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Update beleid beschikbaarheid en toegankelijkheid voor telefonie en internet in
alle Waterlandse kernen

De raad van de gemeente Waterland,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat:
 inwoners, bedrijven en hulpdiensten veel belang hechten aan een ruime
beschikbaarheid en goede toegankelijkheid van mobiele communicatie;
 de ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie elkaar in snel tempo
opvolgen;
 door het toenemend aantal gebruikers en aanbieders van telecommunicatienetwerken
sprake is van een groeiende vraag naar plaatsingsmogelijkheden van telecommasten;
 het bestaande beleid van de gemeente Waterland uit 2008 dateert en gezien de snelle
ontwikkelingen in dit onderwerp een actualisering van het beleid hoogst noodzakelijk
lijkt.
 het college de regierol heeft,
constaterende dat;
 er bij inwoners en bedrijven onduidelijkheid is over welke masten er moeten komen om
5G bestendig te zijn in Waterland;
 er onduidelijkheid en onzekerheid is over telecommasten in relatie tot
gezondheidsaspecten;
 in Ilpendam momenteel onrust en onduidelijkheid is over een plan om een mast van 40
m hoog te bouwen tussen de sportvelden;
 het op basis van het huidige beleid niet mogelijk lijkt om de voorgenomen plaatsing van

een mast in Ilpendam tegen te houden;
 er rijksbeleid aankomt, waarin lage masten woorden verkozen boven hoge masten;
 het college de regierol niet krachtig oppakt,
verzoekt het college:
 met klem om ten aanzien van de voorgenomen plaatsing van een mast in Ilpendam
opnieuw in overleg te gaan met de dorpsraad en de antenne-exploitant om te komen tot
een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, en daarmee een onomkeerbare beslissing
op dit moment te vermijden;
 in nauw overleg vooraf met inwoners, bedrijven en kernraden het beleid up to date te
maken op beschikbaarheid en toegankelijkheid van telefonie en internet voor nu en de
komende tien jaar en
 in dit kader uit te zoeken wat het beleid van het Rijk is dan wel gaat worden t.a.v. de
komst van 5G en de hoogte van de masten,
en gaat over tot de orde van de dag.

Beate Janssen van Raaij
PvdA

Yvonne Gras-Hogerwerf
WaterlandNatuurlijk

