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Geachte heer, mevrouw, 

Verzenddatum 

0 4 JUNI 2013 

Op 23 april 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de CDVP over de 

antenne-installatie in Nieuw-Vennep. 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Bent u het met de CDVP eens dat het voor de inwoners van de omgeving 

Eugenie Previnaireweg!Zichtweg een onaangename verrassing moet zijn geweest om uit de 

media te vernemen dat in hun omgeving mogelijk een antennemast van 40 meter hoog 

geplaatst gaat worden? 

Antwoord: We hebben in eerste instantie uw raad geïnformeerd over de voorgenomen keuze 

van KPN. Deze informatie is vervolgens bij bewoners en media terecht gekomen voordat wij 

zelf bijgevoegde bewonersbrief konden versturen. Wij betreuren dat deze informatie elkaar 

heeft gekruist. 

Vraag 2: 

Bent u het eens met de CDVP dat bewoners van de omgeving 

Eugenie Previnaireweg!Zichtweg recht hebben op zorgvuldige informatie en inspraak rond 

de plaatsing van een antennemast in hun omgeving? 

Antwoord: De bewoners van de Eugenie Previnaireweg/Zichtweg hebben een brief 

ontvangen waarin staat uitgelegd waarom voor deze locatie gekozen is, dat er een 

informatieavond georganiseerd zal worden en hoe de vergunningprocedure zal lopen. Deze 

brief is bijgevoegd. Wij menen de bewoners zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
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Vraag 3: 
Is het College met ons van mening dat indien er een geschikte locatie gevonden moet 

worden voor deze mast om de bereikbaarheid in Getsewoud te verbeteren, deze last niet 

afgewenteld kan worden op bewoners van een andere wijk/locatie? 

Antwoord: KPN heeft de afgelopen jaren gezocht naar een geschikte locatie en is uiteindelijk 
met dit voorstel gekomen. 

Vraag 4: 
Bent u het met de CDVP eens dat sterkeUMTS masten beter buiten bebouwd gebied 

geplaatst kunnen worden? In Nieuw-Vennep bestaat al jaren veel maatschappelijke onrust 

vanwege de plannen van KPN voor de plaatsing van een 40 meter hoge UMTS zendmast 

binnen bebouwd gebied. 

Antwoord: KPN heeft ook naar locaties buiten bebouwd gebied gezocht, maar heeft geen 
locatie gevonden waarbij het probleem van het dekkingsgat wordt opgelost. Uiteindelijk is 

daarom deze locatie voorgesteld. 

Vraag 5: 

Bewoners vrezen gezondheidsschade als gevolg van sterke straling van de mast. Op een 

afstand van 300 tot 350 meter van de beoogde locatie is kinderdagverblijf de Regenboog 

gesitueerd. Straling neemt af na 400 meter. Was het breekpunt bij de vorige locatie aan het 

Zomerpark niet de kinderopvang? 

Antwoord: Bij iedere locatieaanvraag geldt als leidraad het voorzorgsprincipe. Zowel bij de 

locatie bij de rotonde bij de Laan van Berlioz als bij de locatie aan het Zomerpark was het 

breekpunt de kinderopvang. 

Vraag 6: 
Schaadt een installatie op deze locatie de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswereld van de 

groenstrook aan de Nieuwerkerkertocht niet aan? 

Antwoord: De locatie ligt net ten oosten van de Nieuwerkerkertocht, in het verlengde van de 
Eugenie Previnaireweg en de Laan van Chopin. De mast is ruimtelijk gekoppeld aan 
elementen als de Nieuwerkerkertocht, de busbaan Zuidtangent en de rotonde in Getsewoud. 
Juist op deze locatie schermen opgaande beplanting en bomen de mast zo veel mogelijk af 

van de omgeving. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, 

ALG-013/11-11-10 


