
Motie antenne Veertels 
4 juli 2017 

4-7-2017 1 



Motie 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. 
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Heroverweging 

• Bezwaarprocedure is een heroverweging 
• Geldend beleid als uitgangspunt 

heroverweging, ivm Rechtszekerheid 
• Wettelijk geen vrijheid om in kader lopende 

vergunningsaanvraag vastgesteld beleid te 
herzien en/of hiervan af te wijken (Awb, art 4:84) 

• Niet letterlijk motie uitvoeren, college handelt 
in geest van 
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Gesprekken Vodafone  

• Huidige locatie is voor Vodafone beste optie 
• Vodafone wel bereid mee te werken aan 

alternatieve locatie: 
– Binnen de vastgestelde plaatsingszone 
– Radiotechnisch gelijkwaardig  
– Compensatie kosten 
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Alternatieve locaties 

• A58 
• Katsbogte Tilburg 
• Antennes Goirle 
• Waterzuivering 
• Tennispark /Dorpstraat 

56 
• Kerktoren 
• Krim 
• Scouting / Tilburgseweg 
• Buitengebied 
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Dekking 

Huidige dekking Dekking met antenne 
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Alternatieve locatie Veertels 

Locatie zoeken op basis van: 
• Radiotechniek  

– dekkingsproblematiek vraagt om een hoge mast 
• Bouwtechnische aspecten  

– voetprint 10x10 meter 
• Plaatsingszone 
 

Conclusie: 
Veertels 20 enig mogelijk alternatief 
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Veertels 20 
 

• Ruimtelijk 
• In zicht, niet minder 

bezwaren 
• Heisteeg 
 

• Juridisch  contractueel  
• Huurder en eigenaar 
 

• Financieel 
• Vergoeding versus 

bruikbaarheid 
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Conclusies 

• College handelt en overweegt zo goed 
mogelijk in de geest van motie 

 

• Uitgebreide afweging van belangen gemaakt 
 

• Heroverweging binnen kaders bestaand beleid 
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Conclusies motie 

Punt 1: Op basis van de heroverweging geen  
   geschikte alternatieve locatie  
Punt 2:  In 2018, na 5 jaar, Antennebeleid  
 evalueren. Afhankelijk van resultaten 
 evaluatie, aanpassing beleid en/of 
 zonering  
Punt 3:  Informeel en formeel worden burgers 
 actief bij besluitvormingsprocessen 
 betrokken gegeven voor het college 
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Alternatieve locaties in plaatsingszone   
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