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Aan de fractie van PvdA
t.a.v. de heer E. van Estrik
     
     
     

Datum

15 december 2011

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 

Reglement van orde betreffende UMTS-mast 

Spechtenkamp

Bijlage(n)

     

Afdeling

Vergunningverlening

Behandeld door

Marc Zondag

Direct nummer

0346 25 46 32

E-mail

marc.zondag@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk

     

Uw kenmerk

     

Bij beantwoording graag ons 

kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer Van Estrik,

Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen gesteld over het mogelijk 
plaatsen van een UMTS-mast in de wijk Spechtenkamp.

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 1
De PvdA-fractie heeft vernomen dat er plannen zijn om een UMTS-mast in de wijk Spechtenkamp te plaatsen, 
op de grens met de wijk Zebraspoor, van circa 15 meter hoog. Blijkbaar is hiervoor reeds een vergunning 
aangevraagd. Bewoners vrezen voor de mogelijke gezondheidsrisico’s en voor de verkoopbaarheid van hun 
woningen.

Is bovenstaande correct?

Antwoord 1

Er is informatief overleg geweest met een aanbieder van mobiele telefonie voor het plaatsen van een UMTS-

mast in de wijk Spechtenkamp. Er is nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend. 

Vraag 2
De raad te informeren over de stand van zaken, de aanleiding, de overwegingen e.d. ten aanzien van deze 
UMTS-mast. Ook zijn wij benieuwd welk beleidskader u hanteert bij het al dan niet toekennen van een 
dergelijke vergunning en of u van plan bent de vergunning te verlenen. Ook zijn wij benieuwd naar het 
beleidskader dat u hanteert bij het selecteren van locaties voor dergelijke masten.

Antwoord 2

Voor het plaatsen van een antennemast is een omgevingsvergunning nodig. Een eventuele aanvraag 

omgevingsvergunning moet getoetst worden aan het bestemmingsplan. Op de voorgestelde locaties is het 

plaatsen van een mast niet toegestaan. Het college kan afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan. 

Bij een dergelijke afweging moeten de belangen van de aanvrager en de omwonenden worden afgewogen. 

Pagina  1 van 2



27
d6

17
c5

-4
68

6-
43

65
-b

7a
f-

/2

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

Vraag 3
Vooralsnog af te zien van een procedure die leidt tot plaatsing van een dergelijke mast en alternatieve 
locaties buiten de woonwijken van Maarssenbroek te zoeken (Kanaalzone, Parkzone, politiebureau e.d.) en 
hierover de raad te rapporteren.

Antwoord 3
Er is nog geen sprake van een aanvraag. Wij hebben de provider gevraagd om de noodzaak van de mast 
nader te onderbouwen aan de hand van een dekkingsplan. Daarbij dient men aan te geven er alternatieven, 
bijvoorbeeld in de vorm van hoge gebouwen, beschikbaar zijn die een deel van het dekkingsprobleem 
kunnen oplossen. 

Vraag 4
De betreffende twee wijkcommissies (Spechtenkamp en Zebraspoor) per direct op de hoogte te brengen 
van deze vragen en de beantwoording.

Antwoord 4
Eind november 2011 heeft er overleg plaatsgehad tussen de initiatiefnemer en het wijkbestuur van 
Spechtenkamp. Deze wijkcommissie is dus op de hoogte van de plannen. Omdat de locaties zijn gelegen 
binnen de wijk Spechtenkamp is de wijkcommissie Zebraspoor niet geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

K.H. Wiersema
wethouder
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