Aan het College van Burgemeester en Wethouders
’s-Hertogenbosch, 12 maart 2020
Betreft: Vragen ex Art. 71 RvO | Afwijken van Antennebeleid
Geacht college,
Rondom het plaatsen van een UMTS mast in de Groote Wielen is grote ongerustheid ontstaan bij
verschillende omwonenden. Door omwonenden is tijdens Commissie Informeren en Ontmoeten op
zowel 7 januari en 9 maart 2020 er op gewezen dat gemeente ’s-Hertogenbosch bij de locatiekeuze
niet voldoet aan een groot deel van de criteria uit het eigen Antennebeleid. En dat zij van mening
zijn dat dit aantoont dat de gekozen locatie niet de beste keuze is voor het plaatsen van deze
mast. Daarnaast vinden zij dat de noodzaak tot plaatsing er niet is: het is aan de provider om dit
aan te tonen, maar zij zetten vraagtekens bij de geleverde onderbouwing.
In 2016 is er door de gemeente ’s-Hertogenbosch de Nota Antennebeleid vastgesteld. Ook toen al
werd in de nota vastgesteld dat mobiele communicatie in Nederland een ongekende groeit
doormaakt. In de inleiding van dit stuk kunnen we lezen waarom het van belang is om als
gemeente Antennebeleid te hebben:
Voor een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van
antennemasten is beleid ten aanzien van de locatiekeuze nodig. … Hiermee wordt vooraf
duidelijkheid gegeven over hoe met aanvragen voor het plaatsen van antenne-installaties wordt
omgegaan. Toepassing van criteria vergroot de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van burgers en
aanvragers.
Inmiddels enige tijd hebben wij contact met omwonenden en ook overleg gehad met de ambtelijke
organisatie om helderheid te krijgen over de gang van zaken. Daaruit is duidelijk geworden dat dit
dossier inmiddels een looptijd kent van meer dan 2 jaar. Omwonenden hebben een aantal WOB
verzoeken ingediend, waarbij keer op keer fouten zijn gemaakt rondom het aanleveren van
informatie en de volledigheid waarmee dit is gedaan. Het is erg jammer dat mede daardoor het
vertrouwen van burgers in een transparante, betrouwbare overheid verder is geschaad.
Wij hebben kennis genomen van vragen uit andere fracties rondom de zendmast in relatie tot een
dichtbij gelegen kinderdagverblijf. Wij onderschrijven deze vragen, maar wat ons betreft zijn er
een stap eerder in het proces reeds vragen te stellen, namelijk rondom het al dan niet hanteren
van de beleidsuitgangspunten.
Op 19 maart staat een bijeenkomst gepland waar belanghebbenden geïnformeerd worden door de
diverse betrokken partijen: provider Vodafone, gemeente en GGD. Ook omwonenden krijgen hier
de mogelijkheid hun zorgen te presenteren in een eigen stand.
In aanloop naar dit moment heeft de VVD op dit moment reeds een aantal vragen:
1. Deelt u de mening van de VVD dat de gemeente zich in principe dient te houden aan het
eigen beleid rondom het plaatsen van een zendmast?

2. Deelt u de mening dat bij het afwijken van het eigen antennebeleid er een duidelijke
motivatie gegeven moet worden per beleidsuitgangspunt waarom dat noodzakelijk zou
zijn?
3. Het belangrijk is dat de omgeving wordt betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen, en dat
dit dus ook het geval is bij het plaatsen van een zendmast van 40 meter hoog.
Kunt u toelichten hoe invulling aan de omgevingsdialoog is en nog wordt gegeven?
4. Deelt u onze mening dat op of rond de informatiebijeenkomst op 19 maart expliciet
aandacht besteed moet worden aan enerzijds het antennebeleid en de motivaties om daar
grotendeels van af te wijken, en anderzijds er inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de
locatiekeuze is gemaakt en of, en zo ja, welke eventuele andere opties er zijn bestudeerd?
5. In de toekomst zullen er vaker vraagstukken komen rondom het plaatsen van nieuwe
antennes/zendmasten. Bent u het met ons eens dat het goed is om van deze casus lering
te trekken door het proces te evalueren en met aanbevelingen te komen hoe dit soort
vraagstukken in de toekomst opgepakt kunnen worden? Met als doel om toekomstige
vraagstukken beter te kunnen beantwoorden, mede aan de hand van het eigen
Antennebeleid.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendeljike groet,
Eva Eigenhuijsen | Bossche VVD

