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Inleiding 

In 2014 heeft minister Kamp een onderzoek aangekondigd naar de mobiele 
bereikbaarheid van het alarmnummer 112. Het hieruit voortkomende onderzoek is 
uitgevoerd door TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek, en het agentschap. Uit de resultaten kwam naar 
voren dat van alle testoproepen 99% geslaagd Is. 

Hoewel noodoproepen al bij zeer lage signaalsterktes mogelijk zijn, bleek dat 112-
oproepen ook bij een goede mobiele dekking kunnen mislukken. TNO constateert op 
basis van het onderzoek dat er geen fundamenteel 112-dekkingsprobleem bestaat. 
Wel is het succes van een mobiele noodoproep afhankelijk van verschillende 
factoren, zoals het soort toestel, netwerkdekking en bebouwing. Het agentschap 
constateerde dat vooral in natuurgebieden de slagingskans van een mobiele 
noodoproep kleiner is. 

Eind 2015 is door het agentschap een onderzoek uitgevoerd naar de mobiele 
bereikbaarheid van het nummer 112 in de (toenmalige) gemeenten Naarden en 
Huizen. De aanleiding voor deze gemeenten komt voort uit het 112 
onderzoeksrapport. De daarin opgenomen kaart indiceert in deze gemeenten twee 
gebieden met een lagere verbindingskans wat voor deze gemeenten reden was om 
ondersteuning aan te vragen. Zie ook afbeelding 8. 

Door een gemeentelijke herindeling betreft het nu de gemeente Gooise Meren en 
Huizen. Deze gemeenten hebben het agentschap gevraagd of de metingen herhaald 
kunnen worden. Zo kan inzicht verkregen worden in de effecten van de 
netwerkontwikkeling gezien in de tijd. 

Dit onderzoek betreft een herhaling van de onderzoeken uit 2015 en 2017 en bevat 
naast de resultaten van de uitgevoerde metingen tevens een analyse van de 
ontwikkeling van de diverse mobiele netwerken. Dit op basis van het Nationale 
Antenneregister. Aanvullend bevat het rapport een kenmerkenanalyse 
(demografisch en morfologisch) van het onderzoeksgebied. 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de in het gebied aanwezige telecommunicatie 
infrastructuur en een analyse van de verschillen vergeleken met het onderzoek in 
2015. In hoofdstuk 3 staat een analyse van het aandachtsgebied binnen de 
gemeentegrenzen. Het vierde hoofdstuk zet de meetresultaten uiteen. In hoofdstuk 
5 zijn de samenvatting, conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
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Het Nationale Anten Reregister 

Het Nationale antenneregister geeft inzicht in de aanwezige Nederlandse mobiele 
netwerkinfrastructuur. Op basis van de brondata van dit register is er in dit 
onderzoek een aantal ruimtelijke analyses gemaakt. Dit op basis van de versie van 
24 september 2015 (20150924), de versie van 11 juli 2017 (20170711) en de 
versie van 13 november 2018 (2018113). 
Voor de gemeenten Gooise Meren en Huizen zijn de verschillen onderzocht en in 
kaart gebracht. Met deze analyses wordt een kwantitatieve indruk verkregen van de 
aanwezige GSM (2G), UMTS (3G) en LTE (4G) mobiele infrastructuur. De resultaten 
zijn per gebruikte technologie weergegeven. Omdat ook de mobiele infrastructuur 
buiten de gemeenten Gooise Meren en Huizen een rol speelt in de dekking in deze 
gemeente is deze infrastructuur meegenomen in de analyses. Een buffergebied van 
1.5 kilometer is daarbij toegepast. 

