installaties. Het enige dat wij als
dorpsraad hierin kunnen betekenen is zo goed mogelijke informatie verstrekken en de vraag te
stellen hoe reëel deze zorgen zijn bezien in relatie tot het niet kunnen bereiken van 112.
Bovenstaande heeft er tevens toe geleid dat wij als dorpsraad niet anders kunnen dan KPN te
verzoeken de vergunningsaanvraag op de voorgestelde locatie in gang te zetten.
Tijdens het dorpsraadoverleg op 1-5-2018 is aan de leden van de dorpsraad (9 aanwezig) voorgelegd
of de vergunningsaanvraag op de beoogde locatie bij de fietsenstalling op sportpark Ekkerzicht moest
worden doorgezet. De aanwezigen waren unaniem vóór.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend enige spoed te betrachten bij de afwikkeling van de
vergunningsaanvraag.
Namens de dorpsraad Olland,

D.H.J. Zwiers

A. Van der Heijden

