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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Helaas kan ik vanavond niet aanwezig zijn bij uw vergadering, waarin de wethouder  u gaat 
informeren (consulteren?) over de uitvoering van de motie Veertels. Via deze weg zou ik u 
graag enkele overwegingen vanuit mijn visie meegeven en in algemene zin benadrukken 
welke belangstelling deze kwestie geniet. 

• Graag zou ik zien dat de motie integraal wordt uitgevoerd en niet 'punt voor punt'. Dat 
wil zeggen, niet eerst binnen de huidige kaders naar een alternatieve locatie gaan 
zoeken - dan de zonering aanpassen - dan pas aan de consequenties voor de burgers 
gaan denken. Dat moet allemaal aantoonbaar in één aanpak verweven worden. 

• Eerder, in februari dit jaar, heb ik u in een uitgebreide brief gewezen op het schrijnend 
contrast tussen de gemeentelijke ambities met betrekking tot burgerparticipatie / -
betrokkenheid en de aanpak in de hele kwestie rond de beoogde zendmast. Nu zijn we 
in een fase gekomen waarbij naar alternatieve locaties gekeken wordt om uitvoering te 
geven aan de motie Veertels. En nog steeds wordt er niet mét ons gesproken! We 
krijgen wat informatie via de jurist van de gemeente, we mogen luisteren bij gemeente 
vergaderingen en zelfs inspreken hierbij. Maar écht met elkaar - inclusief Vodafone - 
om tafel is er niet bij. Vindt de gemeente het prettig om tegenover de burgers te 
blijven zitten, of zouden we samen als volwaardig gesprekspartners deze kwestie aan 
kunnen pakken? En ga nou niet verschuilen achter 'deze kwestie is onder bezwaar' - 
dat is slechts het gevolg van de trieste initiële aanpak / opstelling van de wethouder. 
Zoals wij reeds hebben aangetoond door respijt te verlenen op de wettelijke 
beslistermijn, kan het juridisch aspect ons niet weerhouden om in gezamenlijkheid 
naar een voor alle partijen werkbare oplossing te zoeken. 

• Een punt waar ik me enorm aan stoor, wat in mijn ogen sterk bijdraagt aan een beeld 
van bestuurlijke arrogantie, is dat geen informatie overlegd wordt om de 
radiografische onderbouwing aan te tonen. Ons wordt verteld dat bepaalde locaties 
wel of juist niet mogelijk zijn vanwege radiografische aspecten - en op zich kan dit 
inderdaad valide zijn, maar dit concreet aantonen blijkt niet mogelijk. Wat mij betreft 
onacceptabel - maar hoe zit u als gemeenteraadslid hierin? Gelooft u blindelings de 
uitspraken van Vodafone / de wethouder of zou u dit graag onderbouwd zien met 
verifieerbare radiografische meetgegevens? 

• Wellicht geheel ten overvloede wil ik u in herinnering brengen dat circa 200 bewoners 
van Riel in december 2016 hun handtekening gezet hebben om de volgende drie 
stellingen te onderschrijven: 

o Deze mast doet onaanvaardbaar inbreuk op onze belangen als bewoners in de 
directe omgeving van de te plaatsen mast. 

o Wij zijn niet tegen maatregelen ter verbetering van GSM / 4G bereik in Riel en 
moedigen constructief overleg over alternatieven toe, mits met betrokkenheid 
van alle belanghebbenden. 

o Wij zullen ons, passief en actief, collectief of individueel verzetten tegen de 
uitvoer van de voorgenomen plaatsing van deze zendmast. 

• Uit deze groep hebben 60 huishoudens (ik schat ca. 100 ~ 120 ondertekenaars) 
aangegeven actief op de hoogte te willen blijven gesteld over deze kwestie, zij 
ontvangen dus bij alle ontwikkelingen een mailing met informatie vanuit mijn adres. 



Ik hecht eraan de informatie zo feitelijk mogelijk te presenteren, zodat iedereen in de 
gelegenheid gesteld wordt zijn/haar eigen mening te vormen. Daarbij worden tevens 
'man en paard' genoemd als het aankomt op de politieke inbreng in deze kwestie, 
gebaseerd op het publieke optreden (individueel geadresseerde communicatie wordt 
nooit gedeeld). U zult begrijpen dat uw politieke acteren op dit punt onderdeel 
uitmaakt van de totale beeldvorming bij de burgers in aanloop naar de verkiezingen 
volgend jaar. 

Ik wens u voor vanavond een constructieve vergadering en zal me zeker laten informeren over 
de uitkomst, zodat ik de achterban op mijn beurt van informatie kan voorzien. 

Met vriendelijke groet, 

XXX 
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