2.1 GSM, UMTS en LTE netwerken 
GSM staat voor Global System for Mobile Communications en wordt ook wel de 
tweede generatie mobiele communicatie genoemd (2G). In 1992 werden in 
Nederland de eerste GSM-netwerken in gebruik genomen. GSM wordt vooral 
gebruikt om te telefoneren en korte tekstberichten (sms) te verzenden. Voor snelle 
overdracht van grote bestanden is het netwerk, ondanks de introductie van nieuwe 
technieken zoals GPRS, veel minder geschikt. 
GSM maakt gebruik van 900 MHz en 1800 MHz-frequenties. Doordat 900 MHz 
golven verder reiken dan 1800 MHz golven, is de 900 MHz frequentie erg geschikt 
om bereik te generen. De 1800 MHz-band is vooral geschikt voor het vergroten van 
de capaciteit van het netwerk. 

UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications System en wordt ook wel de 
derde generatie mobiele communicatie (3G) genoemd. UMTS is de opvolger van de 
GSM-technologie. Het UMTS-netwerk heeft meer capaciteit en kan grote 
hoeveelheden data verwerken en versturen, waardoor het geschikt is voor 
breedband internet en andere vormen van datacommunicatie. 
Met HSDPA (3.5G) kan deze techniek nog sneller werken. Dit is een techniek die de 
bestaande UMTS-standaard efficiënter maakt. Daardoor kunnen meerdere mensen 
tegelijkertijd van een grotere bandbreedte gebruik maken. HSDPA maakt het 
mogelijk om mobiel op internet te surfen en televisie te kijken met een snelheid die 
overeenkomt met een kabel- of een ADSL-verbinding. UMTS is sinds 2001 in 
Nederland aanwezig op de 2100 MHz band en maakt sinds enige tijd ook gebruik 
van de 900 MHz frequentieband. 

LTE staat voor Long Term Evolution en is een doorontwikkeling van UMTS en zit 
daarmee in feite vlak voor 4G. Dit mobiele netwerk wordt vaak de vierde generatie 
(4G) mobiele telefonie genoemd, naast GSM, GPRS (2G) en UMTS (3G). LTE biedt 
downloadsnelheden van rond de 100 megabits per seconde. LTE maakt gebruik van 
verschillende banden, waaronder de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz en de 
2600 MHz-frequentieband. 

2.2 Aantallen Infrastructuur in gemeenten en buffergebied 
Antennesystemen zijn voor mobiele communicatie zijn over het algemeen 
gesectoriseerd over 120 graden. Drie sectoren vormen dan een (rondstralend) 
opstelpunt. Omdat ook de mobiele infrastructuur buiten de gemeenten Gooise 
Meren en Huizen een rol speelt in de dekking in deze gemeenten is deze 
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infrastructuur meegenomen in de analyses. Een buffergebied van 1.5 kilometer is 
daarbij toegepast. 

In onderstaande tabel is het aantal sectoren per technologie en frequentieband 
weergegeven (b.v. de aanduiding GSM900 = GSM technologie in de 900 MHz band). 
De sectorresultaten zijn numeriek afgebeeld volgens het antenneregister versie 
20150924, versie 20170711 en versie 20181113. 

Datum register GSM900 GSM1800 UMTS900 UMTS2100 LTE800 LTE900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 Totaal 
20150924 380 133 185 724 214 93 167 0 63 1959 
20170711 360 135 217 743 314 125 242 89 114 2339 
20181113 372 143 226 627 326 131 271 155 176 2427 

Tabel 1 Analyseresultaten antenneregister in gemeenten en buffergebied 

Navolgende afbeeldingen tonen de analyseresultaten op kaartniveau. Deze kaarten 
tonen de gemeentegrenzen, het buffergebied en de locaties van de infrastructuur. 
De 'aantallen' zijn per locatie geaggregeerd. 

