
 masten, gemeentelijke en rijksmo-
numenten), small cells, medege-
bruik publieke infrastructuur en 
heeft aandacht voor participatie. De 
VNG en enkele gemeenten geven 
van tevoren hun input op de nota. 
Op onze website kunt u zich aan-
melden voor onze nieuwsbrief om 
op de hoogte te blijven.

geschikt is voor antenneplaatsing 
en wat voorkeurslocaties zijn. Het 
biedt een gemeente sturing op 
antenneplaatsing. Daarbij is ook 
het plaatsingsplangesprek uit het 
Antenneconvenant belangrijk. Elke 
gemeente wordt hiervoor jaarlijks 
uitgenodigd door Monet, de vereni-
ging van samenwerkende mobiele 
operators. Het is een praktische 
manier om in gesprek te gaan met 
providers over antenneplaatsing.

Voorbeeldnota antennebeleid
Het Antennebureau past dit jaar 
haar voorbeeldnota gemeentelijk 
antennebeleid aan. Doel is gemeen-
ten te ontzorgen. De gevolgen van de 
wetswijziging en de bijbehorende 
Europese verordening met daarin de 
definitie van vergunningsvrije small 
cells integreren we in ons bestaan-
de voorbeeldbeleid. De nota brengt 
samenhang tussen de bestaande 
omgevingsvergunningplicht voor 
antenneplaatsing (vrijstaande 

Antennebeleid en 5G? 
Het Antennebureau 
ondersteunt gemeenten

In 2019 domineerde 5G de agenda 
van het Antennebureau, het in-
formatiebureau van de rijksover-

heid over antennes. Veel raadsleden 
en gemeenteambtenaren vonden 
hun weg naar onze website en 
telefonische helpdesk. Daarnaast 
leeft het verplicht medegebruik van 
gemeentelijke infrastructuur voor 
kleine antennes (small cells) dat 
de Europese Unie aan gemeenten 
oplegt. We adviseren gemeenten 
daarom lokaal antennebeleid te 
maken.

Gevolgen Telecomcode voor 
gemeenten
De implementatie van de Europese 
Telecomcode in de Telecommuni-
catiewet heeft als doel snel internet 
voor iedereen. De publicatie staat 
 gepland voor eind dit jaar. Aan de 
ene kant geeft de wetswijziging 
 gemeenten de mogelijkheid om 
colocatie en gedeeld gebruik op te 
leggen van bijvoorbeeld mantelbui-
zen en small cells, aan de andere 
kant moeten gemeenten ingaan op 
redelijke verzoeken van providers 
die small cells willen plaatsen op 
 gemeentelijke infrastructuur of 
gebouwen. Met eigen (antenne)
beleid kan een gemeente hier regie 
op voeren. 

Sturing op antenneplaatsing
Kiezen aanbieders van breedband-
diensten ervoor hun small cells te 
plaatsen op private gebouwen en 
infra? Kloppen ze straks aan bij 
gemeenten voor medegebruik? Een 
gemeente kan die keuze beïnvloe-
den door van tevoren in ruimtelijk 
beleid vast te leggen welke gemeen-
telijke infrastructuur technisch 

Ingezonden mededeling

5G-vraagbaak 
Het Antennebureau, onderge-
bracht bij Agentschap Tele-
com, geeft voorlichting, advies 
en cursussen over antennes: 
techniek, regels voor plaatsing, 
veiligheid en gezondheid. Een 
laagdrempelige technische 
5G-factsheet komt eraan. Op 
onze site staan de antennelo-
caties in Nederland en officiële 
metingen van elektromagne-
tische straling. Er is een aparte 
pagina voor gemeenten en over 
5G: www.antennebureau.nl.
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