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Hierbij doen wij u ons advies als bedoeld in de artikelen 16 en 17 van de Verordening commissie
bezwaarschriften toekomen inzake de bezwaarschriften van:

o de heer H. Leever, Oude Eibergseweg 13, Haarlo (ingekomen op 20 augustus 2018);
¡ de heerA.C. Bakker, Bussinkdijk Ta,Haarlo (ingekomen op23 augustus 2018);
¡ Erye Veldink, mevrouw E. van Leeuwen, Eibergseweg 42, Haarlo (ingekomen op 28

augustus 2018);
r de heer W. Abbas, Hupselsedijk 1, in Haarlo (ingekomen per mail op 24 augustus 2018 en

per post op I september 2018);
¡ de heer W. Abbas, namens mevrouw M. van Donselaar, Hupselsedijk 1, Haarlo (ingekomen

per mail op 24 augustus 2018 en per post op I september 2018);
¡ Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), mede namens de Stichting Het Geldersch

Landschap (ingekomen op24 augustus 2018);
r MevrouwW. de Jong, Wolinkweg 11, Haarlo (ingekomen op24 augustus 2018).

De bezwaren zijn gerícht tegen het besluit van 16 juli 2018 (verzonden 17 juli 2018), waarbij
besloten is een omgevingsvergunning te verlenen aan de heer D.J.M. Bazuin, namens KPN b.v.
(hierna: vergunninghouder). Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteiten:
- "het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening" voor het plaatsen van een mast en een

erf-lperceelafscheiding ten behoeve van een telecominstallatie voor het mobiele netwerk van
KPN op de picknickplaats aan de Dennenweg in Haarlo;

- "bouwen", voor de bouw van een mast en een hekwerk ten behoeve van een telecominstallatie
voor het mobiele netwerk van KPN op de picknickplaats aan de Dennenweg in Haarlo;

- "het vellen van 1 zomereik en 1 ruwe berk" aan de Dennenweg in Haarlo (kadastraal bekend
gemeente Borculo, sectie G nummer 88) met daarbij een herplantplicht van 2 winterlindes in de
directe omgeving van het Kerkepad in Haarlo (kadastraal bekend gemeente Borculo, sectie G
nummer 57), zoals aangegeven op het beoordelingsformulier kappen;

- "het vellen en rooien van houtgewas, 1 zomereik en 1 ruwe berk" (aanleggen) aan de
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Dennenweg in Haarlo (kadastraal bekend gemeente Borculo, sectie G nummer 88).

Ðe bez¡taarschriften zijn ingediend op grond van artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna te noemen: Awb).

Puntsqewijs en chronolooisch ovezicht van achterqronden

. Op 13 maart 2018 ís de aanvraag om een omgevingsvergunning onfuangen;
r Er wordt op 15 maart 2018 een mailing verstuurd dat de aanvraag voor de Veldweg is

ingetrokken en dat er een alternatieve locatie is gevonden;
. Btj brief van 3 mei 2018 wordt gevraagd de aanvraag aan te vullen. Tevens wordt besloten de

beslistermijn te verlengen met zes weken;
. Op 18 juni 2018 wordt op verzoek van de aanvrager de beslístermijn verlengd met zes weken;
. De omgevingsvergunning wordt op 16 juli 2018 verleend. Het besluit is vezonden op 17 juli

2018;
o Tussen 20 augustus 2018 en 28 augustus 2018 dienen bearuaarden een bezwaarschrift in;
o De bezwaarschriften zijn ter advisering in handen van onze commissie gegeven.

Hoozittinq

Bezwaarden, vergunninghouder en uw college zijn in de gelegenheid gesteld om op maandag 22
oktober 2018 hun, respectievelijk uw standpunt toe te (doen) lichten. Van deze gelegenheid is door
alle partijen gebruik gemaakt. Van het besprokene is een verslag opgesteld, waarvan een
exemplaar bij dit advies is gevoegd.

Nader onderzoek
Naar aanleiding van het gestelde tijdens de hoorzitting heeft de commissie bij brief van 30 oktober
2018 aan uw college gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de blootstellingslimieten. Daarnaast
is gevraagd om door middel van metingen en/of andere onderzoeksgegevens aan te geven of
iemand gezien de afstand waarop híj/zij woonachtig is feítelijke gevolgen kan ondervinden van de
aanwezigheid van de mast.

Uitkomst nader onderzoek
De reactíe op het nader ondezoek wijst uit dat onafhankelijke metingen laten zien dat de
veldsterkten van antennemasten zonder uitzondering ruim onder de strengste blootstellingslimiet
voor elektromagnetische velden blijven.

Verwezen wordt naar een ondezoek in de gemeente Losser op 2}juni 2018. Op 328 meter van een
antennemast is een veldsterktemeting uitgevoerd. De uitkomst hiervan is dat de gemeten veldsterke
op die afstand lager ís dan 1 volt per meter (V/m).

Op de vraag van onze commissie of iemand op grote afstand feitelijke gevolgen kan ondervinden
van de aanwezigheid van de mast, is het antwoord van uw college (onder venruijzing naar de brief
van KPN) dat het wetenschappelijk niet aangetoond is dat mensen de aanwezigheid van
elektromagnetische velden kunnen waarnemen of aan hun klachten kunnen bemerken.

