
          Olland, 3-5-2018 

Geachte omwonende van Sportpark Ekkerzicht, 

Naar aanleiding van het dorpsraad overleg op 01-05-2018 jl., willen wij u informeren over het besluit 
van de dorpsraad om KPN te verzoeken over te gaan tot vergunningsaanvraag van de plaatsing van 
een Mobiele telecommunicatiemast op sportpark Ekkerzicht. De locatie blijft ongewijzigd: op de plek 
bij de fietsenstalling. 

Als dorpsraad handelen wij in het algemeen belang van de inwoners van Olland. Wij realiseren ons 
dat het algemeen belang soms indruist tegen het belang van individuen. Wij zijn echter van mening 
dat de bereikbaarheid van 112, het afschaffen van het waarschuwings- en alarmeringssysteem in 
2020, het behoud van de leefbaarheid in het dorp en het belang voor lokale ondernemers dermate 
zwaar wegen, dat het onverstandig is om plaatsing van een mobiele telecommunicatie mast langer 
uit of af te stellen. 

Tevens zijn wij van mening dat er een zorgvuldige afweging van mogelijke locaties heeft 
plaatsgevonden, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van objectieve afwegingscriteria 1. Zo is 
gekeken naar: 

 Het bestemmingsplan 
 Radio technische realiseerbaarheid 
 het aantal woningen binnen een straal van 200 meter 
 De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde 5 woningen 
 De absolute afstand tot de dichtstbijzijnde woning 
 De bereikbaarheid voor materieel en onderhoudspersoneel 

De door enkele omwonenden voorgestelde alternatieve (6) locaties zijn door radiotechnici van KPN 
ongeschikt bevonden, aangezien deze zich in alle gevallen buiten het “zoekgebied” 2 bevinden. 
Binnen het zoekgebied, maar op andere locaties dan de bestemde gebieden, is de kans reëel dat ook 
daar omwonende bezwaar zullen maken, en zullen verwijzen naar de bestemde gebieden. Het 
bestemmingsplan biedt op sportpark Ekkerzicht sinds 2009 de mogelijkheid tot plaatsing van een 
telecommunicatie mast tot 50 meter hoogte. 

In alle oprechtheid betreuren wij het dat er bij een aantal omwonenden zorgen zijn ontstaan over de 
gezondheidsaspecten betreffende mobiele telecommunicatie installaties. Het enige dat wij als 
dorpsraad hierin kunnen betekenen is zo goed mogelijk informatie verstrekken en de vraag te stellen 
hoe reëel deze zorgen zijn, gezien de talloze onderzoeken die gedaan zijn. Wij benadrukken 
nogmaals dat uit ruim 26.000 publicaties die zijn beoordeeld door de World Health Organisation 
(WHO) en de Gezondheidsraad (GR) op geen enkele wijze is gebleken dat er gezondheidsrisico’s 
bestaan. Dit wegen wij af tegen de aangetoonde slechte bereikbaarheid van noodnummer 112. 

Wij gaan er vanuit dat er een solide basis is voor een succesvolle afwikkeling van de vergunnings-
aanvraag. De dorpsraad speelt hier verder geen rol van betekenis in. 

De Dorpsraad Olland 

                                                             
 

1) Voor meer informatie over de achtergronden en afwegingscriteria verwijzen wij naar de presentatie van de informatieavond: 
http://www.skonolland.nl/wp-content/uploads/2018/04/Informatie-avond-zendmast.pptx 

2) Het “zoekgebied” is het gebied waarbinnen goede betrouwbare mobiele bereikbaarheid gegarandeerd kan worden. Dit is 
grofweg een straal van 500 meter vanaf het nominaal punt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het rapport van 
KPN ter beoordeling van de 6 alternatieve locaties: http://www.skonolland.nl/wp-content/uploads/2018/05/KPN-NP-7704-
Olland-onderbouwing-003.pdf 
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