
 
 
 
 
 
 
 
Aan het College van B&W 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch 
 
 
’s-Hertogenbosch, 11 maart 2020 
 
Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Zendmast bij kinderdagverblijf’ 
 
 

Geacht college, 
 
Op 7 januari en op 9 maart jl. hebben bewoners van de Groote Wielen en de eigenaar van 
Stadsboerderij Eyghentijds tijdens Informeren & Ontmoeten hun zorgen gedeeld over de plaatsing 
van de voorgenomen zendmast bij Stadsboerderij Eyghentijds. De beoogde locatie is op 
gemeentelijke grondgebied naast de Stadsboerderij waar tevens een kinderdagverblijf is gevestigd. 
De insprekers merken op dat de plaatsing van de zendmast niet voldoet aan een aantal punten uit de 
Nota Antennebeleid 2016.  
 
Ook blijkt de locatie van de zendmast niet in lijn met de beantwoording van het College d.d. 22 maart 
2017 op het ongevraagd advies van de bestuursraad Engelen-Bokhoven op de Nota Antennebeleid 
2016. In de beantwoordingsbrief stelt het College namelijk het volgende: 
 
Niet zozeer de functie van de gebieden waar een antenne-installatie is geprojecteerd doet ertoe, 
maar de aard van de omgeving. De antenne-installaties zijn immers goed te combineren met andere 
vormen van ruimtegebruik. De (gebouwde) omgeving is daarom mede bepalend voor de 
mogelijkheden de installaties op een verantwoorde manier in te passen. 
In de Nota Antennebeleid 2016 is voor het plaatsen van antenne-installaties gekozen voor algemene 
beleidsuitgangspunten. Deze uitgangspunten zien toe op “maximale” sitesharing en  op een 
verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, waarbij rekening  wordt gehouden 
met beeldkwaliteit, monumentale waarden e.d. Ook maatschappelijk belangen kunnen een rol 
spelen. Dat maakt dat wij in beginsel bij gebouwen met zogenaamde softe functies 
(kinderdagverblijven, basisscholen, verzorgings- en  verpleegtehuizen voor ouderen e.d.) geen 
antenne-installaties zullen laten plaatsen. 
 
D66 onderstreept bovenstaande lijn waarin bij gebouwen met softe functies geen antenne-
installaties worden geplaatst. Het verbaast de D66-fractie dan ook dat er nu het voornemen is om op 
dit stuk gemeentelijk grondgebied in de nabijheid van een kinderdagverblijf een grote zendmast te 
plaatsen. Te meer ook omdat er alternatieven in de nabije omgeving lijken te zijn. Dat brengt ons tot 
de volgende vragen:  
 

1. Blijft uw college bij het standpunt uit de beantwoordingsbrief d.d. 22 maart 2017 om in 
principe geen antenne-installaties toe te staan bij gebouwen met een softe functie? 
 



2. Waarom is dan toch gekozen voor deze locatie en zijn er alternatieve locaties onderzocht? En 
zo ja, waarom is niet gekozen voor de alternatieve locaties? 

 
3. Bent u het met D66 eens dat door het naastgelegen kinderdagverblijf en er alternatieve 

locaties in de nabijheid zijn, deze locatie bij nader inzien toch geen goede optie is?  
 

4. Bent u bereid om voor deze voorgenomen zendmast een alternatieve locatie te vinden? 
 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
René van den Kerkhof 
Fractievoorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch  
 