Ontvankeliikheid van de bezwaarschriften

Het besluit is verzonden op 17 juli 2018. Krachtens artikel 6:9, eerste lid, van de Awb is een
bezwaarschrift tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen.
De termijn vangt aan op 1B juli 2018. De indieningstermijn eindigt derhalve op28 augustus 2018. De
bezwaarschriften zijn ontvangen tussen 20 augustus en 28 augustus 2018. De bezwaarschriften zijn
daarmee tijdig ontvangen en voldoen aan de eisen van artikel6:5 van de Awb.
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Wel of geen belanghebbende?
ln deze zaak dient allereerst te worden beoordeeld of alle bezwaarden als belanghebbende bij het
bestreden besluit kunnen worden aangemerkt. De wet (i.c. artikel 8:1, eerste lid, van de Awb in
samenhang met artikel 7:1, eerste lid, van de Awb) bepaalt immers dat alleen belanghebbenden
bez¡'taar kunnen maken tegen een besluit. Op grond van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt
onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft overwogen in bijvoorbeeld de
uitspraak van23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, geldtals uitgangspuntdatdegene die
rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die een besluit toestaat, in beginsel
belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium "gevolgen van enige betekenis" dient als còrrectie op
dit uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken als de gevolgen wel zijn vast te stellen,
maar de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate
gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. Daarbij wordt acht geslagen op de
factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling en milieugevolgen (onder andere geui, geluid,
licht, trilling, emissie en risico) van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo ñodig
in onderlinge samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke
gevolgen kunnen van belang zijn.

Uít de beschikbare informatie blijkt dat de afstand tussen de antennemast aan de Dennenweg en:. de woning aan de Oude Eibergseweg 13 in Haarlo hemelsbreed ongeveer gg0 meter
bedraagt;

o de woning aan de Wolinkweg 11 in Haarlo hemelsbreed ongeveer 630 meter bedraagt.. de woning aan de Bussinkdijk 7a in Haarlo hemelsbreed ongeveer 810 meter bedraagt;¡ de woning aan de Hupselsedijk 1 in Haarlo hemelsbreed ongeveer 460 meter bedraagt;. de woning aan de Eibergsewe g 42 in Haarlo hemelsbreed ongeveer 380 meter bedraagt;

Tijdens de hoorzitting vast ís komen te staan datbez¡taarde Erve Veldink, de Eibergseweg 42 het
hele jaar door zicht heeft op de antennemast aan de Dennenweg. Ztj ondervindt feitelijke gevolgen
van deze mast. Bezwaarde Abbas aan de Hupselsedijk 1 in Haarlo heeft aangegeven slechts zicht
te hebben op de mast als de bladeren van de boom zijn. De overige bezwaarden hebben vanuit hun
woning geen zicht op de mast. Daarnaast zeggen de bezwaarden aan de Hupselsedijk 'l en
wolinkweg 11 in Haarlo milieugevolgen te ondervinden (straling) van de mast.

De KPN heeft op 7 november 2018, ontvangen op 9 november 2018, aan uw college laten weten dat
uit onderzoek in de gemeente Losser blijkt dat op een afstand van ongeveer 328 meter de
veldsterkte minder dan 1 Volt per meter is. De meetgegevens van het Agentschap Telecom
onderschrijven dit.

De commissie ziet in bovengenoemde afstanden, in combinatie met het feit dat in onderhavige
situatie er geen sprake is van een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer (de mast is
minder dan 4 kW), de aard van de bebouwing (een antennemast), de zeer geringe veldsterkte van
minder dan 1 V/m op 328 meter en de wetenschap dat deze minder wordt naarmate de afstand
groter wordt, aanleiding voor de conclusie dat bezwaarden:

r De Jong, Wolinkweg 11
o Abbas, Hupselsedijk 1

. Donselaar, Hupselsedijk 1

. Leever, Oude Eibergseweg 13

. Bakker, Bussinkdijk 7a
naar objectieve maatstaven gemeten geen gevolgen van enige betekenis ondervinden van de
antennemast. Zij worden dan ook niet geraakt in een objectief bepaalbaar belang dat rechtstreeks bij
het besluit tot weigering van de vergunning is betrokken. Gelet hierop zijn zij geen belanghebbenden
in de zin van artikel 1:2 van de Awb. Ten aanzien van bezwaarde De Jong wordt nog opgemerkt dat
een bijzondere gevoeligheid voor stralíng geen aanleiding is om hierover anders te oordelen. Het is
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tot op heden vaste jurisprudentie dat klachten als gevolg van straling op grond van de huidige stand
van de wetenschap niet worden erkendl. De commissie dient hiermee rekening te houden. Er is op
dit moment naar objectíeve maatstaven gemeten geen gevolgen van enige betekenis voor wat
betreft de stralíng.

Wat deze bezwaarden aan bezwaren hebben ingebracht wordt daarom buiten beschouwing gelaten

De commissie is van mening dat de andere bezwaarden wel als belanghebbende als bedoeld in
artikel 1:2van de Awb zr¡n aan te merken.

De bezwaren
Nu de commissie van oordeel is dat slechts Erve Veldink, de GNMF en Stichting Het Geldersch
Landschap ontvankelijk zijn in hun bezwaar, zal hieronder ook (onder verwijzing naar de inhoud van
de bezwaarschriften) alleen van deze bezwaarden een samenvatting worden gegeven van de
aangevoerde grieven:

Erue Veldink, mevrouw E. van Leeuwen:
¡ Alleen een beperkt aantal inwoners heeft belang bijverbetering mobiel KPN bereik;
. Straling geeft nadelige gevolgen voor gezondheid en bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van

bezwaarde is juist gericht om mensen die gevoeliger zijn voor allerlei prikkels, waaronder
straling;

o De belangen van een al decennia lang bestaand bedrijf worden op deze manier genegeerd
en opgeofferd aan het belang van KPN;

r De gemeente gaat af op beweringen van de KPN. Dat is als de slager die zijn eigen vlees
keurt;

o De mast doet afbreuk aan het landschap;
o De stemming bij de inloopbijeenkomst was onzorgvuldig en geeft een onjuist beeld;
. Hun belangen worden wel degelijk geschaad, naast die van het landschap, de

stralingsgevoelige inwoners, de 130 ondertekenaars van de petitie en de overige indieners
van bezwaar;

o De belangen van een vijfde deelvan de inwoners van Haarlo wordt ondergeschikt gemaakt
aan het belang van een enkel bedrijf.

