
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
17R.00656 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 augustus 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s) : Ruimtelijke ordening 

Contactpersoon D. Loman 

Tel.nr. : 8301 

E-mailadres loman.d@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Bom van de Fractie van STERK Woerden over 

Minimale hoogte van gebouwen voor zendmasten 

Beantwoording van de vragen: 
Vooraf: De vragen zijn gesteld naar aanleiding van RIB 17R.00234. 

Vraag 1. Ziet het college mogelijkheden om plaatsing van zendmasten op lage panden te voorkomen 
middels een bepaling voor minimale hoogte van een pand? 

Antwoord: Nee, hiertoe zien wij geen mogelijkheden. Bij de plaatsing van vergunningsvrije masten heeft 
een gemeente geen formele sturingsmogelijkheid of bevoegdheid. Voor antenne-installaties die niet 
hoger zijn dan 5 meter (gemeten vanaf de voet van de installatie en excl. bliksemafleider) is cf. 
landelijke wetgeving geen omgevingsvergunning nodig. Als lagere overheid mag de gemeente geen 
regels stellen over een onderwerp dat al door de hogere wetgever is geregeld. 

Vraag 2. Zo ja, wat is volgens het college een wenselijke hoogte van panden voor zendmasten van 5 
meter hoog? 

Antwoord: Niet van toepassing. 

Vraag 3. Zo nee, ziet het college andere mogelijkheden om te voorkomen dat op panden lager dan 
bijvoorbeeld 20 meter of 7 verdiepingen zendmasten van 5 meter worden geplaatst? 

Antwoord: Echt voorkomen kan het college dit niet (zie antwoord 1). Wel kan enige druk uitgeoefend 
worden in een plaatsingsgesprek tussen gemeente en telecomoperators, waarbij op dat moment 
onderhavige gevallen aan de orde komen in een concept-plaatsingsplan. Informatie over 
plaatsingsplannen staat in de eerder verzonden RIB + bijlagen. 

Vraag 4. Zijn er oplossingen uit andere gemeenten bekend die mogelijk soelaas bieden? 
Antwoord: Nee, ons zijn geen gemeentelijke oplossingen bekend ten aanzien van de plaatsing van 

vergunningsvrije antennemasten. Alleen bij plaatsing op monumenten kunnen we nadere eisen stellen, 
maar alleen over de uitstraling (kleur) van de mast. 
Er zijn diverse voorbeelden van ruimtelijk beleid over de plaatsing van antennemasten maar deze zien 
alleen op vergunningsplichtige, niet op vergunningsvrije masten vanwege het genoemde onder 
antwoord 1. Een grondslag of instrumentarium om daadwerkelijk een nieuwe vergunningsvrije mast te 
voorkomen hebben we niet. 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 
17R.00234 

m-'meente 
W O E R D E N 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 18 april 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder ten Hagen 

Portefeuille(s) : Ruimtelijke Ordening en Handhaving 

Contactpersoon : R. Jutstra 

Tel.nr. 

E-mailadres : jutstra.r@woerden.nl 

Onderwerp: 
Antennemast op woongebouw Bakboordlaan 

17R.00234 

Kennisnemen van: 

Het proces over de plaatsing van de antennemast op het woongebouw aan de Bakboordlaan 38 - 70 in 
Woerden. 

Inleiding: 

De fractie Sterk Woerden heeft de plaatsing van de antennemast geagendeerd op de afgelopen 
commissievergadering 16 maart 2017. Dit was naar aanleiding van de klachtenbrief van omwonenden en 
een brief met een aantal vragen. Portefeuillehouder Ten Hagen heeft toegezegd om de vragen uit de brief 
en de inspreker te beantwoorden. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u nader. 

De gemeente en bewoners hebben er belang bij om antenne-installaties zo goed mogelijk in de omgeving 
te integreren zodat er geen wildgroei en horizonvervuiling ontstaat door het opzetten van verschillende 
mobiele netwerken. Tegelijkertijd vinden bewoners en bedrijven het belangrijk dat er goede 
communicatiemogelijkheden zijn via het mobiele netwerk van verschillende providers. Hierin schuilt meteen 
een dilemma. Enerzijds is het voor onze inwoners en bedrijven van het grootste belang dat zij in verbinding 
staan met de rest van de wereld, anderzijds wil ook niemand 'last' hebben van de antennes. De gemeente 
behartigt hierin waar mogelijk de belangen van haar inwoners. Onze invloed is echter beperkt, vooral bij 
vergunningvrije antennemasten. 

