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Afschrift aan   
__________________________________________________________________________________ 
Op 11 april 2017 heeft de raad een motie aanvaard waarin zij het college oproept om:  

- het besluit tot plaatsing van een antennemast tussen de Veertels en Gravenhof te 
heroverwegen, ongeacht en vooruitlopend op het advies van de commissie voor 
bezwaarschriften; 

- de zonering zoals in het Antennebeleid vastgelegd te herzien en meer rekening te houden 
met de door de raad gegeven adviezen en de toen ingediende zienswijzen 

- in de toekomst bij alle te nemen besluiten bewust de consequenties voor de burgers voor 
ogen te houden. 

 
Om een helder antwoord te kunnen geven hebben wij sinds 11 april deze  motie in beraad genomen, 
waarover wij u nu tussentijds informeren. Daarbij is de aandacht eerst met name gericht op punt 1 
van de motie. Uitgangspunt voor het college is daarbij geweest dat het bestaande antennebeleid en 
de daarbij behorende kaders nog steeds gelden.  
 
De verschillende acties worden hieronder kort weergegeven 

a. Er is een analyse gemaakt waarbij de mogelijkheden voor heroverweging en de daarbij 
behorende juridische consequenties in beeld zijn gebracht. 

b. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Vodafone over mogelijke verplaatsing van de 
aangevraagde mast en het standpunt van Vodafone hierin. 

c. Er is onderzocht of er alternatieve locaties geschikt zijn binnen de ontwerp plaatsingszone. 
Hierover is ook overleg geweest met een betrokken ondernemer. 

d. Er vindt een afweging plaats door gemeente en Vodafone naar mogelijke alternatieve locatie. 
Hierbij wordt gekeken naar de; 

o Juridische en contractuele consequenties en procedurele aspecten  
o Financiële effecten 
o Radio-, en bouwtechnische mogelijkheden  
o Ruimtelijke consequenties 

e. Het college heeft inmiddels ook het advies van de commissie voor bezwaarschriften 
ontvangen 

 
Hoe nu verder 
Een aantal van de onderzoeken loopt nog. Het college hoopt op korte termijn duidelijkheid te 
hebben over de uitkomsten hiervan. Op basis daarvan zal het college een standpunt in nemen over 
de motie en in vervolg daarop de beslissing op bezwaar. Het college wil graag, in overleg met de 
agendacommissie, bespreken welke mogelijkheden er zijn om de raad te informeren over de stand 
van zaken en de wijze waarop ze invulling wil geven aan de motie alvorens het college een besluit 
neemt over de bezwaren op de vergunning. 


