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Geachte heer, mevrouw. 

Op 16 oktober 2013 ontvingen wij een schriftelijke vraag van de fractie van het CDA over 
een UMTS mast van KPN in Nieuw-Vennep. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag; 
KPN heeft een uitgesproken voorkeur voor het plaatsen van een vrijstaande umts mast in 
het Zomerpark. De 'dekking' zou voor het gebied Linquenda en het zuiden van Getsewoud 
het meest optimaal zijn. Kennelijk vond de gemeente dat gezien de ruimtelijke inpassing 
geen goed idée. (-) 
Het alternatief-plaatsing van de umts mast bij de Sportveldweg/E. Previnaireweg had dus de 
voorkeur van de gemeente in ieder geval had de gemeente daar geen moeite mee. 

Het CDA vindt dit merkwaardig want je zou toch verwachten dat ruimtelijk inpassing dan wel 
welstand ondergeschikt is aan de belangen van de inwoners van een woonwijk. Niet alleen 
vanwege de emoties die een rol spelen vanwege de angst -al dan niet terecht- voor straling 
en het effecte daarvan op de gezondheid maar ook vanwege de aantasting van de 
leefomgeving door het plaatsen van een lelijke mast, het mogelijkerwijs kappen van bomen 
maar zeker ook de waardedaling van het huizenbezit. 

Graag ontvangt het CDA een toelichting op het bovenvermelde. 
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Antwoord: bij de beoordeling van de twee locaties zijn de volgende punten in overweging 
genomen: 

Locatie Zomerpark 
• Een van de gebouwen aan het Zomerpark is het Woonzorgcomplex. Het gebouw 

herbergt onder andere kinderopvang hetgeen breekpunt was bij de oorspronkelijke 
locatie aan de rotonde; 

• Het parkgroen heeft een verblijfsfunctie en een open karakter; 
• De woningen rondom zijn op deze ruimte georiënteerd; 
• De grote mast komt op een open grasveld te staan; 
• Het ligt midden in een woonwijk. 

Locatie Zichtweg/Eugenie Previnaireweg 
• Niet midden in een woonwijk maar slechts aan de rand; 
• Ligging aan de hoofdinfrastructuur; 
• Het groen heeft een gesloten, afschermend karakter; zgn. buffergroen en een mast wordt 

dus voor een groot deel aan het zicht onttrokken; 
• De omliggende woningen kijken er niet op uit, maar keren zich juist van dit groen af. 

Onze voorkeur voor de locatie Zichtweg/Eugenie Previnaireweg is gebaseerd op 
bovenstaande overwegingen en het verschil in geschiktheid tussen beide locaties is ook erg 
groot. Welstand speelt in dit kader geen enkele rol, omdat de vormgeving van de mast 
standaard is. Bij de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden is juist naar de belangen van de 
inwoners gekeken. De hier relevante ruimtelijke inpassing is niet bij voorbaat ondergeschikt 
aan de belangen van de bewoners. Het maakt juist deel uit van de bredere maatschappelijke 
afweging waar een gemeente voor staat. Algemeen belang is niet de optelsom van 
individuele belangen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de hprgemeester. 
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