GNMF (mede namens Stichting Geldersch Landschap)
o Een goede landschapstoets ontbreekt ten onrechte;
. De planlocatie ligt in het grondwaterbeschermingsgebied. Het betreft onder meer een

boringsvrije zone;
o Kernkwaliteíten moeten volgens de omgevingsverordening Gelderland beschermd worden;
o Een mast van 40 meter hoog is een aantasting op de diverse aanwezige kwaliteiten van het

Gelders natuurnetwerk en de groene ontwikkelzone en de beleving daarvan;
o De mast wordt een opvalfend element in het landschap;
. De mast staat midden in het essenlandschap en vormt daarmee een dissonant;
o Onduidelijk is of het bouwplan getoetst is aan de vereisten in de omgevingsverordening

Gelderland;
r Ook het vigerende bestemmingsplan erkent de status van het bíjzondere karakter van de

omgeving en bepaalt dat de diverse voorkomende landschapskernmerken, elementen en
overige kwaliteiten zijn beschermd ;

o Er geldt een aanlegvergunningstelsel. De kap van de bomen, het leggen van kabels en het
aanbrengen van funderingswerken mag niet zonder vergunning;

. ln artikel 2 van het bestemmingsplan staat dat een vergunning mag en moet worden
geweigerd als indirect of direct afbreuk wordt gedaan aan de landschapswaarden van het
gebied. De beleving van rust en reliëf worden aangetast nu de mast het omgevingsbeeld en

r Zie b¡voorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 23 januari 2013; ECLI:NL:RVS:2013:BYg217 en de
uitspraak van 5 december 2018; ECLI:NL:RVS:2018:3979 (zie rechtsoverweging 14.).
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de beleving daarvan voor een groot deel zal gaan bepalen. Het landgoed Wolink zal in
belangrijke mate aan kwaliteit inboeten;

r Het antennebeleid stelt in hoofdstuk 5 dat ten aanzien van onder meer waardevolle
landschappen en karakteristieke essen een restrictief beleid geldt;

o Verder staat in het beleíd dat geprobeerd wordt plaatsing te voorkomen als de locatie
gelegen is in een karakteristiek essengebied en in waardevolle landschappen;

o Een gebiedsvreemd element als een hoge zendmast past niet in het essentandschap bij
Haarlo. Het leidt tot aantasting van het karakter en van de beleving van de omgeving als
cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol;

r Er is te voorbarig gekozen voor de locatie aan de Dennenweg. Er hadden wel adequate
locaties en oplossingen gevonden kunnen worden;

¡ De locatie valt, volgens het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland, onder
de bestemming agrarisch met waarden. Gelet op het feit dat het bestemmingsplan
Buitengebied Borculo vrij gedateerd is, zijn er volgens bezwaarde voldoende redenen om de
aanvraag ook te toetsen aan het beoogde beleid zoals beschreven in dit voorontwerp;o Stichting Het Geldersch Landschap is niet betrokken bij de diverse overleggen en de
voorbereiding van het besluit. ln die zin is het besluit in strijd met artikel 3:4 Awb tot stand
gekomen;

o Er is in het besluit niet ingegaan op hun zienswijze;
¡ De plaatsing van een antennemast direct grenzend aan dit landgoed betekent een afbreuk

aan de bestaande maar ook te herstellen natuur, landschaps- en cultuunruaarden en de
beleving daarvan;

¡ Het is onaanvaardbaar dat bij de besluitvorming geen rekening is gehouden met de
kwaliteiten van dit landgoed;

o De locatie aan de Veldweg doet minder afbreuk aan het landschap dan de locatie aan de
Dennenweg. Ook de inwoners van Haarlo hebben alternatieve locaties ingediend die gezien
de impact voor mens en natuur zeker de moeite waard zijn om te ondezoeken;. ln het besluit is niet gemotiveerd waarom de locatie aan de Dennenweg prevaleert boven de
andere locaties;

I Met betrekking tot het door KPN gewenste bereik wordt voorgesteld om een onafhankelijk
deskundige zich te laten buigen over het ontvangstbereik bij de verschillende locatie-
alternatieven.

Overweqingen en oordeelvan de commissie

Wetteliik kader

Wabo
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna te
noemen: Wabo) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

a. het bouwen van een bouvrn¡verk;
b. het uitvoeren van een werk, geen bouwurerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen

waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit is bepaald';

c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
d. (....)t/mi(...).

ln artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning is vereist
om een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het vellen of doen
vellen van een houtopstand (hierna: "kapvergunning").

lngevolge artikel 2.10, eerste lid, van de Wabo moet een aanvraag om omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wabo, onder a, worden geweigerd indien:
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a

b.

de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het
bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bour¡nrverk waarop de
aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zíjn gesteld bij of krachtens een
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het
bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de
aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de
bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is
gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
de activiteit ín strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het
exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening;
het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met
uitzondering van een tijdelijk bour¡nverk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op
zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te venryachten ontwikkeling
daalan, ín strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in
artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is
dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
( .)

c.

d.

e.

Het betreffen in artikel 210 van de Wabo dwingende weigeringsgronden. Een aanvraag mag alleen
en moet worden geweigerd als er strijd is met één van bovengenoemde criteria. Dit houdt in dat de
omgevingsvergunning alleen op deze gronden kan worden geweigerd.

