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Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 10 februari 2015
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2015-01 antwoord raadsvragen mobiele netwerk

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 
(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 
2015 - 01 

 
Van (naam raads l i d)  Joost J. van Doesburg (PvdA) 
  
Aan  De voorzitter van de raad 
  
  
Onderwerp:  Mobiel netwerk voor telefonie en internet in Teylingen 

 
  
Ingedien d d.d.   27 December 2014 
  
Verzo ekt mon de l inge/ 
schr i ftel i j ke  bean twoordin g  

Schriftelijk binnen 30 dagen na registratiedatum 

  
  
Datum  doo rgezonden aan 
col lege/ov eri ge  raads leden 
doo r g ri f f i e:  

8 januari 2015, 
geregistreerd 12 januari 2015 

  
  
Inhoud schri ftel i j ke vraag  
 
Het mobiele netwerk voor telefonie en internet laat al jaren in Warmond zeer te wensen 
over. Er is slecht bereik dat tot het afbreken dan wel tot storen van een gesprek/data-
uitwisseling leidt of er is helemaal geen mogelijkheid gebruik te maken van het mobiele 
netwerk.   
 
1. Is het college van B&W op de hoogte van deze problemen in Warmond? 
 
2. Hebben andere gedeeltes van de gemeente Teylingen te kampen met vergelijkbare 
problemen?  
 
3. Deelt het college van B&W onze mening dat het mobiele netwerk deel uitmaakt van de 
cruciale infrastructuur in ons land en dat bij calamiteiten en economische activiteiten een 
niet goed functionerend netwerk tot grote problemen dan wel (extra) schade kan leiden?    
 
4. Kan de gemeente de kwaliteit van ons mobiele netwerk in kaart brengen? 
 
5. Deelt het college van B&W onze mening dat de gemeente Teylingen in gesprek moet 
raken met aanbieders over hoe we samen de dekking in Teylingen/Warmond kunnen 
verbeteren?  
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Datum  an twoordbes lu i t  co l l ege:        
 
 
Antwoo rd col l ege:  
 
 
Ad 1. In 2012 is de antenne-installatie aan de mast van KPN bij de voetbalvelden van 
Warmond in Warmond in werking getreden. Deze plek is samen met KPN uitgezocht 
omdat het de beste dekking zou geven. Sinds 2012 zijn er bij het college geen klachten 
of meldingen meer binnengekomen over het mobiele netwerk. 
 
Ad 2. Deze klacht is voor ons nieuw. Het college heeft over vergelijkbare problemen in 
andere gedeeltes van de gemeente geen klachten of meldingen ontvangen. 
 
Ad 3. Het college vindt het mobiele netwerk een belangrijke voorziening voor de 
samenleving. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het niet goed functioneren van het 
mobiele netwerk als hinderlijk wordt ervaren en tot diverse problemen kan leiden.  
 
Ad 4. Zie bijlage. 
 
Ad 5. Het college is bereid om in gesprek te gaan met providers om te zien wat er 
verbeterd kan worden. Het gesprek tussen de wethouder en KPN is gepland. Na dit 
gesprek komt er mogelijk ook meer duidelijkheid over het antwoord op vraag 4.  
 
 
 
 
 
Datum  a fhan del ing raadsv ergader ing:        
 
 
Bij lagen: 1 
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Bijlage 1 bij Schriftelijke vragen 2015-01 
 
Mobiele netwerk in kaart 
Om mobiele communicatie mogelijk te maken, zijn netwerken van antenne-installaties 
nodig met voldoende dekking en capaciteit. Er zijn drie aspecten die de samenstelling 
van het netwerk bepalen: 
1. Dekking 
2. Capaciteit 
3. Plaatsingsmogelijkheden van antennes 
 
 
Dekking van een mobiel netwerk 
De dekking is het gebied waarin de mobiele telefoon bereik heeft. Een mobiel netwerk 
heeft de structuur van een honingraat. Iedere raat staat voor een specifiek gebied, een 
cel. In het midden van elke cel staat een antenne-installatie, ook wel basisstation 
genoemd. Basisstations verzorgen het bereik in de cel. De cellen samen vormen het 
mobiele netwerk. Voldoende antenne-installaties op de juiste plek zorgen voor voldoende 
dekking. 
 
