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Vergunningaanvraag telecommunicatiemast KPN

1 5 JAN. 2014

Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben toegezegd u op de hoogte te houden van vergunningaanvragen voor antenneinstallaties.
Voor de locatie Linquenda / Getsewoud in Nieuw-Vennep heeft KPN BV op 7 januari 2014
een vergunningaanvraag voor een telecommunicatiemast ingediend voor de locatie Zuidtak
Zuidtangent nabij de kruising Sportveldweg-Eugenie Prévinaireweg. De aanvraag zal
worden beoordeeld op ontvankelijkheid en getoetst aan het vastgestelde antennebeleid.
Het betreft een reguliere Wabo-procedure; hierbij beslist het bevoegd gezag op een
aanvraag om een omgevingsvergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van
de digitale aanvraag (in dit geval voor 4 maart). Na het nemen van het besluit zal deze
gepubliceerd worden en kan bezwaar worden gemaakt. Pas daama kan beroep worden
ingesteld bij de bestuursrechter en eventueel hoger beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verder informeren wij u naar aanleiding van mondelinge vragen van de HAP-fractie tijdens
het raadsplein van 9 januari jl., dat in de Informeer van 11 december jl. is gemeld dat de op
26 november jl. door ons vastgestelde nota 'beleid masten voor antenne-installaties' ter
inzage ligt. Dit gebeurt met alle vastgestelde beleidsregels. In tegenstelling tot hetgeen de
HAP-fractie suggereerde is bij deze publicatie niets gemeld over een bezwaar- of
beroepsprocedure. Dit is immers niet van toepassing op betreffende collegebesluit.
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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

