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Geachte heer Van Steenpaal,
Op 7 november 2015 heeft u per email een rondvraag ingediend voor de commissie Stad en Ruimte over de antennes
op de Peperbus. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Hoe kan het dat er een vergunning is afgegeven voor het op deze manier plaatsen van deze antennes?
Antwoord:
Wij hebben al op 14 december 2010 besloten in te stemmen met de verhuur van ruimte in de toren van de Sint
Gertrudiskerk aan Vodafone ten behoeve van een antenne-installatie voor een periode van 15 jaar. Het verzoek is
destijds door de Welstandsmonumentencommissie (WMC) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
beoordeeld. Ook is nagegaan of de antenne een probleem zou kunnen vormen bij de aankleding van de Peperbus
rond Vastenavend. Dat bleek niet het geval.
Vervolgens heeft Vodafone destijds een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen voor het plaatsen van die
installatie.
In maart van dit jaar heeft Vodafone een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om de oude installatie te
vernieuwen. Ook deze aanvraag is aan de WMC ter advisering voorgelegd. Het advies was positief. De RCE is, gelet
op de aard van de werkzaamheden, niet adviesplichtig. De aanvraag om vergunning is vervolgens op 24 april 2015
gehonoreerd omdat er geen wettelijke gronden waren om de vergunning niet te verlenen.
2. Is er bij plaatsing een controlerend ambtenaar aanwezig geweest?
Antwoord:
Ja.
3. Wat is de kans dat dit zich herhaalt in andere monumentale panden?
Antwoord:
Iedere aanvraag om vergunning wordt op zijn merites beoordeeld en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.
4. Hoe gaat de gemeente deze blunder herstellen?
Antwoord:
Deze kwalificatie is voor uw rekening.
Wij vertrouwen erop hiermee uw vragen ter voorbereiding op de behandeling in de commissie Commissie Stad en
Ruimte van 18 november 2015 voldoende te hebben beantwoord.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
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