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Geachte heer, mevrouw. 

Tijdens het Raadsplein van 23 januari jl. heeft uw raad op ons verzoek besloten de 
raadsessie over het antennebeleid uit te stellen. Zoals in het debat hierover aan uw raad 
toegezegd, informeren we u hierbij over het verdere proces en de stand van zaken 
vergunningverlening. 

Op dit moment worden alle inhoudelijke reacties op het door ons vastgestelde antennebeleid 
gebundeld. Deze bundel zal volgende week met een verzoek om inhoudelijke beoordeling 
aan het Antennebureau, RIVM en Gezondheidsraad worden aangeboden. Daarnaast zullen 
wij via het bureau van de VNG en het secretariaat van de G 32 gemeenten een benchmark 
uitvoeren naar de wijze waarop in andere - met Haarlemmermeer vergelijkbare - gemeenten 
antennebeleid al dan niet is vorm gegeven. 

Zodra de reacties van de benaderde instanties zijn ontvangen, zullen wij zoals afgesproken 
de uitkomsten naar uw raad sturen. Omdat wij afhankelijk zijn van de bijdragen van externe 
organisaties, kunnen we op dit moment niet aangeven wanneer deze informatie beschikbaar 
zal zijn. Omdat het college de zorgen van de raad met betrekking tot de procesvoering deelt, 
zullen wij waar mogelijk en verantwoord dit proces versnellen. 

Met betrekking tot de stand van zaken vergunningverlening lopende aanvraag kunnen wij u 
berichten dat wij inmiddels van KPN een bevestiging hebben gekregen dat zij bereid zijn om 
de behandeltermijn van de lopende aanvraag op te schorten tot 1 mei 2014. 
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Een afschrift van deze brief zullen wij sturen naar de brandchevereniging van de 
gezamenlijke operators Vodafone, T-mobile, Tele2 en KPN, de actiegroep zendmasten, het 
actiecomité Zendmastprotest en de aangemelde insprekers van de raadsessie van 23 
januari jl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, ^ < deTau/gemeester, 


