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Geachte heer Bodde,

ln uw mailing van 25 september 2013 stelt u ons vragen inzake de UMTS-mast in Hoogh
Waalre. Tevens verzoekt u ons op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
stukken ter beschikking te stellen. ln het onderstaande gaan we hier nader op ¡n.

Vragen

Uw vragen worden hier thema-gewijs beantwoord.

- vergunningverlening (vragen l -4)
samenhangend antwoord:
ln 1994 heeft de gemeente het betreffende perceeltje grond verkocht aan PTT-Telecom ten
behoeve van het oprichten van een antennemast. ln 1994 is hiertoe een reguliere
bouwvergunning verleend op basis van een doorlopen vrijstellingprocedure ex artikel l9 WRo.
Dit op basis van een zogenaamde provinciale 'verklaring van geen bezwaar'. Later zijn geen

vergunningen meer afgeven omdat dat wettelijk gezien niet nodíg was (vergunningsvrij).

ln 1998 is deformeletenaamstellinggewijzigd van PTT-Telecom naar KPN-Telecom; in 1999 is
het onroerend goed weer afgesplitst naar KPN-Mobiel.ln2009120l0 is de grond in eigendom
overgegaan van KPN naar Novec bv/Colonne bv, zijnde een nationaal opererende beheerder
van leiding- en telecomnetwerken en opstelplaatsen voor antennes.

- rol van de gemeente (vragen 5-8)

samenhangend antwoord:
De grond waarop de mast staat, is niet in eigendom van de gemeente maar van Colonne bv,

een nationaal opererende eigenaar van antenne-opstelplaatsen. Het beheer van deze
opstelplaatsen is in handen van Novec bv.

Er heeft na 1994 geen grondtransactie meer plaatsgevonden waarbij de gemeente betrokken is

geweest. De gemeente ontvangt dan ook geen huuropbrengsten of anderszins. Het object is
wel WOZ-plichtig. Deze onroerende zaakbelasting is evenwel zeer beperkt (ca 38,- euro/jaar).
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- haalbaarheidsonderzoek verplaatsing (vragen 9- l0)
samen hangend antwoord:
Op basis van landelijk wet- en regelgeving cq richtlijnen van bijvoorbeeld de nationale

Gezondheidsraad, is er voor de gemeente geen aanleiding om aan te sturen op verplaatsing van

de mast. Er heeft dan ook geen uitgebreid haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar de

eventuele (fìnanciële) haalbaarheid hiervan.

- bouwen in Hoogh Waalre (vragen ¡ l- l3)
samenhangend antwoord
Bij de onwikkeling van het project Hoogh Waalre heeft op diverse thema's nader onderzoek

plaatsgevonden- Zo ook naar mogelijk belemmerende factoren bii de planontwikkeling.

Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld stankcirkels van agrarische bedrijven, zonering

rondom bedriiven, geluidszones als gevolg van wegverkeerslawaai. Zo is ook gekeken naar de

regelgeving en richtlijnen met betrekking tot UMTS-masten.

De algemeen gangbare richtlijnen van de rijksoverheid geven aan dat een veilige afstand tot een

dergelijke UMTS-mast minimaal 3 meter in horizontale richtíng bedraagt en 0.5 meter in de

overige richtingen (onder, boven, achter).

Op basis van de nationaal gehanteerde richtlijn "Bedrijven en milieuzonering" wordt als

richtlijn bij een dergelijke zendmast aangegeven een afstand van l0 meter aan te houden tot
woonbebouwing. Bii de verdere planontwikkeling is hiermee rekenÍng gehouden. Er is hiertoe
verder geen apart technisch onderzoek of anderszins als grondslag gebruikt.

Omdat de afstandmaat van l0 meter betrekking heeft op langdurig verblijf (bijvoorbeeld bij een

woning) en niet zo zeer op het zich tijdeliik begeven in deze zone, wordt geen aanleiding

gezien om aan te sturen op het plaatsen van een hek op l0 meter afstand rondom de mast.

- overleg met firma Novec (vraag l4)
antwoord:
Er heeft geen nader overleg plaatsgevonden met de Novec BV / Colonne BV over verplaatsing

van de mast omdat, zoals eerder gesteld bíj ons antwoord op de vragen 9- 10, verplaatsing naar

onze mening niet aan de orde is.

