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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Burgerbelangen Dinkelland, met 
betrekking tot de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mast t.b.v. de telecommunicatie aan de 
Kipboomweg nabij nummer 5 in Agelo. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u een beantwoording van de vragen. De vragen gingen vooraf met de volgende toelichting: 
“In de officiële publicaties van de Gemeente Dinkelland uitgave 28 april; 2022 staat dat er een verleende 
omgevingsvergunning is afgegeven voor het plaatsen van een mast t.b.v. telecommunicatie aan de 
Kipboomweg nabij 5 in Agelo.  
Wij vinden dat een zeer opmerkelijk bericht en hebben de volgende vragen die wij graag volgens art. 35 
afgehandeld willen zien.” 
 
Vraag 1: 
Wordt de Raad hier nog in gekend? En zo ja hoe kan er dan al een verleende omgevingsvergunning voor 
zijn, zo nee, wanneer gaat dat gebeuren? 
 
Antwoord 1: 
Er is op 15 april 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een mast voor 
telecommunicatiedoeleinden. Het betreft een vergunning voor de activiteit bouwen en voor de activiteit 
planologisch strijdig gebruik. Er kan middels een zgn. kruimelafwijking worden afgeweken van het 
bestemmingsplan. De kruimelvergunning is een relatief snelle route om van het bestemmingsplan af te 
wijken. Relatief snel omdat de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken op een kruimelaanvraag van 
toepassing is én omdat er geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad benodigd is. De 
raad is om die reden niet gekend in de aanvraag omgevingsvergunning voor dit project. De raad wordt in 
aanvragen gekend als er sprake is van een aanvraag waarvoor een verklaring van geen bedenkingen 
benodigd is.  
 
Vraag 2: 
Wat is de redenen dat er een extra mast geplaatst moet worden op deze locatie? 
 
Antwoord 2: 

 



In februari 2008 heeft de gemeente Dinkelland de Nota antennebeleid vastgesteld. Op basis daarvan dienen 
initiatieven ten behoeve van de plaatsing van antennemasten getoetst te worden aan een aantal aspecten, 
waaronder nut en noodzaak. Het initiatief is aan dit beleid getoetst en ten aanzien van nut en noodzaak is 
gebleken dat de mobiele dekking minimaal is in deze omgeving. Uit de door KPN overgelegde 
dekkingsoverzichten is gebleken dat Agelo en omgeving een mindere dekking hebben en een uitstekende 
dekking krijgen door plaatsing van de mast. Deze informatie is niet openbaar vanwege de 
concurrentiegevoeligheid hiervan.  
 
Vraag 3: 
Is de verleende omgevingsvergunning onherroepelijk? 
 
Antwoord 3: 
Nee, omdat het besluit vanaf 16 april 2022 voor een periode van zes weken ter inzage ligt en in deze 
periode bezwaar kan worden gemaakt en een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend. 
 
Vraag 4: 
Inwoners van Ootmarsum en met name degene die bij het zwembad de Kuiperberg wonen moesten lijdzaam 
toezien dat ondanks de gang naar de RvS de Gemeente een mast mocht plaatsen naast het terrein van het 
zwembad, is dit nieuwe verzoek al gecommuniceerd met deze inwoners; 
 
Antwoord 4: 
De aanvraag en de vergunning zijn op de gebruikelijke manier kennisgegeven in o.a. DinkellandVisie en het 
Gemeenteblad.  
 
Vraag 5: 
Ondanks vele verzoeken en pogingen om deze mast op een andere plek te plaatsen bleef zowel de 
Gemeente alsmede de telecom aanbieder bij het standpunt dat alle plekken in de nabijheid onderzocht 
waren maar er geen betere plek dan de Kuiperberg in omstreken te vinden was. Kunt u na dit bericht het 
bovenstaande nog steeds in stand houden? 
 
Antwoord 5: 
Ja, door de hoogte van de Kuiperberg ten opzichte van het omliggende landschap is dit de beste locatie. 
Door de grote hoogte is het bereik het verst en kan het een groot deel van de omgeving van mobiele dekking 
voorzien. 
 
Vraag 6: 
Kijken we nu naar de afstand Kuiperberg/Kipboomweg ligt dat misschien 1.5 kilometer hemelsbreed uit 
elkaar. In hoeverre wist de Gemeente toen al dat er nog een mast geplaatst zou worden?  
 
Antwoord 6: 
Dat was niet bekend. Op 29 juni 2020 heeft de rijksoverheid frequentieruimte geveild met enkele eisen. De 
drie telecomaanbieders die de veiling hebben gekregen moeten voldoen aan diverse verplichtingen die met 
de vergunningen aan hen zijn gesteld. Zoals aan de dekkingseis, waarbij zij op 98% van de oppervlakte van 
elke Nederlandse gemeente mobiele dekking moeten realiseren, én normen voor de minimale snelheid die 
daarbij moet worden aangeboden aan consumenten en bedrijven. Beide eisen zorgen ervoor dat het huidige 
netwerk niet volstaat en dat er meerdere antennemasten nodig zijn. 
 
Vraag 7: 
In hoeverre is er nut en noodzaak voor deze nieuwe communicatiemast? 
 
Antwoord 7: 
Zie het antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 8: 
Stel dat de omwonenden van de Kuiperberg weer bezwaar gaan maken bij de RvS, kan het dan zo  zijn dat 
door deze nieuwe ontwikkelingen alsnog de bestaande mast op de Kuiperberg moet worden  afgebroken. 
Ook als je dan nu kijkt naar de nut en noodzaak? 
 
Antwoord 8: 
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de mast nabij het zwembad is onherroepelijk. Dat wil 
zeggen dat de vergunning onaantastbaar is.  
 
 



Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
de secretaris 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