Afbeelding 1 Gemeentegrenzen, buffergebied en aantallen mobiele infrastructuur 
antenneregister 20150924 
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Afbeelding 2: Gemeentegrenzen, buffergebied en aantallen mobiele infrastructuur 
antenneregister 20170711 

Afbeelding 3: Gemeentegrenzen, buffergebied en aantallen mobiele Infrastructuur 
antenneregister 20181113 
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2.3 Aantallen Infrastructuur in specifiek aandachtsgebied 
Het specifieke aandachtsgebied betreft het oranje gebied, waarvan de 
verbindingswaarschijnlijkheid met de 112 Alarmcentrale lager is dan 99%, en 
directe omgeving. Zie ook paragraaf 3.1. Navolgende afbeeldingen en de tabel zijn 
de resultaten van de analyses. Deze analyse betreft het gebied dat door de 
trapeziumvormige polygoon wordt omgeven. In ruimtelijk verband ziet dit er als 
volgt uit: 

Afbeelding 4: Aandachtsgebied en aantallen mobiele infrastructuur antenneregister 
20150924 
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Afbeelding 5: Aandachtsgebied en aantallen mobiele infrastructuur antenneregister 
20170711 

Afbeelding 6: Aandachtsgebied en aantallen mobiele infrastructuur antenneregister 
20181113 
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In tabel 2 zijn de resultaten numeriek afgebeeld volgens het antenneregister versie 
20150924, versie 20170711 en versie 20181113. 

Datum register GSM900 GSMIBOG UMTS900 UMTS2100 LTEBOG LTE9GG LTE18GG LTE21GG LTE26GG Totaal 
20150924 35 20 33 81 30 15 26 0 6 246 
20170711 32 20 32 83 36 20 29 8 15 275 
20181113 38 20 32 76 39 20 35 20 21 301 

Tabel 2 Analyseresultaten antenneregister aandachtsgebied 

2.4 Voronoi diagram 
De navolgende afbeelding betreft het resultaat van een Voronoi^ bewerking op basis 
van het antenneregister versie 20170711. Dit betekent dat de gecreëerde 
polygonen de eigenschap hebben dat alle posities binnen de polygoon de kortste 
afstand tot het In de polygoon geplotte antenne-opstelpunt kennen. Dit Is een 
effectieve manier om de afstanden en oppervlakten te visualiseren. 
Planningparameters van de mobiele Infrastructuur worden hier buiten beschouwing 
gelaten. 
Opmerking: twee opstelpunten zijn geen onderdeel van de Voronoi bewerking. Dit 
gelet op het lage vermogen en de lage antenneopstelling. 

Afbeelding 7: Voronoi bewerking In aandachtsgebied en aantallen mobiele 
Infrastructuur antenneregister 20170711 

2.5 Samenvatting en conclusie 
In afbeelding 4, 5, en 6 Is duidelijk zichtbaar dat het aandachtsgebied In de 
gemeente Gooise Meren en Hulzen geen lokale mobiele Infrastructuur kent. De 

' Georgy Voronoy (28 Aprii 1868 - 20 November 1908) was een Russisch wiskundige. Het Voronoi diagram is door 
hem ontwikkeid. 
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verzorging van het gebied vindt plaats vanuit de 'kernen' van Gooise Meren en 
Huizen en mogelijk ook vanaf de noordzijde van het Gooimeer. 

Op basis van drie versies van het Nationale Antenneregister is een analyse gemaakt 
van de ontwikkelingen van de netwerken van de mobiele operators. De analyse 
maakt zichtbaar dat er in absolute aantallen een groei is in de netwerken. In het 
bijzonder is de groei zichtbaar in de LTE netwerken. Dit zijn de laatste generatie 
netwerken ook wel 4G netwerken genoemd. De GSM en UMTS netwerken laten een 
geringe daling in aantallen zien. 
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Omgevingsanalyse 

3.1 Kaart 'AT_rapport_bereikbaarheid_l-l-2' 
In het rapport 'at_rappQrt_bereikbaarheid_l-l-2' van 1 april 2015 wordt In 
hoofdstuk 3 een grafisch overzicht gegeven van de gecombineerde 
dekkingsoverzichten. Met deze kaart worden de gebieden in Nederland zichtbaar 
gemaakt waarvan de verbindingswaarschijnlijkheid met de 112 Alarmcentrale lager 
Is dan 99%. Hieronder volgt een uitsnede van deze kaart voor de omgeving van 
Gooise Meren en Huizen: 