Door onze handhavingsinspecteur is in het constateringsrapport vastgesteld dat de bewuste antennemast 
op het woongebouw aan de Bakboordlaan vergunningvrij is op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dit 
betekent dat er vanuit het gemeentelijk Antennebeleid niet op getoetst wordt. De gemeente heeft geen 
sturingsinstrumenten voor het beïnvloeden van vergunningvrije bouwwerken. Wel kan de gemeente in het 
kader van het landelijke antenne convenant in overleg treden met de vereniging van de netwerkoperators 
'Moneť en het Antennebureau van de Rijksoverheid. 

In het antenne convenant zijn voorwaarden vastgelegd voor de plaatsing van vergunningvrije antenne

installaties tot en met 5 meter bestemd voor mobiele communicatie. Met dit convenant wordt geregeld dat 
deze antenneinstallaties, ondanks de vergunningsvrijheid, zorgvuldig worden geplaatst. Jaarlijks maken de 
operators een plaatsingsplan. Dit is de afgelopen jaren ook gedaan en vertrouwelijk met de gemeente 
gedeeld. Formeel heeft de gemeente geen instemmingsrecht met betrekking tot het plaatsingsplan. Wel 
kan de gemeente een plaatsingsgesprek aanvragen om te overleggen over alternatieven, eventuele 
gevolgen en noodzakelijke informatie voor de buurt. Het plaatsingsplan van maart 2016 is vastgesteld maar 
bevatte niet het zoekgebied van de Bakboordlaan. De plaatsingsplannen van voorgaande jaren bevatte het 
betreffende zoekgebied echter wel. Volgens de regels van het antenne convenant (artikel 3.6.6) is het 



mogelijk om tussentijds toch nog een locatie te ontwikkelen die niet op het plaatsingsplan staat. De 
gemeente is hierover echter niet schriftelijk geïnformeerd en heeft dan ook geen plaatsingsgesprek 
aangevraagd. In voorgaande jaren - toen de locatie van de Bakboordlaan wel op het plaatsingsplan stond 
- heeft de gemeente overigens ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een plaatsingsgesprek 
aan te vragen. 

De gemeente heeft onlangs - na de klachten - om opheldering gevraagd bij de bewuste operator T-Mobile 
over de locatiebepaling. Bovendien heeft de gemeente alsnog een plaatsingsgesprek aangevraagd bij 
Monet en heeft de gemeente bij het antennebureau navraag gedaan naar ingediende klachten. De operator 
T-Mobile heeft een aannemelijke toelichting en onderbouwing gegeven wat betreft de radio technische 
plaatsing en onderzochte alternatieven. Hierover is helaas niet gecommuniceerd met de omgeving wat 
volgens de gemeente wel nodig was. Het is volgens hen noodzakelijk dat de mast wordt geplaatst in het 
zoekgebied midden tussen de gebruikers ter voorkoming dat er meerdere masten moeten worden 
geplaatst. Zie hiervoor ook de uitgebreide toelichting in de bijlage. 

Zowel de gemeente als de operator T-Mobile hebben in het proces van plaatsing van de vergunningsvrije 
antenne-installatie niet adequaat gehandeld. De gemeente had in het verleden in gesprek kunnen gaan 
maar kan de plaatsing niet ongedaan maken. De toelichting op de locatiekeuze van T-Mobile voor de 
Bakboordlaan zou niet hebben geleid tot een andere locatie. De gemeente zal bij de plaatsingsplannen 
beter toezien op een zorgvuldige locatiekeuze. T-mobile had de buurt beter kunnen informeren over de 
noodzaak en de overwegingen bij de locatiekeuze. Groen West heeft, geheel volgens de afgesproken 
procedures, de eigen bewoners geïnformeerd. In bijgevoegde brieven vindt u de antwoorden op vragen van 
bewoners en in de bijlage treft u uitgebreidere achtergrondinformatie aan. 

Kernboodschap: 

De antenne-installatie op het woongebouw aan de Bakboordlaan is op grond van het Besluit 
Omgevingsrecht vergunningsvrij. Zoals op veel plaatsen, speelt daarbij het algemene dilemma van een 
goede mobiele bereikbaarheid versus de 'overlast' van de antenne-installaties. In dit specifieke geval is 
daarbij de procedure volgens het antenneconvenant niet goed nageleefd omdat de telecomoperator de 
nieuwe zoeklocatie niet had gecommuniceerd. De informatievoorziening aan de omwonenden had beter 
gekund. Nadere uitleg van de operator leidt niet tot een verzoek om een andere locatie te zoeken. Het 
opnieuw volgen van de procedure en het voeren van een plaatsingsgesprek zal echter naar alle 
verwachting niet leiden tot een andere locatie. Extra uitleg over dit proces door de operator en het 
antennebureau voor de bewoners is noodzakelijk. Het college geeft met deze raadsinformatiebrief 
antwoorden op de vragen en streeft naar een zorgvuldiger afstemmingsproces en informatietraject voor 
bewoners. 

