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Gekwalificeerd advies Antennebeleid

Aan : Bestuur Vidomes
Betreft : Gekwalificeerd advies ‘Antennebeleid, ontvangen 22 februari 2022 
Datum : 9 maart 2022
Nummer : 20220309

Geachte mevrouw Braal, beste Daphne,

Op 22 februari heeft Huurdersraad Vidomes van u een adviesaanvraag over het 
voorgenomen antennebeleid ontvangen. U ontvangt ons advies voor 5 april 2022, binnen 
de wettelijk vastgestelde adviestermijn.

Voorafgaande aan het formele adviestraject heeft Vidomes tweemaal met een 
projectgroep van de Huurdersraad gesproken over het voorgenomen beleid. Fijn dat voor 
de vorming van het antennebeleid vooraf met de Huurdersraad is overlegd. 
Hieronder leest u het gekwalificeerd advies.

Advies
Wij onderschrijven het belang van een dekkend landelijk netwerk voor mobiele diensten. 
Ook begrijpen wij dat het gebruik van Vidomes-daken voor de plaatsing van antennes 
nodig is. Daar staat tegenover dat (het gevoel van) veiligheid zwaar weegt. Wat ons 
betreft staat het actief geven van volledige, toegankelijke en begrijpelijke informatie aan 
huurders bovenaan, om aan (gevoelens van) onveiligheid tegemoet te komen. In ons 
advies ziet u dit terugkomen.  

Instemming van bewoners
Van groot belang vinden wij het dat bewoners op basis van volledige, toegankelijke en 
begrijpelijke voorlichting gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht conform de 
voorgeschreven handelswijze uit het regionale convenant. En dat u in deze voorlichting 
anticipeert op verhalen over het gezondheidsrisico rondom het 5G-netwerk. 

Volledige voorlichting is:
 Dat u schriftelijk de relevante informatie verstrekt aan alle bewoners met 

expliciet de uitnodiging om contact op te nemen met ALM/Vidomes bij 
vragen of meer informatiebehoefte.

 Dat u het eerste schrijven actief opvolgt met een uitnodiging voor een 
informatiebijeenkomst (fysiek/digitaal). 
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U heeft in uw beleidsvoornemen opgenomen dat u dit ‘eventueel’ doet, wij 
adviseren u dat altijd te doen. Ook adviseren wij u bij deze bijeenkomst 
alle huurders uit te nodigen, niet alleen de leden van bewonerscommissie.  

 Dat u een Nieuwsbrief maakt waarin actuele informatie wordt opgenomen.

Toegankelijke voorlichting vindt plaats als:
 U bij iedere schriftelijke communicatie zowel een mailadres als 

telefoonnummer opneemt waardoor de huurder rechtstreeks contact kan 
opnemen bij vragen. Daarbij moet het ook mogelijk zijn dat men contact 
kan opnemen met Vidomes.

Begrijpelijke communicatie vindt plaats als:
 Uw schriftelijke communicatie in meerdere talen wordt aangeboden.
 Uw schriftelijke communicatie begrijpelijk is en rekening houdt met 

laagtaligheid.
 Uw mondelinge informatie voor iedere huurder voldoende begrijpelijk is.

Daarnaast adviseren wij u op uw website algemene informatie over het plaatsen van 
antennes op te nemen. 

U stelt voor om nadat een eerste peiling niet de vereiste 50% plus 1 oplevert, nog een 
instemmingspeiling te doen. Dat vinden wij redelijk en daarover adviseren wij positief. 

U stelt voor geen aanvullende instemming van bewoners te vragen, indien sprake is van 
een overeenkomstverlenging. Wij adviseren positief, onder voorbehoud van toekomstig 
onderzoek waaruit blijkt dat voor huurders negatieve effecten mogelijk zijn. Wij gaan er 
van uit dat u bewoners wel informeert over de verlenging.