-overleg met Monet (vraag l5- l7)
samen hangend antwoord:
ln het antenneconvenanr u¡t 2002 (update 2010) dat de rijksoverheid heeft afgesloten met

Nederlandse telecombedrijven is ondermeer geregeld dat er inzicht moet zijn in de

antennelocatíes. De telecombedrijven informeren individuele gemeenten over hun plannen.

Het zogeheten 'plaatsingsplan' geeft aan waar antennes staan en waar eventuele nieuwe

antennes zouden moeten komen. De firma Monet treedt hierbij op als de vertegenwoordiger

van de verenigde mobiele netwerkoperators KPN, T-mobile en Vodafone.

Het plaatsingsplan geeft inzicht in spreiding van bestaande en zoekcirkels voor nog te bouwen

anten ne-oPstelpunten.

Sinds 2005 verschaft Monet jaarliiks informatie hierover aan de gemeente Waalre. Slechts een

enkele keer heeft dit aanleiding gegeven voor nader overleg op ambtelijk nívo. Hiervan zijn

geen gespreksverslagen gemaakt cq. beschíkbaar.
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- antennebeleid en dossiervorming (vragen l8-21)
samen hangend antwoord:
Tot aan de door u gesignaleerde onrust rondom mogelijke risico's van electrosmog zijn -voor
zover achterhaald- geen vergelijkbare vragen van bewoners bekend. Van dossíervorming tot
aan het in behandeling nemen van de vragen van uw initiatiefgroep, is dan ook nog geen sprake

geweest.

ln ons antennebeleid volgen wij de landelijke wet- en regelgeving. Er is voor ons geen

aanleiding om aanvullend lokaal beleid te ontwikkelen. Het lokaal antennebeleid zoals dat in
een aantal andere gemeentes is ontwikkeld, heeft veelal betrekking op beleid ten aanzien van

nieuw te plaatsen masten. Omdat in een kleine gemeente als Waalre plaatsing van nieuwe

zendmasten slechts incidenteel voorkomt, heeft dit mede daarom geen prioriteit gekregen.

lndien er vanuít de Rijksoverheid en/of de Gezondheidsraad wordt aangeven dat er aanleiding

is voor de gemeente Waalre om alsnog actief beleid op te stellen op gemeentelijk nivo dan

doen wij dat uiteraard.

WOB-ver¿oek
ln de bijlagen treft u de door u gevraagde informatie inzake de WOB voor zover deze

beschikbaar zijn.
Tegen het besluit op uw WOB-verzoek is het mogelijk bezwaar te maken (zie onder aan deze

brief voor de verdere procedure)

Gesorek
Uw zorg over mogelijke gezondheidseffecten van de straling van de UMTS-mast gaat ons erg

aan. Wij willen daarom een afuaardiging van uw initiatiefgroep graag uitnodigen voor een nader

gesprek hierover. Van onze zijde zullen hierbij de burgemeester, mr. H.C.R.M. de

Wijkerslooth, en de wethouder Volksgezondheid, mevrouw H. Balk, aanwezig zijn alsook
enkele betrokken ambtenaren. Tevens zal een vercegenwoordiger van de GGD
(Gemeenschappelijke GezondheidsDienst) aanschuiven vanuit een meer inhoudelijke expert¡se

met betrekking tot de stralingsproblematiek.
Via ons bestuursecretariaat zullen wij u binnenkort benaderen voor het maken van een

concrete afspraak.

Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretaris, de bu

rs mr. H M. de Wijkerslooth
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Bent u het niet eens rnet dit besluit oÞ uw WOtverzoek? Don kunt u hiertegen schriftelijk en

binnen zes weken na de verzenddotum von dit besluit bij de gemeente Waalre een

bezwaarschrift indienen. Wilt u het bezwoarschrift ondertekenen en ervoor zorgen dat het in

ieder geval de volgende gegevens bevat:

l. uw naem en odres;

2. de dotum;
3. een omschrijving (of een koþie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
4. argumenten voor het bezwaor;
5. uw hondtekening.

Noost het bezwoorschrift. kunt u bij de Rechtbønk Oost-Brobant een voorlopige voorziening

enlof schorsing van het beslult vrogen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting von de

beslissing op het bezwaarschrifg voorlopig mogelijk nadelige gevolgen von het besluit

voorkomen.
Een verzoek kunt u doen via httÞ:llloket.rechtsÞraok nllbestuursrecht; hieruoor heeft u wel

een elektronische hondtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kon ook en wel bii de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-BrabantWerkgebied Bestuursrecht, Postbus

90 I 25, 5200 MA's-Hertogenbosch.
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