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Betreft: Bezwaar tegen (concept) vrijstellingsbesluit voor bouw antennemast Lierweg 

 

 

Hiermee maakt Vereniging Bos en Kuil bezwaar tegen het (concept) vrijstellingsbesluit voor 

de bouw van een antennemast ten behoeve van telecommunicatie op het perceel Lierweg 

ongenummerd te Molenhoek, kadastraal bekend gemeente Mook en Middelaar,sectie A, 

nummer 6613. 

 

Vereniging Bos en Kuil heeft ten doel het behoud van het bos en de groene zone tussen 

Malden en Molenhoek. Bovengenoemd perceel Lierweg ligt midden in deze groene zone. 

Oprichting van een 40 meter hoge antennemast op dit perceel is een ernstige visuele 

aantasting van de openheid die de groene zone kenmerkt. Wij maken bezwaar tegen deze 

aantasting van de ruimtelijke openheid. 

 

Wij merken daarbij op dat oprichting van zo’n hoge antennemast in de groene zone in strijd is 

met de door u op 28 maart j.l. mede-ondertekende  Intentieverklaring Visieontwikkeling 

“Tussengebied Malden-Molenhoek” waarin u stelt: “De gemeentes Mook & Middelaar en 

Heumen willen met deze intentieverklaring over het gebied liggende tussen Mook en Malden 

uitspreken dat het gebied open moet blijven gericht op behoud van de aanwezige 

(natuur)waarden.”  

 

Tevens maken wij bezwaar tegen de ad-hoc aanpak via artikel 19 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. Deze aanpak is eveneens in strijd met het gestelde in de 

intentieverklaring: “Door het gemis aan bestuurlijke aandacht dreigen de potenties van het 

gebied te verdwijnen. Op ontwikkelingen is nagenoeg geen regie. Dit leidt tot een ad hoc 

aanpak van vraagstukken en uiteindelijk tot stagnatie. Naar de mening van de colleges van 

B&W heeft het gebied de nodige potenties die niet of in onvoldoende mate benut worden. De 



 

 

 

Vereniging Bos en Kuil 
Secretariaat/penningmeester:  

C.Kwaaitaal 

Ringbaan 58 

6584 BC Molenhoek 

Tel: 024-3582774 

E-mail: info@bosenkuil.nl 

Website: www.bosenkuil.nl 

Giro: 75158  

 

 

potenties liggen vooral in de ruimtelijke openheid en op het terrein van sport, recreatie en 

natuurwaarden.”  

 

Doel van de intentieverklaring is een landschapsplan te ontwikkelen dat dient als 

kaderstellend beleidsdocument voor het opstellen van een bestemmingsplan om de 

planologische maatregelen vast te leggen. Het landschapsplan en bestemmingsplan vormen 

het bestuurlijk kader voor de beide gemeenten, Provincies en Stadsregio om het gebied als 

open ruimte te ontwikkelen en te behouden welke voor de bewoners van beide gemeenten 

toegankelijk is. Wij zijn van mening dat een besluit tot oprichting van een antennemast pas 

kan worden genomen, indien dit past in het te ontwikkelen bestuurlijk kader voor het gebied. 

 

Overigens bevreemdt het ons dat de antennemast geplaatst wordt op een relatief laaggelegen 

punt. Wij nemen aan dat dit de grote hoogte van de mast verklaart. Ons lijkt plaatsing van 

antennes op de brandtoren in de Groesbeekse bossen een beter alternatief zonder visuele 

nadelen. 

 

Verder verbaast het ons dat vanuit het open gebied een andere antennemast nabij de Mooker 

Schans visueel is waar te nemen. Ook de antennemast bij de milieustraat in Malden ligt op 

niet al te grote afstand. Dit roept bij ons de vraag op of plaatsing van een mast op het perceel 

Lierweg wel noodzakelijk is. 

 

 

Namens het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil, 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

T. J. van Weert 

Voorzitter 

 
 
 