Afbeelding 8: Uitsnede dekkingsoverzichtkaart AT_rapport_bereikbaarheld_l-l-2 

3.2 Kenmerken aandachtsgebied 
Op basis van afbeelding 8 is dit aandachtsgebied in eerste instantie te kenmerken 
als bosrijk en een gebied met een lage bevolkingsdichtheid. In de navolgende 
analyses wordt dit verder onderzocht. 

Op basis van databases van het CBS is een analyse gemaakt van deze 
netwerkplanning in relatie tot demografische en morfologische gegevens. De 
gebruikte databases zijn 'Bevolkingskernen in Nederland, 2011' met publicatiedatum 
19 maart 2014 en de database 'Bestand bodemgebruik 2012'. Dit zijn de meest 
recente databases. Op basis van een database van het RIVM zijn de boomhoogten in 
kaart gebracht (httDs://data.overheid.nl/data/dataset/boomhooote-in-nederlandj. 
In de legenda van afbeelding 9 zijn alle gebruikte bronnen en de kleur- code 
Indicatie weergegeven. 
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Afbeelding 9: Antenneregister 20170711, demografische en morfologische 
kenmerken aandachtsgebied 

Boomhoogte (m) 

< 5 

m 5-10 
H 10-15 
I 15-20 
I >20 

V-V^ 

• ®-r \ i 
Afbeelding 10: Boomhoogten o.b.v. database RIVM 
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3.3 Recreatie in het aandachtsgebied 
Het CBS bestand 'bodemgebruik 2012' laat in afbeelding 9, in het noordelijk deel 
van het aandachtsgebied, een recreatieve bestemming zien. Dit betreft het 
speeipark Oud Vaikeveen. Het is van belang om op te merken dat tijdens de 
metingen in de zomer er een groot aantal bezoekers recreëerden op dit speeipark. 
Hieruit kan ook een huipbehoefte ontstaan, afgezien van het comfort van goede 
dekking en capaciteit voor de bezoekers. 

3.4 Samenvatting en conclusie 
Samengevat kan gesteld worden dat de onderzoeksomgeving zeer bosrijk is met 
boomhoogten van meer dan 15 meter. Het gebied voldoet niet aan het criterium van 
'CBS bevoikingskern'. Er is tevens sprake van een recreatieve bestemming. Dit 
betreft het speeipark Oud Vaikeveen. Dit park is gevestigd in buurtschap Vaikeveen, 
dat op de uiterste noordpunt van de Utrechtse Heuvelrug is gelegen. Tijdens de 
metingen recreëerde er een groot aantal bezoekers op dit speeipark. Ook wei 
dagjesmensen genoemd die niet in de gebruikte demografische databases worden 
meegeteld. 
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Drivetest en resultaten 

4.1 Algemeen 
Dit onderzoek is qua systematiek op eenzelfde wijze uitgevoerd als het 
grootschalige landelijke onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid van het nummer 
112 van eind 2014, begin 2015. Hiervan zijn de resultaten tijdens het overleg van 
de commissie voor Economische Zaken d.d. 30 april 2015 besproken. Namens het 
kabinet waren minister Kamp (Economische Zaken) en minister Van der Steur 
(Veiligheid en Justitie) aanwezig. 

