
  

 
 
 
 

 
 
 
Nummer : 164/2016 
Datum : 18 november 2016 
B&W datum : 15 november 2016 
Beh. ambtenaar : J.H.D. Hulshof 
Portefeuillehouder : T.M.M. Kok 
Onderwerp : Zendmast De Heurne 
 
 
Aanleiding 
In De Heurne is al jaren sprake van een slechte mobiele bereikbaarheid. Contact met de hulpdiensten 
wordt hierdoor bemoeilijkt.  
 
De KPN heeft ons benaderd in het kader van een plan van KPN om in heel Nederland haar bereik en 
netwerk te verbeteren en te verdichten. Waar het mobiele netwerk in Nederland niet goed functioneert 
en zelfs de hulpdiensten niet goed bereikbaar zijn, wil KPN haar maatschappelijke plicht vervullen. In 
dit kader heeft KPN ons benaderd om het bereik van de Heurne te verbeteren.  
 
In de Heurne woont een mevrouw die aangeeft stralingsgevoelig (hierna te noemen stralingsgevoelige 
vrouw) te zijn en die in het verleden heeft verzocht om een antennevrije zone van 2 km rond haar 
woning.  
 
Wij hebben gekozen voor de locatie bij het Vitens-pompstation in De Heurne om te komen tot 
realisatie van een zendmast met een hoogte van 40 meter. 
 
 
Inhoud mededeling 
 
Alternatieflocatie 
Wij hebben gekozen voor een mast bij het Vitens-pompstation in De Heurne en niet voor de ambtelijk 
voorgestelde voorkeurslocatie op het sport- en evenemententerrein Linderdijk. Met de keuze voor de 
alternatieflocatie het Vitens-pompstation wordt expliciet tegemoet gekomen aan de dringende oproep 
van de stralingsgevoelige vrouw om de mast binnen of nabij het zoekgebied, maar zo ver mogelijk 
weg (1,4 km) van haar woning te plaatsen. 
 
Verbetering mobiel bereik 
De Vitens-locatie ligt iets buiten het door KPN aangedragen zoekgebied, maar uit de afstemming met 
de KPN bleek dat een mast bij het Vitens-pompstation zendtechnisch haalbaar is. Het mobiel bereik in 
De Heurne zal door deze mast voldoende verbeteren. Vitens heeft al aangegeven mee te willen 
werken aan de realisatie van de antennemast. 
 
Antennebeleid 
Deze locatie past in de hoofdkaders van ons antennebeleid voor wat betreft de volgende aspecten: 
• er zijn in het zoekgebied geen mogelijkheden voor site-sharing, of plaatsing op hoge, niet-

monumentale gebouwen; de mast geeft mogelijkheden voor site-sharing; 
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• de locatie ligt niet in een woonwijk, niet in het groenblauwe raamwerk en niet in een beschermd 
stads- of dorpsgezicht; 

• de mast is gepland in een bebost gebied, nabij een bestaand bouwwerk; 
• de mast komt tegemoet aan de bepaling dat er meer aandacht moet zijn voor gebieden met een 

slechte mobiele dekking, zoals De Heurne. 
Deze locatie ligt echter niet op gemeentegrond, wat de voorkeur heeft op grond van ons beleid. Wel 
kan de mast op grond van Waterbedrijf Vitens worden geplaatst, die al heeft aangegeven hieraan te 
willen medewerken. Vitens kan de gemeente ondersteunen bij het faciliteren van een goed dekkend 
netwerk en de doorlooptijd voor realisatie verkorten, zoals ons antennebeleid voorschrijft. Daarnaast 
zal een mast van 40 meter hoog op deze plek wat meer zichtbaar zijn dan in geval van de locatie aan 
de Linderdijk. 
 
Stralingsgevoeligheid 
Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van elektrogevoeligheid valt het niet uit te 
sluiten dat een (kleine) groep mensen er last van heeft. Wetenschappelijk onderzoek geeft wel enige 
aanwijzingen dat bij een deel van de elektrogevoeligen gezondheidsklachten kunnen worden 
toegeschreven aan de veronderstelde blootstelling.  
Het is niet te verwachten dat onderzoek binnen enkele jaren de vragen kan beantwoorden over de 
mogelijke rol van EMV, psychische en andere mogelijke ziekten en milieufactoren bij het ontstaan van 
de gezondheidsklachten van elektrogevoeligen. Bron: Kennisplatform ElekroMagnetische Velden 
(samenwerkingsverband van o.a. RIVM, TNO, GGD, Agentschap Telecom en ZonMw). 
 
Ruimtelijke procedure 
De antennemast kan mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning met toepassing van 
een buitenplanse afwijking (art. 2.1, lid 1, onder c juncto art. 2.12, lid 1, onder a, onder 2º) Hiervoor 
wordt een reguliere Wabo-procedure doorlopen (8 weken). Immers een antennemast, niet hoger van 
40 meter is opgenomen in de lijst met planologische kruimelgevallen (bijlage II, art. 4 van de Bor). 
 
 
 
 
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: 

- Collegebesluit Zendmast De Heurne van 15 november 2016,  
 
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: 
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