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Op 4 juli, heeft het college uw raad geïnformeerd over de wijze waarop zij invulling gegeven heeft 
aan de motie van 11 april 2017.  
 
1. Besluit plaatsing antennemast tussen Veertels en Gravenhof heroverwegen, ongeacht en 

vooruitlopend op advies van de commissie voor bezwaarschriften; 
2. Zonering Antennebeleid herzien en meer rekening houden met door de raad gegeven adviezen en 

de toen ingediende zienswijzen 
3. In de toekomst bij alle te nemen besluiten bewust de consequenties voor de burgers voor ogen te 

houden. 
 
Het college is van mening dat met het volgen van de bezwarenprocedure  een heroverweging is 
uitgevoerd. Uit het oogpunt van rechtszekerheid moet het geldende beleid daarbij het kader zijn. Het 
college is in het kader van een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning wettelijk niet vrij om 
vastgesteld beleid te herzien tijdens of in het kader van de lopende aanvraag of bezwaren daartegen 
(Awb art.  4:84). Dit is in strijd met de rechtszekerheid en naar de mening van het college ook met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
In het kader van uw motie en de heroverweging is daarom, mede in overleg met Vodafone, bezien of 
er toch een alternatieve locatie geschikt zou kunnen zijn.  Er blijkt echter binnen de plaatsingszones 
geen alternatief te zijn, die rekening houdt met het zoekgebied van Vodafone, het benodigde 
ruimtebeslag voor de mast, die ruimtelijk gezien 'beter' is dan de locatie in de huidige aanvraag en/of 
tot aanzienlijk minder bezwaren zal leiden. 
 
De conclusies ten aanzien van de motie zijn daarom als volgt. 
1. Op basis van de heroverweging  is er geen geschikte alternatieve locatie. 
2. In 2018, na 5 jaar, zal het Antennebeleid worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten van 

de evaluatie zal aanpassing van het beleid en/of de zonering aan de orde zijn. 
3. Voor het college is het een gegeven dat burgers actief worden betrokken bij 

besluitvormingsprocessen, zowel informeel als formeel. 
 
Op basis van het voorgaande heeft het college vandaag, op 11 juli 2017, een besluit genomen ten 
aanzien van de bezwaarschriftenprocedure Antennemast Riel. 
 
Het college heeft besloten de door de commissie voor de bezwaarschriften uitgebrachte adviezen te 
volgen. Dit betekent concreet dat de aan Vodafone verleende vergunning in stand blijft. 
 
Eveneens stellen wij u hierbij in kennis van de uitspraak van de rechtbank Zeeland - West-Brabant 
inzake het beroep tegen de verleende vergunning voor het oprichten van een antenne opstelpunt 
aan de Abcovensedijk te Goirle. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Dat betekent 
dat ook deze vergunning in stand blijft.  


