
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

17 januari 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer J.J. Visser en de heer 

W.A. Catsman en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Jur Visser/Wim Catsman 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling  

  

Betreft:  Aanpak schotelantennes  

 

Geacht college, 

 

In Nederland nemen woningcorporaties nemen steeds vaker maatregelen tegen 

schotelantennes. In Amsterdam poogt Het Oosten huurders met een douceur te 

stimuleren schotels verwijderden. Ook verbiedt Ymere schotels op sommige 

nieuwbouwcomplexen.  

 

Reden hiervoor is dat corporaties vinden dat door opkomst breedbandinternet, 

digitale televisie en glasvezel veel en steeds meer buitenlandse zenders te 

ontvangen zijn. Schotels ontsieren niet alleen de gevels, maar doen vaak ook 

afbreuk aan het imago van de buurt. Bijkomend probleem is onderhoud en ramen 

wassen lastig is. Tenslotte kunnen schotels bij verkeerde bevestiging gevaar voor 

mensen op straat opleveren.  

 

In Amsterdam krijgen huurders bij het tekenen van het huurcontract een folder, 

waarin staat dat schotels pas na uitdrukkelijke toestemming van de corporatie zijn 

toegestaan. Plaatsing aan de voorgevel wordt sterk tegengaan of zelfs verboden. De 

Alliantie eist bijvoorbeeld dat schotels aan de achterkant vanaf de openbare weg 

niet zichtbaar zijn. Ook worden nieuwe complexen vaker opgeleverd met een 

gemeenschappelijke schotel op het dak.  

 

Ymere staat nooit schotels toe aan de voorgevel en bij verscheidene blokken 

woningen die de laatste tijd zijn opgeleverd, zijn schotels zelfs geheel verboden. 

Bewoners kunnen voor 7,5 euro per maand gebruikmaken van de 
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gemeenschappelijke schotels op het dak. Het Oosten rondt een proef af waarbij 

bewoners van 108 woningen honderd euro krijgen als ze hun schotel van de gevel 

halen. Als zij de schotel niet op het balkon neerzetten, komen er vijftig euro bij. 

Meer dan de helft van de schotels aan de 108 woningen in Zeeburg, Bos en 

Lommer en Noord is verdwenen. Het Oosten bekijkt of huurders een dergelijk 

aanbod  krijgen.  

 

In een stadsdeel in Amsterdam is recent een nieuwbouwproject met voornamelijk 

allochtone kopers en huurders opgeleverd. De kopers werden afgeschrikt van de 

schotels die de mensen in de sociale huurwoningen hadden opgehangen. 

 

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex 

artikel 38. 

1. Deelt u de zorgen van veel Amsterdamse corporaties over schotelantennes? 

2. Vinden in Haarlem reeds experimenten plaats het gebruik van 

schotelantennes te verminderen? 

3. Bent u bereid in overleg te gaan met de in Haarlem opererende 

woningcorporaties om deze problematiek aan te kaarten? 

4. Bent u van plan als gemeente een rol te spelen bij de aanpak van 

schotelantennes en afspraken te maken rond de bouw van 

nieuwbouwprojecten? 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Jur Visser 

Wim Catsman  
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Aan de heer J.J. Visser 

lid van de gemeenteraad 

Eindenhoutstraat 48 

2012 MK  Haarlem 

 

Aan de heer W.A. Catsman 

lid van de gemeenteraad 

Engelandlaan 228 

2034 NG  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 17 januari 2008 

aanpak schotelantennes 

 

Geachte heren Visser en Catsman, 

 

Dinsdag 22 januari jl heeft u vier schriftelijke vragen aan ons gesteld. Strekking 

daarvan is uw zorg over schotelantennes in relatie tot de uiterlijke 

verschijningsvorm van gebouwen en het imago van de buurt. Onderstaand treft u 

ons antwoord aan. 