Voor de testoproepen is gebruik gemaakt van vier mobiele telefoons die uitgerust 
zijn met een simkaart van respectievelijk de netwerkoperators KPN, TeleZ, T-Mobile 
en Vodafone. Tijdens de drive test zijn op geautomatiseerde wijze oproepen gedaan 
naar het alarmnummer 112. Elke 55 seconden is door de vier mobiele telefoons 
vrijwel gelijktijdig naar het alarmnummer 112 gebeld. Op alle telefoons is 
'international roaming' ingeschakeld. De in dit onderzoek gebruikte telefoons maken 
géén LIE spraakverbindingen (VoLTE) en dat betekent dat alle spraakverbindingen 
via de GSM en UMTS netwerken zijn afgehandeld. 

Deze systematiek is daarmee technisch grotendeels identiek aan het onderzoek dat 
in oktober 2015 en juli 2017 in deze gemeenten plaatsvond. Het technische verschil 
betreft de inzet van een simkaart van Tele2 in de mobiele telefoon die in het 
voorgaande onderzoek niet was voorzien van een simkaart. 

Een significant verschil in de locaties betreft het gericht bezoeken/meten van een 
tweetal locaties die door de gemeenten als minimaal verzorgd/bedekt genoemd zijn. 
Het betreft: 

1. De begraafplaats aan de Valkeveenselaan 
2. Kindervakantietehuis Valkeveen aan het Roelofslaantje 

4.2 Netwerkoperators 
Er zijn op dit moment vier mobiele operators die een landelijk dekkend netwerk 
exploiteren waarop 112 oproepen mogelijk zijn: KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone. 
De fusie tussen Tele2 en T-Mobile is in januari 2019 afgerond. Alle vier de telefoons 
'zijn uitgerust met een simkaart van één van die operators. Tele2 beschikt 'alleen' 
over 4G netwerken en voor de afhandeling van de 'voice calls' gesprekken, maakt 
Tele2 ook gebruik van het T-Mobile netwerk. 

4.3 Meetroute 
Op 26 juli 2017 heeft de drive test plaatsgevonden waarbij is ingeheid naar het 
alarmnummer 112. Onderstaande afbeelding toont de gereden route waar de 
metingen hebben plaatsgevonden. Over een afstand van 13.3 kilometer en in de 
periode van 10:30 tot 12:30 hebben de metingen plaatsgevonden. 
Op 18 december 2018 is deze drive test over vrijwel dezelfde route en in de periode 
van 11:10 tot 13:15 herhaald. 
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Afbeelding 11: Meetroute d.d. 26 juli 2017 

4.4 Testoproepen naar het alarmnummer 112 
Over de hierboven afgebeelde route is op 26 juli 2017 totaal 500 maal ingeheid naar 
het alarmnummer 112. Van deze 500 oproepen zijn er 487 succesvol geregistreerd. 
Dat resulteert in een slagingspercentage van 97.4 %. Dit percentage is lager dan in 
het onderzoek van 7 oktober 2015. Op basis van 502 oproepen en een route met 
een lengte van 15 km was het slagingspercentage in dat onderzoek 100%. De 
oorzaak ligt in ieder geval in het feit dat op twee door de gemeente aangewezen 
locaties is gemeten waar een aantal oproepen niet tot stand kwamen. Een mogelijk 
tweede oorzaak is de invloed van het jaargetijde. Deze metingen vonden plaats in 
de zomer waarbij de bosrijke omgeving 'verdicht' door de bomen die vol in het blad 
staan. Dit is van invloed op de propagatie van de radiosignalen omdat het deze 
signalen (extra) dempt. De metingen van het eerste onderzoek vonden plaats in de 
herfst (7 oktober 2015). De resultaten van de metingen van 18 december 2018 zijn 
vergelijkbaar met die van 2017 en zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
Voorafgaand aan de meting heeft het geregend, wat mogelijk een nadelig effect 
heeft gehad op het resultaat. 

