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Communicatie

De gemeente heeft als lokale overheid op zich een bescheiden taak met betrekking tot
de communicatie over antenne-installaties. Een groot deel van de plaatsingen is
bouwvergunningvrij, waardoor de gemeente niet betrokken is bij de plaatsing.
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. Zowel
ambtenaren, wethouders als raadsleden kunnen aangesproken worden indien er een
nieuwe antenne-installatie in een wijk wordt geplaatst.
De perceptie van mensen en de mogelijk daarmee gepaard gaande maatschappelijke
onrust wordt vaak beïnvloed door onbekendheid, onvrijwilligheid en onrechtvaardigheid
met betrekking tot het onderwerp. Het geven van goede informatie op basis van de
behoefte en het vergroten van de zeggenschap, kan de perceptie van de inwoners ten
positieve beïnvloeden.
Vanuit de rol van aangesprokene kiest de gemeente ervoor om een actievere rol te
spelen in de wisselwerking tussen de antenne-eigenaren en haar inwoners. Zonder de
verantwoordelijkheid van de verschillende partijen over te nemen kan de gemeente
vanuit een bemiddelende rol actief informeren over mogelijke veranderingen in de
omgeving en daarop trachten te sturen.
Het communicatiebeleid dat de gemeente met betrekking tot antenne-installaties voor
ogen heeft, is gebaseerd op het verstrekken van goede informatie en het vergroten van
de zeggenschap van bewoners bij de locatiekeuze van antenne-installaties. Op deze
manier kan de perceptie van mensen ten aanzien van antenne-installaties positief
worden beïnvloed.

5.1 Informatieverstrekking
De informatievoorziening vanuit de gemeente wordt op twee manieren vormgegeven;
passieve en actieve informatieverstrekking.
Passieve informatieverstrekking
Via het algemene telefoonnummer en e-mailadres kan men vragen stellen over al de
aspecten die te maken hebben met antenne-installaties en het antennebeleid van de
gemeente. Veel informatie zal bij andere instanties of partijen moeten worden verkregen.
De gemeente heeft echter intensieve contacten met antenne-eigenaren, de GGD,
bouwkundige juristen en het Antennebureau, waardoor het verkrijgen van de juiste
informatie gewaarborgd is.
Actieve informatieverstrekking
Wanneer een operator een omgevingsvergunning aanvraagt is de gemeente verplicht om
deze aanvraag kenbaar te maken. Dit wordt gedaan via de Ommelander Courant en de
website van de gemeente. Vergunningaanvragen voor antenne- installaties staan tussen
alle andere aanvragen, waardoor deze omgevingsaanvragen vaak niet opgemerkt
worden. De omschrijving van de gewenste bouwwerkzaamheden is vaak dusdanig
omschreven dat niet duidelijk is dat het een antennemast of antenne-installatie betreft

(bijvoorbeeld vakwerkmast ten behoeve van 3G). Ondanks dat de gemeente zich met
deze bekendmakingen houdt aan de geldende procedure, wordt deze werkwijze door
inwoners vaak gezien als ondoorzichtig en informatie achterhoudend.
De gemeente zal daarom naast deze verplichte vermelding van een bouwaanvraag extra
aandacht besteden aan deze aanvraag door middel van bijvoorbeeld een
achtergrondartikel op de gemeentepagina van de Ommelander Courant. In dit artikel
wordt nader ingegaan op de betreffende aanvraag: waarvoor wordt de aangevraagde
technologie gebruikt, welke regels gelden er, zijn er gezondheidseffecten bekend etc.
Als de gemeente besluit een ontheffingsprocedure op te starten voor een aanvraag voor
een antenne-installatie, moet ook dit besluit gepubliceerd worden. Ook aan deze
bekendmaking zal de gemeente extra aandacht besteden. Tevens zal de gemeente een
informatiebijeenkomst of inloopavond aankondigen waarbij de bewoners nadere
informatie over de aanvraag kunnen krijgen.

5.2 Locatiekeuze
Het eerste moment dat inwoners geïnformeerd worden over een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor een antenne-installatie is door de gemeentelijke
bekendmakingen in de Ommelander Courant. Inwoners hebben dan vaak het gevoel dat
de gemeente en de antenne-eigenaren al van alles ‘onderhands’ hebben geregeld. Om dit
gevoel bij bewoners te voorkomen, zal de gemeente proberen om gezamenlijk met de
aanvrager van de omgevingsvergunning vooraf het gesprek met de bewoners aan te
gaan. Dit betekent echter wel dat de gemeente hierbij afhankelijk is van de medewerking
van de betreffende operator. Voordat een antenne-eigenaar een aanvraag voor een
bouwvergunning indient, gaat een heel proces van locatiekeuze vooraf. Een operator
heeft vaak een gebied waarin hij graag een antenne-installatie wil plaatsen: het
zoekgebied. Indien plaatsing van een vergunningvrije installatie niet mogelijk is, zoekt de
operator naar een geschikte plek om een vergunningplichtige installatie te plaatsen. De
gemeente wil in deze zoektocht naar de meest geschikte locatie binnen het zoekgebied
belanghebbenden betrekken om het draagvlak van de installatie te vergroten. Hierbij valt
te denken aan dorps- en buurtverenigingen, ondernemersverenigingen en dergelijke. De
medewerking van de antenne-eigenaren is hierin cruciaal, aangezien alleen zij inzicht
hebben in de zoekgebieden en de behoefte. De gemeente denkt de antenne-eigenaren te
kunnen overtuigen om mee te werken aan deze procedure, aangezien deze procedure
het draagvlak voor de installatie zeker zal vergroten.
Procedure
Indien een antenne-eigenaar binnen het zoekgebied geen geschikte vergunningvrije
installatie kan plaatsen, neemt zij contact op met de gemeente. De gemeente nodigt
vertegenwoordigers van de bewoners/gebruikers uit het zoekgebied uit om te overleggen
over mogelijke geschikte locaties. Tijdens het gesprek zal de antenne-eigenaar het nut
en noodzaak voor de installatie aangeven, alsmede het exacte zoekgebied. Ook geeft zij
aan waarom er geen geschikte vergunningvrije oplossingen gevonden zijn. De antenneeigenaar kan met de uit het gesprek verkregen informatie de meest geschikte locatie
zoeken voor het plaatsen van een antenne-installatie.