Mocht het zo zijn dat een complex geen bewonerscommissie kent, adviseren wij u 
contact op te nemen met de Huurdersraad zodat een bestuurslid kan deelnemen aan de 
voorlichting en meegenomen wordt in het communicatieproces.

Opbrengst van de verhuur 
U stelt voor de opbrengsten van de vergoeding die u van providers ontvangt voor het 
gebruiken van de daken, niet alleen te gebruiken voor leefbaarheidsinitiatieven, maar 
ook voor duurzaamheidsingrepen. 
Wij adviseren positief op deze intentie, onder voorwaarde dat deze 
duurzaamheidsingrepen niet doorgerekend worden in de huur van de bewoner. Voor 
Vidomes zijn dit immers extra inkomsten die ingezet worden ten behoeve van de 
huurder. Het niet doorrekenen van de duurzaamheidsingrepen heeft daarmee geen effect 
op de inkomstenklant van de begroting van Vidomes.

Ook vragen we ons of waarom slechts 50% van de vergoeding wordt besteed ten 
behoeve van huurders van het betreffende complex? Mocht daarvoor geen relevante 
reden zijn, adviseren wij u 100% van de vergoeding aan leefbaarheidsinitiatieven en 
duurzaamheidsingrepen te besteden. 

U noemt in uw adviesaanvraag het woord ‘complexsessies’, waarin voorstellen ter 
besteding worden besproken. Wij gaan ervanuit dat huurders van het complex daarbij 
betrokken worden. Is dit niet het geval adviseren wij u daar bewoners bij te betrekken en 
hun stem bepalend te laten zijn (binnen kaders van veiligheid en uitvoerbaarheid).
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Onderhoud en uitbreiding antenne-installatie
Geen instemming vanuit het complex om onderhoud aan de antenne te plegen 
of de techniek aan te passen
Wij adviseren positief op het nalaten van een instemmingsprocedure onder voorbehoud 
van mogelijk toekomstig onderzoek waaruit blijkt dat de aan te passen techniek 
gezondheidsrisico’s voor bewoners kan opleveren.

Risico’s en beheersmaatregelen
In uw adviesaanvraag is op pagina 6 een risicobeheer-tabel opgenomen. Wij vinden dat u 
voldoende en afdoende aandacht besteed aan alle risico’s.

Externe ontwikkelingen
In uw adviesaanvraag schrijft u in bijlage 2 (pagina 9) het volgende:

Indien vastgoedeigenaren actief beleid voeren om geen antennelocaties te realiseren op 
daken (en toekomstig gevels e.d.) zullen providers genoodzaakt zijn het verkrijgen van 
locaties anders te realiseren. Providers gaan, in het geval zij geen gebruik kunnen maken van 
daken, in de openbare ruimte masten plaatsen met alle soorten overlast (beeld, 
gevoeligheden, horizonvervuiling, windruis) die daarmee gepaard gaan.

Tot op heden zijn er binnen Vidomes geen zwaarwegende redenen geweest om het 
realiseren van antennes op of aan haar vastgoed te weren. Vidomes is eigenaar van een 
groot aantal voor de mobiele bereikbaarheid benodigde hoge gebouwen. De afgelopen jaren 
is Vidomes steeds bereid geweest om deze locaties aan providers ter beschikking te stellen 
middels een huurovereenkomst.

Wij adviseren u om, mocht er een dergelijke situatie ontstaan, de Huurdersraad een 
formele adviesaanvraag te sturen.

Betrekken Huurdersraad
Tot slot vinden wij het, zeker gezien de gevoeligheid onder burgers over het 
gezondheidsrisico, het van groot belang ook zelf aan eventuele informatiebehoefte 
tegemoet te kunnen komen van bewoners. Zo kunnen wij hen op een correcte en juiste 
manier doorverwijzen. Daarom adviseren wij u de Huurdersraad structureel te 
informeren over de gang van zaken en de processen waarbij bewoners betrokken zijn.

Wij wachten uw antwoord op ons advies af.

Met vriendelijke groet,
Sylvie Seubert, voorzitter
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