Op het voorgaande moet wel de nuancering worden aangebracht dat bij strijd met het
bestemmingsplan de aanvraag om een omgevingsvergunning - voor zover hier relevant - tevens
wordt aangemerkt als een aanvraag om een afwijking op grond van artikel 2.12van de Wabo (in dit
geval ook wel aangeduid als de kruimelafwíjking).

Artikel 2.11, eerste lid, van de Wabo bepaalt dat een aanlegvergunning geweigerd moet worden als
de aanlegactiviteit in strijd is met regels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen over de
aanlegvergunning. ln die gevallen wordt, volgens het tweede lid, de aanvraag voor een
omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1,lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts
geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12Wabo niet mogelijk is.

ln het eerste lid van artikel 2.12van de Wabo is bepaald dat voor zover de aanvraag heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, een omgevingsvergunningsvergunning slechts
kan worden verleend:
a. lndien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:

1. Met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen
regels inzake añruijking;
2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
3. lndien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van
het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

b. Vm d (...).

Bor
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten tweede, van de Wabo kan voor zover de aanvraag
betrekking heeftop een activiteitals bedoeld in artikel2.1, eerste lid, onderc, de
omgevingsvergunning slechts worden verleend in de bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen gevallen. Hiermee wordt het Besluit Omgevingsrecht (hierna: Bor) bedoeld.

ln artikel 4, vijfde lid, van de bijlage ll van het Bor is een antennemast tot en met een hoogte van 40
meter opgenomen als "aangewezen geval" (een zogeheten kruimelgeval).
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O mg evi no sve rorde n i ng G e I d e rl an d
ln artikel 3.3.3.7 tweede lid van de Omgevingsverordening Gelderland (hierna:
omgevingsverordening) is bepaald dat het in een grondwaterbeschermÍngsgebied verboden is
grond- of funderingswerken uit te voeren of te hebben op een diepte van 2 meter of meer onder het
maaiveld.

ln het derde lid van dit artikel is bepaald dat het bepaalde in lid 1 en 2 niet geldt als voldaan wordt
aan de voorschriften in bijlage 4 (...), onderdeel F.

Het vierde lid bepaalt dat van (...) of het uitvoeren van grond- of funderingswerken onder de in het
derde lid bedoelde voorschriften, degene die de activiteit onderneemt, een melding doet bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ten aanzien van deze melding is artikel 3.3.6.4 van
toepassing (vijfde lid).

In artikel 3.3.4.3 tweede lid van de omgevingsverordening is bepaald dat artikel 3.3.3.7
overeenkomstig van toepassing is, met dien verstande dat voor'grondwaterbeschermingsgebieden'
wordt gelezen: boringsvrije zone.

De commissie constateert dat de locatie aan de Dennenweg in Haarlo is gelegen in zowel het
grondwaterbeschermíngsgebied als een boringsvrije zone.

Omoevinssverordeninq biizondere bomen en - qroene structuren 2010
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de omgevingsverordening is het verboden zonder vergunning
van burgemeester en wethouders

a. Een boom of houtopstand die voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid,
b. Houtopstanden welke meldingsplichtig zijn op grond van de Boswet en
c. Overige landschappelijke houtopstanden te (doen) vellen of te (laten) rooien.

ln het tweede lid van artikel 3 is bepaald dat een vergunning kan worden geweigerd Índien het
belang van verlening niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van behoud van de
houtopstand:

a. Natuur- en mílieuwaarden;
b. Landschappelijke waarden;
c. Cultuurhistorische waarden;
d. Waarden van stads- en dorpsschoon;
e. Waarden van recreatie en leefbaarheid.

Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voonrvaarden (artikel 3,
vierde lid).

Artikel 5 eerste lid van de omgevingsverordening bepaalt dat de vergunning maximaal 1 jaar geldig
is en dat deze termijn gaat lopen de dag nadat het besluit onherroepelijk is geworden.

Bestemmingsplan
Het is vaste jurisprudentie dat bij een bouwplan getoetst dient te worden aan het bestemmingsplan
dat in werking was op het moment van beslissen op de aanvraagrOp het moment van
besluitvorming gold het bestemmingsplan "Buitengebied Borculo"". Het perceelwaar de
antennemast opgericht wordt, heeft volgens het besluit op grond van het bestemmingsplan de
bestemming'agrarisch gebied met landschapswaarden'. De landschapswaarden zijn op de
plankaart aangegeven met de lettercode hmr, wat betekent: houtopstanden, micro-reliëf en rust
en/of onverharde karakter van wegen.

ln artikel 7, vijfde lid, onder 1, van de planvoorschriften is bepaald dat het verboden is zonder of in
afwijking van een aanlegvergunning de volgende andere-werken uit te voeren:
a. het vellen en rooien van houtgewas in de gebieden welke op de plankaart als zodanig zijn

aangegeven met de lettercode'h';

3 Vastgesteld op 24 juni I 993 en door GS van Gelderland goedgekeurd op I 6 februari 1 994
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b.

c.

d.
e.

het aanleggen van ondergrondse leidingen en de daarmee verband houdende constructies,
installaties en apparatuur in de gebieden welke op de plankaart als zodanig zijn aangegeven
met de leüercode 'h' en bovengrondse leidingen in alle gebieden;
het afgraven, ophogen en egalíseren van gronden in de gebieden welke op de plankaart als
zodanig zijn aangegeven met de lettercode'm';
()
het aanleggen, venruijderen en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het
aanleggen van andere oppervlakte verhardingen in de gebieden welke op de plankaart als
zodanig zijn aangegeven met de lettercode'/;
()

ln artikel 7, vijfde lid, sub 2,van de planvoorschriften is opgenomen dat een aanlegvergunning als
bedoeld in sub 1 alleen mag en moet worden geweigerd indien door de uitvoering van het ander
werk, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschapswaarden van het gebied en hiervan door het
stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen en met inachtneming
van het bepaalde in artikel 5, derde lid, van de voorschriftena.