 
 

  
Fig 1: Opbouw van een mobiel netwerk 
 
 
Capaciteit van het mobiele netwerk in Warmond 
Een antenne-installatie heeft een beperkte capaciteit. Dat betekent dat een antenne-
installatie maar een bepaald aantal gebruikers tegelijk aan kan. Als er veel personen 
gebruik maken van een antenne, is de capaciteit snel verbruikt en kan er op dat moment 
niet meer gebeld worden. Denk in Warmond bijvoorbeeld aan de volgende situaties: 
mensen die in de file staan op de A44, mensen die in een vertraagde trein zitten op het 
spoor van en naar Leiden CS.  
Capaciteitsproblemen kunnen ook optreden bij evenementen waar veel mensen op af 
komen. Het kan ook gebeuren dat een mobiele operator steeds meer klanten krijgt, 
waardoor de capaciteit van het netwerk krap wordt. In dit geval moeten er antennes 
worden bijgeplaatst om de capaciteit te vergroten. Daarom staan er in steden meer 
antennes dan in landelijk gebied. 
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Plaatsten van meer masten in stedelijk gebied zorgt voor oplossen capaciteitsprobleem. 
 
 
 
Plaatsingsmogelijkheden van antennes in Warmond 
De meest ideale plek voor een antenne-installatie is op een hoog gebouw, bijvoorbeeld 
een flat, kantoorgebouw of de kerktoren midden in een dorp. Voor voldoende dekking en 
capaciteit is het meestal nodig om meerdere antenne-installaties in stad of dorp te 
plaatsen.  
Door de overwegend lage bebouwing in Warmond is het plaatsen van meer antenne-
installaties op een hoog gebouw in Warmond niet mogelijk. Door het beschermd 
dorpsgezicht en de woonwijken is het ook niet mogelijk om masten in Warmond te 
bouwen. Het ligt daarom voor de hand om masten aan de rand van Warmond te bouwen. 
In Warmond zijn een aantal antenne-installaties geplaatst op gebouwen, o.a. in de 
kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk Warmond, Herenweg 82. In 2012 is aan de 
noordzijde een mast met antenne-installatie gebouwd naast het voetbalterrein van SV 
Warmunda. Om de problemen verder op te lossen zijn operators en de gemeente nog op 
zoek naar bouwlocaties voor masten aan de (zuid)rand van het dorp.  
 
 

 
 
Fig 2: Voorbeeld van 'verkeerde' plaatsing,       
 die zorgt voor onvoldoende dekking. 
 
 
 
Literatuur: www.antennebureau.nl 
Meer informatie: www.antennebureau.nl 
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SCHRIFTELIJKE VRAAG 
In artikel 37 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing 
is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen. 
 
Schriftelijke vragen 
In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge 
artikel 37 RvO te verbinden: 

- schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier 
draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college worden gebracht. 

- Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk 
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. 

- Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge 
beantwoording wordt verlangd. 

- Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. 
- Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het 

verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn. 

- De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de 
leden van de raad medegedeeld 

- De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de ingekomen stukken aan de 
leden van de raad toegezonden. 

- De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij 
schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen 
omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen). 

- In het presidium is afgesproken dat zolang er geen beantwoording op de 
schriftelijke vraag is ontvangen of gegeven er geen inhoudelijk discussie kan 
plaatsvinden omtrent de schriftelijke vraag. 

 
In de toelichting van het RvO is het volgende aangegeven: 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. 
Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 

In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld 
nadere inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft 
gegeven. Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot 
een besluit van de raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het 
interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad 
te krijgen. 
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