Financiën: 

n.v.t. 

Vervolg: 

Na instemming van het college zijn de brieven van omwonenden beantwoord. De jaarlijkse 
plaatsingsplannen worden actief beoordeeld op nieuwe gevoelige locaties en streeft naar een zorgvuldig 
proces volgens de regels van het antenneconvenant. De gemeente zal er op toezien dat bij gevoelige 
locaties vooraf duidelijk met de omgeving wordt gecommuniceerd. 

Bijlagen: 

» Bijlage achtergrond informatie antennemasten Woerden corsa nummer 17U.08255 
» Bewonersbrieven 

o Bijlander 1 corsa nummer 17.002553 
o Bijlander 3 corsa nummer 17.002201 
o Bijlander 5 corsa nummer 17.001860 



o Bijlander 10 corsa nummer 17.005399 
« Antwoordbrieven bewoners 

o Bijlander 1 corsa nummer 17.U08001 
o Bijlander 3 corsa nummer 17.U08045 
o Bijlander 5 corsa nummer 17.U08065 
o Bijlander 10 corsa nummer 17.U08068 

De secretaris 

drs. M.H.J. v oer 



From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: maandag 31 juli 2017 13:37:43
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake minimale hoogte gebouwen voor zendmasten
Attachments: 170731 artikel 40 vragen sterk woerden inzake minimale hoogte gebouwen voor zendmasten.pdf 

Aan: het College
Aan: de Raad

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van STERK Woerden inzake minimale hoogte gebouwen voor zendmasten. Conform 
het Reglement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 31 augustus2017. Zie in dit kader ook brief 
17.013597 namens het college op de DLIS.

Met vriendelijke groet,

Wendy Plukaard

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 



	
	

Art	40	vragen	minimale	hoogte	gebouwen	voor	zendmasten	

	

De	fractie	van	STERK	Woerden	heeft	recent	vragen	gesteld	over	de	plaatsing	van	de	zendmast	

op	een	pand	van	Groenwest	ter	hoogte	van	de	Bijlander/Bakboordlaan	in	Woerden.	

	

Uit	de	beantwoording	van	de	vragen	bleek	dat	de	antenne	installatie	vergunningsvrij	 is	omdat	

het	een	fractie	lager	is	dan	5	meter	(blikseminstallatie	uitgezonderd).	Het	opmerkelijke	aan	deze	

specifieke	 situatie	 was	 dat	 deze	 locatie	 niet	 vooraf	 was	 aangemeld	 in	 het	 plaatsingsplan,	

daarmee	werd	dus	iedereen	voor	een	voldongen	feit	gesteld.		

	

Een	van	de	belangrijkste	bezwaren	 in	deze	 situatie	 is	het	 feit	dat	het	pand	zelf	middenin	een	

woonwijk	 staat	en	dat	de	hoogte	van	het	pand	met	 slechts	4	etages	 (circa	12	meter)	 in	geen	

verhouding	 staat	 tot	 een	 mast	 van	 5	 meter.	 Het	 zicht	 op	 het	 pand	 is	 daarmee	 voor	 veel	

inwoners	 ingrijpend	 veranderd.	 Het	 pand	 is	 bijna	 voor	 de	 helft	 opgehoogd	 met	 deze	 mast,	

vergunningsvrij.	 Elders	 in	de	 gemeente	 zijn	 zendmasten	op	hogere	panden	weggewerkt	 in	de	

gevel	zoals	bijvoorbeeld	bij	diervoeder	Blok.		

	

De	fractie	van	Sterk	Woerden	vraagt	zich	dan	ook	af	of	er	beleidsformuleringen	mogelijk	zijn	die	

herhaling	voorkomen:	

	

1. Ziet	 het	 college	 mogelijkheden	 om	 plaatsing	 van	 zendmasten	 op	 lage	 panden	 te	

voorkomen	middels	een	bepaling	voor	minimale	hoogte	van	een	pand?	

2. Zo	ja,	wat	is	volgens	het	college	een	wenselijke	hoogte	van	panden	voor	zendmasten	van	

5	meter	hoog?	

3. Zo	nee,	 ziet	het	 college	andere	mogelijkheden	om	 te	 voorkomen	dat	op	panden	 lager	

dan	 bijvoorbeeld	 20	 meter	 of	 7	 verdiepingen	 zendmasten	 van	 5	 meter	 worden	

geplaatst?	

4. Zijn	er	oplossingen	uit	andere	gemeenten	bekend	die	mogelijk	soelaas	bieden?	

	

Namens	de	fractie	STERK	Woerden,	

Elias	Bom	
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