gemee nt e

Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Cluster
Contactpersoon
Doorkiesnummer

Ruimtelijke Ontwikkeling
Mirjam van Beek
023 567 4230

Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Verzenddatum

13.0054797\adv
Geen
Antenne-installatie Getsewoud Zuid
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Geachte heer, mevrouw,
Wij zoeken reeds geruime tijd een geschikte plek voor een antenne-installatie in Getsewoud.
Naar aanleiding van een bewonersavond is dit onderwerp in uw vergadering van 20
september 2012 aan de orde geweest. In het vervolg van deze vergadering is ons verzocht
om locaties in het Zomerpark en aan de Eu genie Previnaireweg/ Zichtweg verder te
onderzoeken (zie kaartje) .

Deze locaties zijn beoordeeld op dekking en stedenbouwkundige inpassing.
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Beoordeling dekking door KPN
KPN heeft op ons verzoek de aangegeven locaties onderzocht op mate van dekking. Uit het
onderzoek komt naar voren dat voor KPN de locatie in het Zomerpark de voorkeur heeft. Met
een 40 meter hoge mast wordt bijna heel Getsewoud van dekking voorzien. Bij een
installatie aan de Eugenie Previnaireweg/Zichtweg wordt de westelijke punt niet van
optimale dekking voorzien. Wel wordt met een installatie op deze locatie een groot deel van
het dekkingsgat in Linquenda opgelost. Er wordt gekozen voor een 40 meter hoge mast in
plaats van een 30 meter hoge mast, omdat hiermee 'site sharen' voor andere providers
mogelijk wordt gemaakt.

Beoordeling stedenbouwkundige inpassing
Locatie Zomerpark:
Eén van de gebouwen aan het Zomerpark is het Woonzorgcomplex (ouderen, kinderopvang,
sportzaal). Pogingen van KPN een mast op het dak van dit gebouw te plaatsen, zijn eerder
gestuit op weerstand van de bewoners. Het gebouw herbergt kinderopvang hetgeen
breekpunt was bij de oorspronkelijke locatie aan de rotonde bij de Laan van Berlioz. Verder
heeft het ook niet onze voorkeur om een antenne-installatie te realiseren op een gebouw,
waarvan de bewoners tegenstanders zijn van installatie op het dak. Daarnaast heeft het
stedenbouwkundig plan van Getsewoud een heldere, rustige hoofdstructuur. Alle
componenten zijn opgehangen aan het wijkpark, dat een centrale ligging in het plan heeft.
Stedenbouwkundig vormt dit park de ruggengraat van de wijk. Op deze locatie een antenneinstallatie realiseren zou de ruimtelijke kwaliteit én de belevingswaarde van het park ernstig
schaden.
Locatie Eugenie Previnaireweg/Zichtweg:
De locatie ligt in het verlengde van de Eugenie Previnaireweg, zo dicht mogelijk bij de
Nieuwerkerkertocht De plek ligt net buiten Getsewoud, maar de mast zou ruimtelijk
gekoppeld zijn aan elementen als Nieuwerkerkertocht, Zuidtangent en rotonde in
Getsewoud. Opgaande beplanting schermt de locatie af van de woningen aan Zichtweg en
Sportveldweg. De meest nabije woning staat op circa 50 meter afstand van deze locatie (zie
kaartje).
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Conclusie
De locatie nabij de Eugenie Previnaireweg, even ten oosten van de Nieuwerkerkertocht is
ruimtelijk stedenbouwkundig aanvaardbaar. Een mast met een hoogte van 40 meter dekt
een groot deel van Getsewoud Zuid en Linquenda. Opgaande beplanting houdt de mast
gedeeltelijk uit het zicht. Alle factoren (ruimtelijk, gevolgen omwonenden en technisch)
afwegend is deze locatie de beste optie. Deze conclusie is aan KPN doorgegeven.

De locatie heeft niet de absolute voorkeur van KPN, omdat daarmee niet het hele
dekkingsgat in Getsewoud wordt opgelost. Maar KPN is toch bereid om een installatie van
40 meter hoog op deze locatie als haalbaar alternatief te ondersteunen.

Vervolgtraject
KPN zal een vergunning aanvragen voor de nieuwe locatie. Hierna zal de aanvraag door ons
beoordeeld worden. Na vergunningverlening zal de vergunningaanvraag van KPN voor de
locatie Componistenweg worden ingetrokken en de procedure hiervoor worden stopgezet.

De wijkraad Getsewoud krijgt een afschrift van deze brief. De bewoners van Getsewoud en
Linquenda zullen door KPN op de hoogte worden gesteld van de beoogde locatie en het
komende traject van vergunningverlening. De bewoners worden door de gemeente via
publicaties in InforMeer op de hoogte worden gehouden over het verloop van het traject van
vergunningverlening.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
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