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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Plaatsing UMTS-masten 
 

1. Doel van de bespreking  
Dit onderwerp is op verzoek van de fracties STERK Woerden en Inwonersbelangen (i.r.t. agendapunt 
9a) geagendeerd. 
  
STERK Woerden 

De brieven geven aan dat inwoners hierdoor zijn overvallen. Wij vragen ons af hoe het zit met deze 
mast in relatie tot het gemeentelijk zendmastenbeleid  uit 2010 (zie bijgevoegd bij de 
vergaderstukken). 
 
De vraag is wat de commissieleden denken over een dergelijke plaatsing van een mast in een 
woonwijk en ook nog zonder communicatie vanuit de woningbouw terwijl juist in de gemeentelijke 
notitie allerlei voorwaarden staan over inpasbaarheid en dergelijke. De vraag aan het college is dan 
ook wie hierop toezicht houdt en verder aan de commissieleden of wij misschien willen nadenken 
over aanscherping van de notitie waar het gaat over voorzorgsprincipe of communicatie bij plaatsing 
van masten.  
In dit geval is het een complex van Groenwest waar de mast op staat, maar het kan ook particulier 
eigendom zijn en de omgeving heeft maar te accepteren dat er een mast van 5 meter opeens op kan. 
Als je een bouwvergunning voor een verdieping van 3 meter wil, dan zijn er wel allerlei procedures. 
 
Kortom: de vraag rijst of dit een wenselijke ontwikkeling is en of de commissie  vanuit de gemeente 
hier scherpere richtlijnen voor zou willen opstellen en wat dan de mogelijkheden zijn. 
 
Inwonersbelangen 
Deze fractie heeft aangegeven dat dergelijke burgerbrieven een voorbeeld zijn van de “communicatie 
overheid – samenleving”, zoals genoemd bij agendapunt 9a. 
 
Voor de behandeling zijn de wethouders Stolk en Ten Hagen uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
Dit onderwerp staat op zichzelf. Als kapstok voor de bespreking zijn een drietal burgerbrieven 
bijgevoegd alsmede het Woerdense antennebeleid uit 2010. 
 

3. Vervolgprocedure 
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
Geen. 
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