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Geachte Heer van Voorthuizen,
Hierbij willen wij u om opheldering vragen over de reden waarom u in 2006 het plaatsingsplan voor
nieuwe antennes voor mobiele telefonie in onze gemeente als ‘vertrouwelijk’ aan het gemeentebestuur
heeft toegezonden.
In een begeleidend schrijven voert u als reden aan dat de betreffende informatie concurrentiegevoelig
zou zijn. Dit argument gaat volgens ons om de navolgende reden niet op:
De 5 providers werken al regelmatig samen door antennes in elkaars masten bij te
plaatsen, dan wel gebruik te maken van bouwwerken die al door collega-providers worden
gebruikt. In onze gemeente delen KPN en Vodafone samen een mast van KPN op KPNgrondgebied, hangen er aan de toren van de Maria Magdalenakerk antennes van
meerdere providers, net zoals dat op een van de kantoorgebouwen van Ericsson het geval
is en op een sportterrein.
Om desondanks het ‘vertrouwelijk’ aspect te waarborgen hebben wij het gemeentebestuur verzocht het
plaatsingsplan openbaar te maken met weglating van de namen van de betreffende providers. B & W
gaf aan dat u in uw brief stelde, dat uit de locatie zou kunnen blijken welke provider voor die locatie
opteert. Afgezien van het feit dat providers al langer met elkaar samenwerken, zoals hierboven is
aangetoond, gaat ook uw tweede argument niet op om de navolgende technische reden:
Voor een dekking binnen onze gemeentegrenzen kunnen meerdere locaties voor een
provider bruikbaar zijn. Het dekkingsmozaïek in combinatie met de te verwachte
gebruiksdichtheid laat plaatsingsmogelijkheden toe, die meerdere honderden meters van
elkaar verwijderd zijn en dus op locaties kunnen komen waaruit niet valt af te leiden wie
de provider zou kunnen zijn.
Resumerend kunnen we stellen dat noch het bekend worden van een bepaalde provider, noch de
locatie belangrijke informatie openbaar maakt, die enige provider zou kunnen schaden. Natuurlijk
kennen wij net zo goed als u de werkelijke reden voor geheimhouding: het niet voortijdig uitlekken
van nieuwe locaties zodat betrokken verenigingen van eigenaars, huurders, omwonenden of
actiegroepen pas in een laat stadium geïnformeerd en voorgelicht kunnen worden.
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Wij rekenen er niet op, dat u zo eerlijk bent om deze reden te bevestigen. Toch willen wij graag van u
vernemen hoe u onze ontkrachting van uw argumenten voor geheimhouding pareert.
Los daarvan zullen wij B & W krachtens de Wet Openbaarheid van Bestuur vragen het plaatsingsplan
(anoniem) openbaar te maken.
Ooit zei een staatsman: “Wie zijn geweten volgt, hoeft geen geheimen te hebben”
In afwachting van uw antwoord,
Hoogachtend,
Comité Gilze en Rijen stralingsvrij
p/o

A.A.Aukes