Jaar Techniek Succesvolle oproepen Mislukte oproepen Succesvol % 

2017 GSM UMTS 487 13 97.4% 

2018 GSM UMTS 527 12 97.8% 

Tabel 3: Resultaten testoproepen onderzoek 2017 en 2018 
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4.5 Verbindingsopbouwtijden 
Tijdens de metingen is ook de tijd gemeten die benodigd is voor het tot stand 
komen van de verbinding. 
Moderne mobiele telefoons zijn continu verbonden met het internet. Op het moment 
dat een spraakoproep binnenkomt of de gebruiker zelf een gesprek wil starten moet 
de telefoon eerst omschakelen naar een GSM of UMTS spraakkanaal. In veel 
gevallen zijn op één netwerkopstelpunt (mast) GSM, UMTS en LTE technologieën 
gecombineerd beschikbaar, waardoor het omschakelen snel kan gebeuren. Maar 
soms moet de telefoon voor een GSM of UMTS verbinding eerst op zoek naar een 
ander opstelpunt van het netwerk om een spraakverbinding op te bouwen. Het 
afschakelen van de dataverbinding via een LTE netwerk en het opbouwen van een 
spraakverbinding via een terugvalmechanisme (Circuit Switched Fall Back, CSFB) 
naar een GSM of UMTS netwerk kan dan meer tijd kosten. De in dit onderzoek 
gebruikte telefoons maken géén LTE spraakverbindingen (Voice over LTE, VoLTE) en 
dat betekent dat alle spraakverbindingen via de GSM en UMTS netwerken zijn 
afgehandeld. Om dit te realiseren maakt Tele2 voor haar mobiele klanten ook 
gebruik van het netwerk van T-Mobile. Tele2 is daarmee naast een mobiele 
netwerkoperator ook een Mobile Virtual Network Operator (MVNO). 

In tabel 4 zijn de resultaten opgenomen van de geregistreerde 
verbindingsopbouwtijden. Opgemerkt dient te worden dat de geregistreerde tijden 
de totaal verstreken tijd betreft tussen het kiezen van het nummer en de 
beantwoording door de alarmcentrale te Driebergen. Hierdoor zijn deze resultaten 
niet direct vergelijkbaar met de resultaten van het vorige onderzoek. 

Lange opbouwtijden zijn in het geval van een 112 oproep praktisch gezien 
ongewenst. Het is van belang voor een 112 beller om voldoende lang aan te houden 
gelet op een (incidenteel) langere verbindingsopbouwtijd. Dit geldt in het bijzonder 
in gebieden met een beperkte dekking. 

Jaar Netwerkoperator 0-6 sec. 6-10 sec. >10 sec. 
2017 Alle netwerkoperators 0.8% 81.2% 18.0% 
2018 Alle netwerkoperators 0.0% 81.8% 18.2% 

Tabel 4: Verbindingsopbouwtijden onderzoek 2017 en 2018 

Er is niet direct een eenduidige oorzaak te noemen waarom de opbouw van een 
telefoongesprek langer kan duren. Een veelheid van factoren kan hier een rol 
spelen. De sterkte van het signaal ter plaatse, de netwerkinstellingen en de 
software-instellingen in de telefoon zijn de belangrijkste factoren. 

4.6 Samenvatting en conclusie 
In 2015 heeft agentschap telecom de eerste metingen verricht naar de mobiele 
bereikbaarheid van het nummer 112 in de gemeente Naarden (nu Gooise Meren) en 
Huizen. Op verzoek van deze gemeenten zijn deze metingen in juli 2017 en in 
december 2018 herhaald. De metingen zijn op een soortgelijke wijze uitgevoerd met 
als aanvulling metingen op twee door de gemeente aangedragen locaties waar door 
de gemeente een verminderde bereikbaarheid is vastgesteld. De resultaten van juli 
2017 en december 2018 laten een lagere score zien dan de resultaten uit 2015. De 
oorzaak van de lagere score in 2017 ligt waarschijnlijk in het jaargetijde waarin is 
gemeten. De 'verdichte' bosrijke omgeving, doordat de bomen vol in het blad staan, 
zijn van invloed op de propagatie van de radiosignalen. Dit omdat het deze 
radiosignalen (extra) dempt. 
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De resultaten van de metingen van december 2018 zijn vergeiijkbaar met die van 
juli 2017. Dit ondanks het gegeven dat het biad van de bomen is. Kennelijk hebben 
andere variabelen ervoor gezorgd dat de 2018 score ongeveer gelijk is aan de 
resuitaten van 2017. Het is van beiang om op te merken dat het kort voor de 
metingen geregend had, wat een extra dempend effect kan hebben. 
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Samenvatting en conclusie 