Antennebeleid
Uw college heeft op 22 januari 2013 de beleidsnotitie over het plaatsen van antenne-installatie ten
behoeve van de telecommunicatie ("Antennebeleid") vastgesteld. Het antennebeleid is op 4 februari
2013 bekendgemaakt en op 6 februari 2013 in werking getreden. Het antennebeleid geeft aan waar
wel en waar geen medewerking wordt verleend aan het plaatsen van antenne-installaties. Providers
moeten aantonen dat aan de uitgangspunten van het beleid wordt voldaan of, wanneer dit niet het
geval is, waarom er van wordt afgeweken. Op basis van de ruimtelijke onderbouwing wordt door uw
college een besluit genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Aanlegverqunninø

Uw college heeft een aanlegvergunning verleend voor het vellen en rooien van een houtgewas
(artikel 7, vijfde lid, onder 1, sub b).

De commissíe is van oordeel dat in dit geval geen aparte aanlegvergunning verleend had mogen
worden maar dat dit aspect onderdeel had moet uitmaken van de kruimelafirvijking. De commissie
wijst op het tweede lid van artikel 2.11 van de Wabo.

Verder had naar het oordeelvan de commissie in de kruimelafwijking ook aandacht geschonken
moeten worden aan de in artikel 7, vijfde lid, onder 1, sub b, c en e genoemde activiteiten. Uit
jurisprudentie blijkt dat die aanlegactiviteiten niet buiten toepassing blijven als die plaatsvinden als
(onlosmakelijk) onderdeelvan het realiseren van een bouwr.verks.

Uw college had aandacht moeten schenken aan het bovenstaande. Nu dit niet is gebeurd, is naar
het oordeel van de commíssie sprake van een gebrekkige motivering. Tevens is onterecht een
aanlegvergunning verleend omdat dit om formele juridische redenen in de kruimelañruijking moet
worden meegenomen.
De bezwaren hiertegen acht de commissie gegrond

De commissie adviseert uw college dít gebrek te herstellen bij de beslissing op bezwaar.

a Voor vezuring gevoelige gebieden.
'Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juni 2014; ECLI:NL:RVS:2014:2066 (zie

rechtsoveni'ueging 4.2).
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Mast

Afwijkinq van het bestemminosplan

De commissie is met uw college van mening dat het bouwplan niet past bínnen de bestemming
'agrarisch gebied met landschapswaarden'. Om medewerking te verlenen heeft uw college
toepassing gegeven aan de zogeheten kruimelafrruijking.

Onze commissie is van mening dat uw college op juiste gronden heeft gekozen voor de
afwijkingsmogelijkheid van artikel 2.12, eerste lid, sub a, ten tweede in relatie tot artikel 4, vijfde tid,
van de bijlage ll van het Bor. De hoogte van de mast bedraagt 37,5 meter en blijft hiermee onder de
grens van 40 meter zoals opgenomen in artikel 4, vijfde lid, bijlage ll van het Bor.

De commissie merkt op dat bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen
aan het verzoek tot añruijking uw college beleidsruimte heeft om te bepalen of een bepaalde
ontwikkeling uít het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Bepaalde
beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag niet onjuist worden
toegepast. Tevens dienen de in geding zijnde belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen.
Er dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden.

R u i mtel ijke ond erbouwi ng
Door de vergunninghouder is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. ln het Antennebeleid is in
paragraaÍ 5.2 opgenomen dat in de ruimtelijke onderbouwing aandacht besteed moet worden aan
de uitgangspunten uit paragraaf 5.1. Deze uitgangspunten zien op:

¡ site sharing;
. gemeentegrens;
o laagvliegzone;
o waardevolle objecten, waarmee bedoeld wordt dat geen afbreuk gedaan mag worden aan

de waarde van monumentale gebouwen of beschermde gebieden;
o bereikbaarheid;
. omgeving;
o vornìgêving en detaillering.

De commissie constateert dat aan de uitgangspunten van paragraal5.1 ín de ruimtelijke
onderbouwing, die onderdeel uitmaakt van het besluít, met uitzondering van hetgeen hierna wordt
opgemerkt voldoende aandacht is geschonken.

Waardevolle objecten
ln de ruimtelijke onderbouwing wordt ten aanzien van waardevolle objecten slechts gesteld dat het
bosperceeltje waar de mast geplaatst wordt eigendom van de gemeente is en er geen waardevolle
objecten aanwezig zijnwaar afbreuk aan kan worden gedaan. De omgeving is hierbij niet
meegenomen.

De locatie van de mast ligt tegen het Gelders Natuurnetwerk aan, maar bevindt zich er niet in.

lngevolge het vastgestelde en geldende antennebeleid geldt bij alle functies in het Buitengebied,
zowel bij restrictíef als stimulerend beleid, dat plaatsing wordt geprobeerd te voorkomen als de
locatie is gelegen in (een van) de volgende gebieden:

o het'groenblauwe'raamwerk;
. waardevolle landschappen;
o karakteristiekeessen;
r gârìzêh-enweidevogelgebieden.

De commissie constateert dat de locatie niet gelegen is in het groenblauwe raamwerk. Ook ligt de
mast naar het oordeelvan de commissie niet in een waardevol landschap, noch is sprake van een
karakteristieke open es. Ook van een ganzen- en weidevogelgebied is geen sprake.
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Hoewel de locatie wel in het grondwaterbeschermingsgebied ligt en bestaat uit een
kampenlandschap kan dit niet gekwalificeerd worden als (inter)nationaal of provinciaal zeldzame of
unieke landschapskwaliteit van visuele, aardkundige en/of cultuurhistorische aard.

