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Geachte heer, mevrouw. 

Naar aanleiding van een verzoek van de CU/SGP-fractie, nodig ik u hierbij mede namens 
wethouders Nederstigt en Loggen, uit voor een informatieve bijeenkomst over antenne
installaties. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 november van 14.30 tot 16.00 
uur in de Raadzaal, mede ter voorbereiding op de raadsessie van 4 december aanstaande. 

Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Bart Huizing van het Antennebureau (het 
informatiebureau van de overheid over antennes en gezondheid) een presentatie geven 
over de werking van antenne-installaties, de wijze waarop het mobiele netwerk wordt 
opgebouwd en de stand van de discussie rond de gezondheidsaspecten. Vervolgens zal de 
heer Edward Pranger (clustermanager Dienstverlening gemeente Haarlemmermeer) een 
toelichting geven op de rol en het afwegingskader van de gemeente bij aanvragen vanuit de 
markt voor het plaatsen van antenne-installaties. 

Na afloop van deze presentaties zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. Naast eerder 
genoemde inleiders zal voor de beantwoording van vragen ook aanwezig zijn de heer 
Pruppers, senior wetenschappelijk medewerker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) en plaatsvervangend algemeen secretaris van het Kennisplatform 
Elektromagnetische Velden en Gezondheid. 

Hoogachtend, 

Jederstigt 
Wethodtler Volksgezondheid ca. 
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