In het kader van technische ondersteuning, zoals toegezegd door de minister tijdens 
een algemeen overleg, heeft het agentschap een onderzoek uitgevoerd en twee 
maal herhaald in de gemeenten Gooise Meren en Huizen. 

De omgeving waarin het onderzoek plaatsvond is te omschrijven als zeer bosrijk 
met boomhoogten van meer dan 15 meter. Het gebied voldoet niet aan het 
criterium van 'CBS bevolkingskern' en er is tevens sprake van een recreatieve 
bestemming aan de noordrand van het gebied. Dit betreft het speelpark Oud 
Valkeveen. Dit park is gevestigd in de buurtschap Valkeveen, dat op de uiterste 
noordpunt van de Utrechtse Heuvelrug is gelegen. Tijdens de metingen in de zomer 
van 2017 recreëerden er een groot aantal bezoekers op dit speelpark. 
Uit de analyse blijkt dat het specifieke aandachtsgebied lokaal geen vaste mobiele 
infrastructuur kent. De verzorging van het gebied vindt plaats vanuit de 'kernen' 
van Gooise Meren en Huizen en mogelijk ook vanaf de noordzijde van het Gooimeer. 
Het Voronoi diagram in paragraaf 2.4 maakt dit inzichtelijk. 

In het onderzoeksgebied is in juli 2017 gedurende circa 2 uur over een route van 13 
kilometer een aantal van 500 oproepen naar het alarmnummer 112 gemaakt. 
Hiervan zijn 487 oproepen als succesvol geregistreerd. Dat resulteert in een 
slagingspercentage van 97.4 %. De verkregen resultaten zijn uiteraard een 
momentopname. In december 2018 betrof het over nagenoeg de zelfde route 539 
oproepen naar alarmnummer 112. Dit leverde 527 geslaagde oproepen op, met een 
slagingspercentage van 97,8%. 

Deze percentages zijn lager dan in het onderzoek van oktober 2015. Daar betrof het 
slagingspercentage 100%. De oorzaak ligt in enerzijds in het feit dat op twee door 
de gemeente aangewezen locaties is gemeten waar een aantal oproepen niet tot 
stand kwam. Een mogelijk tweede oorzaak is de invloed van het jaargetijde. De 
metingen vonden plaats in de zomer van 2017 waarbij de bosrijke omgeving 
'verdicht' door de bomen die vol in het blad staan. Dit is van invloed op de 
propagatie van de radiosignalen omdat het deze signalen (extra) dempt. 

De resultaten van de metingen van december 2018 zijn vergelijkbaar met die van 
juli 2017. Dit ondanks het gegeven dat het blad van de bomen is. Kennelijk hebben 
andere variabelen ervoor gezorgd dat de 2018 score ongeveer gelijk is aan de 
resultaten van 2017. Het is van belang om op te merken dat het kort voor de 
metingen geregend had, wat een extra dempend effect kan hebben. 

Het is van belang om op te merken dat veel variabelen een rol spelen bij de 
dekking van radionetwerken. Per definitie gaat het bij dekkingsproblematiek 
om een meervoudige (lokale) problematiek. Diverse onderwerpen spelen een 
rol waaronder het vergunningenregime (het gemeentelijke antennebeleid), de 
lokale omstandigheden in de zin van begroeiing en bebouwing, de isolatie van 
de woning, de kwaliteit van de smartphone, de verschillende groeperingen en 
hun belangen etc. 