Van een gebied waardevol object is daarmee geen sprake. Uit het overgelegde deskundigenrapport
blflkt d¡t eveneens. De commissie is met uw college van oordeel dat plaatsing van de mast op de
desbetreffende locatie geen onaanvaardbare verstoring van het gebied veroozaakt.

Naar het oordeel van de commissie had hier in de ruimtelijke onderbouwing dit onderdeel beter
onderbouwd dienen te worden. De bezwaren hiertegen acht de commissie gegrond. De commissie
adviseert uw college dit te herstellen bij de beslissing op bezwaar.

Andere locatie
Bezwaarden vragen om een andere plek. Door bezwaarden wordt gewezen naar een plek aan de
Groenloseweg/Oude Eibergseweg in Haarlo.

Het is vaste jurisprudentie dat indien een bouwplan op zichzelf aanvaardbaar is, het bestaan van
alternatieven slechts dan tot het onthouden van medewerking kan nopen, indien op voorhand
duidelijk is dat door venruezenlijking van de alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden
bereikt met aanmerkelijk míndèr bezwareno. Uit de stukken en ti.¡dens de hoorzitting is vast komen te
staan dat er op de aangedragen locatie aan de Groenloseweg/Oude Eibergseweg geen
gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt. Vergunnínghouder heeft aangegeven dat de locatie
buiten het zoekgebied ligt en niet hetzelfde bereik kan genereren als de mast aan de Dennenweg.

Nu geen gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt, heeft uw college terecht meegewerkt. De
bezwaren zijn ongegrond.

I nschakel en o nafh a nkel ij k desku nd ige
Bezwaarde GNMF is van mening dat niet overtuigend is aangegeven waarom andere locaties niet
zouden voldoen. Voorgesteld wordt om een onafhankelijk deskundige zich te laten buigen over het
ontvangstbereik bij de verschillende locatie-alternatieven. Het is de commissie niet gebleken dat er
geen nauwkeurig ondezoek is gedaan door een ter zake deskundige naar de verschillende locaties
en het bereik. Bezvtaarde heeft ook geen tegenrapport overgelegd waaruit blijkt dat het ondezoek
naar potentiële locaties niet juist is. Naar het oordeel van de commissie mag de KPN gekwalificeerd
worden als deskundig. De commissie ziet dan ook geen aanleiding om uw college te adviseren een
onafhankelijk deskundige een onderzoek te laten doen naar het ontvangstbereik bij de verschillende
locaties.

Het bezwaar is ongegrond

Straling
De vrees voor de volksgezondheid ten gevolge van elektromagnetische straling is naar het oordeel
van de commissie op dit moment geen reden om de omgevingsvergunning te weigeren. De
commissie verudjst hierbij naar vaste jurisprudentie'. Daarin heeft de Afdeling overwogen dat de
Gezondheidsraad in het rapport "Elektromagnetische velden, jaarbericht 2008" van maart 2009 heeft
vermeld dat er volgens de commissie Elektromagnetische velden geen aanwijzingen zijn dat
blootstelling aan radiofrequente velden in de woonomgeving leidt tot gezondheidsproblemen. Verder
is ín deze uitspraak verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 14 januari 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:8G9796, waarin een door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor
Milieu en Ruimtelijke Ordening opgesteld deskundigenbericht wordt genoemd. ln dat
deskundigenbericht is vermeld dat uit wereldwijde onderzoeken naar de effecten van radiofrequente
elektromagnetische velden blijkt dat radiofrequente elektromagnetische velden een nadelig
gezondheidseffect kunnen hebben. Bij deze onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen

6 Zie b¡voorbeeld de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 decemb er 2018;
ECLI :N L: RVS:2 01 8:4263 (zie rechtsoverweging 6).

7 Zie b¡voorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 decemb er 2016;
ECLI:NL:RVS:2016:2518 en de al eerder aangehaalde recente uitspraak van 5 december 2018; ECLI:NL:RVS:2018:3979 (zie
rechtsovenrueging 1 4.).
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thermische effecten, te weten opwarming, en effecten door geïnduceerde stroom, te weten
stimulering van spieren en zenuwen door elektrische stroompjes. Voor deze effecten zijn
blootstellingslimieten opgesteld. Wat betreft de effecten op de korte termijn wordt in deze
ondezoeken geconcludeerd dat deze niveaus in de woon- en leefomgeving zo goed als nooit
voorkomen. Wat betreft de lange termijn wordt in de onderzoeken geconcludeerd dat er geen
aanwijzingen zijn dat radiofrequente elektromagnetische velden kanker of andere
langetermijneffecten kunnen veroozaken. Wel zijn er volgens dit bericht wetenschappelijke
onzekerheden over de eventuele invloed van het gewijzigde blootstellingspatroon door het sterk
toegenomen gebruik van met name mobiele telefonie en de daarmee gepaard gaande GSM- en
UMTS-basisstations en over de betekenis van de rapportage van, soms ernstige,
gezondheidsklachten. ln het deskundigenbericht wordt vermeld dat deze onzekerheden voor de
rijksoverheid aanleidíng zijn geweest om een ondezoeksprogramma te starten en dat de
Gezondheidsraad hierover een advies heeft uitgebracht met aanbevelingen voor nader ondezoek
en het opzetten van een kennis- en ondezoekscentrum. De overheid heeft echter volgens dit bericht
nog geen aanleiding gezien om op grond van het voorzorgsbeginsel een lagere grenswaarde vast te
stellen voor radiofrequente elektromagnetische velden. De Afdeling ziet geen aanleiding om tot het
oordeelte komen dat een bestuursorgaan het voormelde standpunt van de Gezondheidsraad niet in
redelijkheid aan het besluit ten grondslag heeft kunnen leggen. Dat de Gezondheidsraad te kennen
heeft gegeven dat er bij radiofrequente elektromagnetische velden geen reden is het ALARA8-
principe niet toe te passen, laat onverlet dat de Gezondheidsraad zijn standpunt over de gevolgen
van deze straling, zoals hiervoor weergegeven, niet heeft gewijzigd. Bovendien is volgens de
Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat het advies van de Gezondheidsraad op onzorgvuldige wijze
tot stand is gekomen of inhoudelijk onjuist is.

