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Communicatie paragraaf in de beleidsnota Antennebeleid
gemeente Eemsmond

Korte inhoud

:

Op 6 maart 2014 heeft de gemeenteraad de beleidsnota
antennebeleid gemeente Eemsmond vastgesteld. Het college
heeft bij de raadsbehandeling toegezegd om een aanvullend
voorstel aan de raad voor te leggen over de wijze waarop
het college met de communicatie omgaat. Dit voorstel werd
gekoppeld aan de inspraakperiode. De nota heeft van 12
december 2014 tot en met 22 januari 2015 ter inzage
gelegen.
Thans
wordt
voorgesteld
om
een
communicatieparagraaf in de reeds vastgestelde beleidsnota
op te nemen.

Uithuizen, 5 maart 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2014 de beleidsnota 'antennebeleid
gemeente Eemsmond 2014' vastgesteld. Wij hebben u toen een aanvullend
voorstel over de wijze waarop we met de communicatie willen omgaan
toegezegd. Daarnaast zou de nota antennebeleid voor inspraak worden vrij
gegeven.
Conform
deze
toezegging
heeft
de
beleidsnota
(inclusief
de
communicatieparagraaf) ter inzage gelegen van 12 december 2014 tot en met
22 januari 2015. In deze periode zijn geen reacties binnen gekomen.
Thans leggen we het voorstel over de communicatie rondom het gemeentelijk
antennebeleid aan u voor.
Omdat het een reeds vastgestelde beleidsnota betreft wordt alleen ingegaan op
de toegevoegde communicatieparagraaf. De beleidsnota is als bijlage
toegevoegd.
Communicatieparagraaf
We stellen u voor om aan te sluiten bij de communicatieparagraaf uit de
voorbeeldnota antennebeleid van het antennebureau.
Samengevat luidt de tekst van de communicatieparagraaf dan als volgt:
De gemeente als lokale overheid heeft op zich een bescheiden taak met
betrekking tot de communicatie over antenne-installaties. Een groot deel van
de plaatsingen is omgevingsvergunningvrij, waardoor de gemeente niet
betrokken is bij de plaatsing.
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Voor alle ingrepen in de openbare ruimte en alle maatschappelijke onrust is de
gemeente in zijn volle breedte echter vaak het eerste aanspreekpunt voor de
bewoners.
Wij zullen daarom naast passieve informatieverstrekking (verplichte
vermeldingen van omgevingsvergunningen) ook actief informatie verstrekken.
Dit houdt in dat wij naast de verplichte vermelding van een
omgevingsvergunning extra aandacht besteden aan deze aanvraag door middel
van bijvoorbeeld een achtergrondartikel op de gemeentepagina van de
Ommelander Courant.
Daarnaast willen wij bij plaatsing van een vergunningsplichtige antenneinstallatie proberen vooraf het gesprek met de burgers aan te gaan. Door bij de
zoektocht naar de meest geschikte locatie binnen het zoekgebied
belanghebbenden te betrekken verwachten wij het draagvlak te vergroten.
Hierbij
valt
te
denken
aan
dorpsen
buurtverenigingen,
ondernemersverenigingen en dergelijke. Hierbij zijn wij echter wel afhankelijk
van de medewerking van de betreffende operator.
Voor de volledige tekst verwijzen wij u graag naar de bijlage.
Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Voorstel
We stellen de gemeenteraad voor om de tekst van de communicatieparagraaf
vast te stellen en deze op te nemen in de beleidsnota ‘Antennebeleid gemeente
Eemsmond’ .
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