Op twee, door de gemeente aangewezen, locaties is een aantal oproepen niet tot 
stand gekomen en is het volgende op te merken: door de afwezigheid van een 
dominant (lokaal) opstelpunt zijn de aanwezige veldsterkten relatief laag en zijn de 

Pagina 18 van 19 



Zaak- en documentnummer: Z.077716 / D.839685

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Mobiele bereikbaarheid 112 Gooise Meren en Huizen 

kwaliteitsindicatoren veelal ook niet ideaai. Dit kan succesvolle oproepen 
bemoeilijken of maakt het, zoals in deze gevallen, onmogelijk. Dit kan zeer locatie-
en netwerk(operator) afhankelijk zijn. Fysieke verplaatsing over een aantal meters 
kan al tot een succesvolle oproep leiden. 

100% mobiele dekking is niet mogelijk 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de mobiele operators, op basis van hun 
vergunningen, niet verpiicht zijn overal dekking te bieden. 
100% mobiele dekking is ook technisch niet mogelijk en dat heeft meerdere 
oorzaken. 

100% mobiele dekking is technisch niet mogelijk 

Bijvoorbeeid fysisch, radiogoiven worden naarmate ze verder verspreiden, steeds 
zwakker. Ze worden nog eens extra gedempt door gebouwen en begroeiing. Zo zijn 
nieuwe huizen en kantoren tegenwoordig zo goed geïsoleerd, dat ze beperkt 
mobiele signalen doorlaten. Of bomen die voiop in blad staan dempen het signaal, 
terwijl als die bomen kaal zijn er in het zelfde gebied een betere dekking mogeiijk is. 
Daarnaast verschilt het bereik ook per mobiele telefoon. 

Tot slot is vastgesteld dat circa 82% van de oproepen binnen 10 seconden tot stand 
kwam. Het is van belang voor een 112 beller om de oproep voldoende lang aan te 
houden gelet op een (incidenteel) langere verbindingsopbouwtijd. Dit geldt in het 
bijzonder in gebieden met een beperkte dekking. De mobiele telefoon kan gaan 
zoeken naar een ander netwerk en dat neemt tijd. 

Er is niet direct een eenduidige oorzaak te noemen waarom de opbouw van een 
telefoongesprek langer kan duren. Een veelheid van factoren kan hier een rol spelen. 
De sterkte van het signaal ter plaatse, de netwerkinstellingen en de software-
insteilingen in de telefoon zijn de belangrijkste factoren. 

'Voice over LTE' (VoLTE) technologie wordt momenteel door de mobiele operators 
geïmplementeerd. Indien de mobiele telefoon beschikt over deze technoiogie dan 
kan een 112 oproep direct via deze technologie plaatsvinden. Het in paragraaf 4.5 
beschreven terugvalmechanisme wordt dan niet meer gebruikt en naast de GSM en 
UMTS netwerken kunnen dan ook de LTE netwerken worden gebruikt voor 112 
oproepen. 

Aanbevelingen 
In het kader van het faciiiteren en bieden van handelingsperspectief aan de 
gemeente zijn de volgende aanbevelingen te geven: 

1. Onderzoek in het gemeentelijke antenneplaatsingsbeleid de mogelijkheden 
om in (de directe omgeving van) het buurtschap Valkeveen een antenne-
opstelpunt locatie te reaiiseren. 

2. Indien er niet direct mogeiijkheden zijn, overweeg dan het antennebeleid te 
evaiueren en waar gewenst aan te passen, zodanig dat alsnog 
mogelijkheden ontstaan. 

3. Ga in overleg met de operators om gezamenlijk tot de realisatie van een 
antenne opstelpunt te komen op de gevonden locatie. 

4. Mocht het tot een patstelling of impasse komen neem dan contact op met 
het agentschap om gezameniijk alsnog tot een oplossing te komen. 
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