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Beslispunt:
Instemmen met het aangepaste ontwerp antennebeleid gemeente Veere.

1. Inleiding
Op 14 januari jl. is aan uw raadscommissie het ontwerp antennebeleid gepresenteerd. Naar
aanleiding van deze presentatie heeft u in uw vergadering vragen gesteld met betrekking tot het
onderwerp. Een deel van de vragen en opmerkingen is door de portefeuillehouder beantwoord. Het
overige deel van uw opmerkingen hebben wij beantwoord in bijgaande Memo.
Het ontwerpbeleid heeft ook 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 2 inspraakreacties
ingediend. Het gaat om een inspraakreactie van Monet (gezamenlijke providers) en een
inspraakreactie van dhr. Vogel uit Eindhoven.
Uw opmerkingen en de inspraakreacties hebben geleid tot de volgende inhoudelijke aanpassingen:
-

-

De locatiecriteria (hfdst. 7, bladzijde 14) voor de woongebieden en het buitengebied zijn beide
als laatste optie genoemd en komen op zijn hoogst aan bod als optie 1 t/m 7 niet haalbaar
blijken te zijn. Het op voorhand verbieden van antennes in een bepaald gebied is juridisch niet
toegestaan.
Voor wat betreft de communicatie (hfdst. 7, bladzijde 16) zal de gemeente de regie op zich
nemen en niet de providers.
De afstanden zoals die moeten worden aangehouden tussen een antenne en een leefruimte zijn
aangepast aan de huidige wettelijke normen (bladzijde 15, onder kopje bebouwde kom)

2. Argumenten
- Het voorliggende beleid voldoet aan de geldende regelgeving en bewaakt de belangen en rechten
van omwonenden. Tevens biedt dit beleid nog voldoende mogelijkheden tot het creëren van een
landelijke dekking
3. Kanttekeningen
-geen
4. Wat gaat het college er voor doen
-na uw instemming zullen wij het beleid vaststellen en publiceren
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5. Kosten, baten en dekking
-geen
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