Onze commissie ziet geen aanleiding om inzake de gezondheidsrisico's een ander standpunt dan
de Afdeling in te nemen. Er is op dit moment geen andere objectieve informatie beschikbaar die leidt
tot twijfel aan de conclusies van de Gezondheidsraad.

De bezwaren hiertegen acht de commissie ongegrond.

Bedrijfsbelangen
Bezwaarde Van Leeuwen stelt dat het belang van KPN prefereert boven de belangen van een al
decennia lang bestaand bedrijf. Deze belangen worden volgens bezwaarde onterecht genegeerd.
Bezwaarde vreest inkomstenderving omdat het bedrijf vanbezutaarde juist door het ontbreken van
een antennemast in de nabijheid veel gasten ontvangt. Zijzoeken hun vakantieadres volgens
bezwaarde hier speciaal op uit.

Door de komst van de mast wordt een betere dekking verkregen. Dit is niet alleen voor inwoners van
belang, maar ook voor onder meer ziekenwagens die ondenryeg gebruik maken van het 4G-netwerk
bij onder meer het maken van hartfilmpjes.

De commissie is van oordeel dat uw college het belang van een goede bereikbaarheid voor de
omgeving zwaarder mag laten wegen dan de bedrijfsbelangen. Daarbij wijst de commissie op
hetgeen is opgemerkt in het kopje'Waardevermindering'.

De bezwaren ten aanzien van dit aspect zijn ongegrond.

Waardevermindering
Bezwaarde Van Leeuwen is van mening dat haar pand in waarde zal dalen door de aanwezigheid
van de mast. Ook heeft de aanwezigheid van de mast een nadelig effect op de bedrijfsvoering. Wat
de eventuele nadelige invloed van de mast op de waarde van het pand en de bedrijfsvoering van
bezwaarde betreft, bestaat geen grond voor het oordeel dat die waardevermindering zodanig zal zijn
dat hieraan in redelijkheid een doorslaggevend gewicht moet worden toegekend. Daarbij wordt
opgemerkt dat bezwaarde na het onherroepelük worden van het besluit de mogelijkheid heeft om
een tegemoetkoming in de planschade te vragen.

t As Low as Reasonably Achievable = zoveel als redelijkerwijs mogelijk is
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De bezwaren hiertegen acht de commissie ongegrond.

Horizonveruuiling
Bezwaarden geven in hun bea¡vaarschrift aan dat de mast niet past binnen het landschap. Er is
volgens bezwaarden sprake van horizonvervuiling. Tijdens de hoozitting gaf de vertegenwoordiger
van uw college aan dat juist om horizonvervuiling in te perken het antennebeleid is opgesteld. Op
die manier wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke manier van inpassing/aansluiting in de
omgeving. Zo wordt gestreefd naar aansluiting bij bestaande bebouwing of elementen. Het
antennebeleid acht de commissie niet onredelijk.

Ook is bewust gekozen voor een groene kleur van de mast, om deze zo min mogelijk te laten
opvallen in de omgeving. Voorts ligt de mast op een ruime afstand van de percelen van
bezwaarden.

De bezwaren hiertegen zijn ongegrond

Provinciale verordening - boringsvrije zone
Zoals hiervoor gesteld is de commissie van oordeel dat de locatíe is gelegen ín zowel een
grondwaterbeschermingsgebied als boringsvrije zone. Dit betekent dat aan de voorwaarden als
bedoeld in bijlage 4 onder F moet worden voldaan wanneer dieper dan twee meter geboord wordt.
Vooraf dient melding te worden gedaan bij Gedeputeerde Staten. Tijdens de hoozitting bleek dat
een melding hiervoor nog niet is gedaan.

ln het kader van de uitvoerbaarheid dient te worden bekeken of dit een belemmering is.
Bij de beslissing op bezwaar dient dit duídelijk te zijn.

Zienswijze niet meegenomen GNMF
Door de GNMF wordt bezwaar gemaakt tegen het feit dat er geen afweging heeft plaatsgevonden
van de zienswijze. Vast staat dat er op 11 april 2018 een zienswijze is ingediend. Een afrnreging van
de belangen heeft niet plaatsgevonden.

Het bezwaar van GNMF is op dit punt gegrond.

Wij adviseren uw college dit gebrek te herstellen bij de beslissing op bearvaar.

Geen betrokkenheid Stichting Het Geldersch Landschap bü keuze locatie
Bezwaarde geeft aan dat Het Geldersch Landschap niet is betrokken bij de diverse overleggen en
de voorbereiding van het besluit. ln tegenstelling tot velen hebben zij in het voortraject geen brief
gehad en evenmin een kennisgeving dat er een vergunning is verleend. Het besluit is volgens
bezwaarde in strijd met artikel 3:4 Awb tot stand gekomen.

ln het antennebeleid is aandacht besteed aan de communicatie richting de omgeving. Er wordt
onder meer verwezen naar de wettelijke procedure met betrekking tot omgevingsvergunningen.
Naast dezewijze van bekendmaking worden omwonenden in de directe omgeving aangeschreven
om ze op de hoogte te stellen van de ingekomen aanvraag.