 

1. Deelt u de zorgen van veel Amsterdamse corporaties over schotelantennes? 

 

Antwoord 

Wij waarderen uw betrokkenheid bij dit onderwerp en begrijpen dat de zorg van de 

Amsterdamsecorporaties over de schotelantennes ook uw zorg en onze zorg is. Wel 

zijn wij in Haarlem gelukkig gevrijwaard gebleven van uitwassen op het gebied van 

geplaatste schotelantennes. 

 

2. Vinden in Haarlem experimenten plaats het gebruik van schotelantennes te 

verminderen? 

 

Antwoord 

Wat de gemeente betreft verwijzen wij naar de op instigatie van de raad 

geïntroduceerde loketcriteria voor schotelantennes in de welstandsnota. Bij de dit 

jaar te houden evaluatie van de welstandsnota gaan we kijken of deze criteria 

misschien aangescherpt moeten worden.  

Wat de corporaties betreft: experimenten als door u genoemd, waarbij bewoners 

geld krijgen als zij hun geplaatste schotelantenne weer weghalen, zijn ons niet 

bekend. Wel is het zo dat huurders geen schotelantennes mogen plaatsen zonder 

toestemming van de corporatie. Afhankelijk van de situatie bepaalt de corporaties 

of plaatsing kan. Daarbij lijken de corporaties aansluiting te zoeken bij het 

welstandsbeleid, dat wil zeggen plaatsing op de visueel minst bezwarende wijze, zo 

onopvallend mogelijk, bijvoorbeeld onder de kap, op een inpandig balkon of achter 

de voorgevelrooilijn maar in ieder geval niet tegen de voorgevel. Van een absoluut 

verbod tot plaatsing van schotelantennes tegen de voorgevel is volgens ons (nog) 

geen sprake, al ligt het voor de hand dat de corporaties daar geen toestemming voor 

geven. Overigens wordt in voorkomende gevallen in Haarlem handhavend 

opgetreden. 
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3. Bent u bereid in overleg te gaan met de in Haarlem opererende 

woningcorporaties om deze problematiek te verminderen aan te kaarten? 

 

Antwoord 

Natuurlijk zijn wij daartoe bereid. Wij denken overigens dat de corporaties ook zelf, 

om de door u genoemde redenen, niet blij zijn met het plaatsten van schotelantennes 

en daarom behalve afspraken met hun huurders ook zoeken naar mogelijkheden om 

bij nieuwbouw of grootschalig onderhoud bouwkundige voorzieningen te treffen 

zodat zichtbare plaatsing van schotelantennes niet meer nodig is.  

 

4. Bent u van plan als gemeente een rol te spelen bij de aanpak van 

schotelantennes en afspraken te maken rond de bouw van 

nieuwbouwprojecten? 

 

Antwoord 

Ook daartoe zijn wij bereid. Daarbij moet, zoals al gezegd, in de eerste plaats 

misschien gedacht worden aan eventuele aanscherping van het welstandsbeleid op 

het gebied van schotelantennes. Bij de evaluatie van de welstandsnota komen wij 

daar op terug. Verder kan gedacht worden aan de rol van de welstandscommissie bij 

de beoordeling van nieuwbouwplannen. Nu al is de commissie er alert op dat daken 

niet vol gezet worden met installatietechniek of  rook- en luchtafvoerkanalen. Voor 

zover nodig adviseert de commissie deze te integreren in de architectuur zodat ze 

niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Ook bij eventuele 

reclameopschriften adviseert de commissie altijd om deze te integreren in een 

ontwerp voor nieuwbouw. In het verlengde hiervan zullen wij de commissie, als 

onze vaste adviseur op het gebied van bouwplanbeoordeling, daarom vragen om 

voortaan ook alert te zijn op het treffen van bouwkundige voorzieningen als 

onderdeel van de architectuur om zichtbare plaatsing van schotelantennes bij 

nieuwbouw te voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de loco-burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering M. Divendal 

 