Nu het Geldersch Landschap niet gekwalificeerd kan worden als omwonende, heeft uw college niet
gehandeld in strijd met het beleid. Noch het beleid, noch de wet schrijft voor dat eigenaren van
percelen aangeschreven dienen te worden om ze persoonlijk op de hoogte te stellen van de
ingekomen aanvraag.

Het bezwaar is op dit punt ongegrond.

lnloopbijeenkomst
Door bezwaarden werd tijdens de hoorzitting meermalen ven¡¡ezen naat het verloop van de
inloopbijeenkomst. De commissie merkt op dat de gang van zaken tijdens deze inloopbijeenkomst
niet ter beoordeling voorlicht aan de commissie. De inloopovereenkomst maakt geen onderdeel uit

12



van de in de Wabo geregelde procedure. De gang van zaken heeft geen gevolgen voor de
rechtmatigheid van de gevolgde procedure en de omgevingsvergunning.

Kap zomereik en ruwe berk

De commissie is met uw college van mening dat sprake is van het vellen van een overige
landschappelijke houtopstand en daarmee een omgevingsvergunning is vereist.

Waardering bomen
Volgens de conclusie van het beoordelingsformulier scoren de bomen vier punten. ln beide gevallen
is sprake van een bijzondere boom en moet weigering worden overwogen. ln het
beoordelingsformulier, die deel uitmaakt van de vergunning, wordt gesteld dat door de kap van de
bomen de ruimtelijke structuur niet wijzigt en venrijdering niet van invloed is op het ruimtelijk beeld.
Ook de cultuurhistorische structuur wordt niet aangetast.

Belangenafweging '
Bij de afweging om wel of geen omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van de bomen
dient allereerst nagegaan te worden wat de score is van een boom. Bij een score van 0 tot en met 2
punten dient de vergunning verleend te worden. Aan een belangenañrveging wordt in dergelijke
situaties niet toegekomen. Slechts ingeval sprake is van meer dan drie punten, komt men toe aan de
belangenafirveging als bedoeld in artikel 3 van de verordening. Nu de bomen vier punten hebben
gekregen, dient er een belangenafweging plaats te vinden.

Uw college geeft in het besluit enkel aan dat de kap van de bomen geen gevolgen heeft. De
ruimtelijke en/of cultuurhístorische structuur wijzigt niet c.q. wordt niet aangetast. Uit het
landschappelijk en ecologisch advies, die naar het oordeel van de commissie afkomstig is van een
ter zake deskundig persoon, volgt daarnaast dat de kap geen effect heeft op beschermde dieren of
planten.

De commissíe constateert echter dat noch uit het formulier noch uit het besluit het belang van het
behoud van de bomen is afgewogen tegen het belang van het plaatsen van de mast, als gevolg
waarvan de bomen gekapt moeten worden. De commissie acht dit onzorgvuldig en adviseert uw
college dit gebrek bij de beslissing op bea¡taar te herstellen.

Veruallen vergunning
ln het besluít van 17 juli 2018 is de verplichting opgenomen dat binnen één jaar na het definitief
worden van het besluit gebruik moet worden gemaakt van de kapvergunning. De commissie merkt
allereerst op dat een dergelijke verplichting niet kan worden opgelegd. Vergunninghouder is
gerechtigd gebruik te maken van de aan hem verleende vergunning, maar kan daar niet toe worden
verplicht.

Verder wijst de commissie erop dat in de verordening het woord definitief niet voorkomt. ln artikel 5
is bepaald dat de vergunning binnen één jaar na het onherroepelijkworden van de vergunning
vervalt.

Conclusie
De commissie is van oordeel dat mevrouw E. van Leeuwen van Erve Veldink, de Gelderse Natuur-
en Milieufederatie en Stichting Het Geldersch Landschap ontvankelijk zijn in hun bezwaren. De
andere bezwaarden dienen naar het oordeel van de commissie niet ontvankelijk te worden
verklaard.

De commissie constateert dat uw college de aanvraag om omgevingsvergunning tevens moet
opvatten als een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c. Niet
alleen wegens strijd met het bestemmingsplan voor de plaatsing van de antennemast en een erf-/
perceelsafscheiding, maar ook voor strijd met artikel 7, vijfde lid, onder 1 sub b, c en e van de
planvoorschriften. Dit gebrek kan evenwel hersteld worden bijde beslissing op bezwaar.
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De commissie mist daarnaast in de besluitvorming de belangenañrveging met betrekking tot de kap
van de bomen. De bomen hebben beiden vier punten gekregen wat betekent dat het belang van het
behoud van de bomen dient te worden afgewogen tegen het belang van het plaatsen van de mast.
Verder dient de motivering te worden aangevuld.

Tot slot merkt de commissie op dat de bezwaren van bezwaarden ten aanzien van de straling
begrijpelijk en invoelbaar zijn. Uit de (recente) jurisprudentie blijkt echter dat er op grond van de
huidige wetenschappelijke inzichten geen objectief hard bewijs is.

Advies

Samenvattend adviseert de commissie uw college:

Bezwaarden GNMF, Stichting Het Geldersch Landschap en E. van Leeuwen van Erve
Veldink ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren;
De overige bearuaarden niet ontvankelijk verklaren in hun bezwaren;
De bezwaren gegrond te verklaren ten aanzien van de motivering, de aanlegvergunning
en de belangenafr,veging;
De overige bezwaren ongegrond verklaren;
Een herovenruegingsbesluit te nemen waarbij alle relevante ruimtelijke aspecten en
individuele belangen op een zorgvuldige wijze zijn afgewogen.

Borculo, 18 januari 2019

Commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied

de ns, de voorzitter

J.l. Vonkeman de heer drs. E. Nijhuis
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