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Samenvatting

Door de toenemende vraag naar mobiele dekking en capaciteit neemt het aantal
antennes in de directe omgeving van burgers toe. Tegenover deze vraag om
dekking en capaciteit staat de risicobeleving rondom de antennes en de
elektromagnetische velden. In 2016 is Agentschap Telecom het project EMV gestart.
EMV staat voor elektromagnetische veldsterkte. Het project bestond uit een
onderzoek naar de invloed van een eerste ingebruikname op de EMV en de EMV op
aandachtlocaties. De eerste ingebruikname is het moment waarop de antenne
aangezet wordt of het moment waarop de configuratie van de antenne wordt
gewijzigd, bijvoorbeeld het zendvermogen. Aandachtlocaties zijn locaties waar
meerdere antennes zijn opgesteld, locaties waar antennes dichtbij burgers zijn
opgesteld en locaties waar burgers een hoge veldsterkte verwachten. Door dit
rapport worden burgers geïnformeerd over de invloed van een eerste ingebruikname
op de EMV en de EMV op aandachtlocaties. Deze informatie kan ter ondersteuning
dienen van een eventuele maatschappelijke discussie tussen burgers en mobiele
operators over EMV.
Alle gemeten veldsterkten bij een eerste ingebruikname en op
aandachtlocaties liggen ruim onder de toegestane blootstellingslimieten
Door een wetenschappelijke organisatie, ICNIRP, zijn limieten voor de blootstelling
aan elektromagnetische velden opgesteld. Deze limieten zijn op advies van de Raad
van Ministers van de Europese Unie overgenomen door Nederland. Uit het
onderzoek is gebleken dat de gemeten veldsterkten bij zowel een eerste
ingebruikname als op aandachtlocaties ruim onder de toegestane
blootstellingslimieten liggen. De eerste-ingebruikname-metingen bestonden uit een
breedbandmeting waarin de veldsterkte over een groot frequentiegebied is gemeten.
De gemeten veldsterkten zijn uitgedrukt in volt per meter (V/m). De in dit
onderzoek gemeten breedbandige veldsterkte bij een eerste ingebruikname ligt
tussen de 0,3 V/m en 4,1 V/m. Ook is de veldsterkte van de in gebruik genomen
antenne in kaart gebracht. Hiervoor is een selectieve meting uitgevoerd. De
gemeten selectieve veldsterkte ligt tussen de 0,1 V/m en 1,8 V/m. De metingen op
aandachtlocaties bestonden enkel uit breedbandmetingen. De veldsterkte op
aandachtlocaties ligt tussen de 0,2 V/m en 3,9 V/m. De laagst geldende ICNIRPlimiet is 28 V/m. Hier liggen de door het agentschap gemeten veldsterkten dus ruim
onder. Op basis van de in dit project gemeten veldsterkten is er ook geen aanleiding
om aan te nemen dat de veldsterkten de blootstellingslimieten overschrijden bij een
eerste ingebruikname op andere locaties en op andere aandachtlocaties.
Een eerste ingebruikname heeft invloed op de totale elektromagnetische
veldsterkte, maar zorgt niet voor overschrijding van de limieten
Antennes worden in de meeste gevallen op daken en in masten geplaatst. Bij de
eerste ingebruikname van een antenne in een mast of op een dak, waar al antennes
aanwezig zijn, kan de veldsterkte toenemen. Uit de metingen in dit onderzoek is
gebleken dat de toename van de veldsterkte niet leidt tot overschrijding van de
blootstellingslimieten.
Agentschap Telecom blijft meten
Met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen die leiden tot veranderingen
in de antenne-infrastructuur en de vragen die over deze ontwikkelingen en de EMV
worden gesteld, blijft het agentschap EMV-metingen aan antennes uitvoeren.
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1. Inleiding

Altijd bereikbaar en online zijn, is van steeds groter belang voor burgers. Mobiele
operators spelen hier op in door het aantal antennes uit te breiden, dezelfde
antennes voor verschillende toepassingen te gebruiken en de antennes dichterbij
gebruikers te plaatsen om overal voldoende dekking en capaciteit te kunnen bieden.
Op Europees niveau worden deze ontwikkelingen ook opgemerkt. De Europese
Commissie heeft midden 2016 een voorstel voor een richtlijn voor een Europese
Elektronische Communicatie-Code ingediend.1 De Code faciliteert onder andere, met
het oog op de groei van 5G-netwerken, een snelle en makkelijke installatie van
kleine antennes, small-cells.
Tegenover de maatschappelijke wens om bereikbaar en online te zijn, staat de
risicobeleving rondom de elektromagnetische velden van deze antennes. Bij
sommige burgers leeft de vraag welke invloed antennes hebben op de
elektromagnetische veldsterkte (EMV) in hun omgeving. Met het project EMV dat in
januari 2016 door Agentschap Telecom is gestart, wil het agentschap aandacht
besteden aan EMV bij de eerste ingebruikname van een antenne en de EMV op
aandachtlocaties (in paragraaf 1.2 en 1.3 worden de begrippen eerste
ingebruikname en aandachtlocaties toegelicht). Door middel van het onderzoek
worden burgers geïnformeerd over de invloed van een eerste ingebruikname op de
EMV en de EMV op aandachtlocaties. Deze informatie kan eventuele
maatschappelijke discussies tussen burgers en mobiele operators ondersteunen. In
dit rapport worden het uitgevoerde onderzoek en de uitkomsten van dit onderzoek
nader toegelicht.

1.1 Wat is EMV?
EMV staat voor elektromagnetische veldsterkte. Een elektromagnetisch veld bestaat
uit een elektrisch en een magnetisch veld. Tussen twee niet met elkaar verbonden
platen die elektrisch geleiden, is een elektrisch veld aanwezig als deze platen zijn
aangesloten op een spanningsbron. Een magnetisch veld is aanwezig rondom een
geleider als daar elektrische stroom door vloeit. Het magnetisch veld is vergelijkbaar
met het magnetisch veld van een magneet. Beide velden (elektrisch en magnetisch)
komen op enige afstand samen, afhankelijk van de golflengte van de velden. Dit
wordt het elektromagnetisch veld genoemd. Op deze afstand kan de
elektromagnetische veldsterkte betrouwbaar gemeten worden. Aangezien het
elektrisch en het magnetisch veld zijn samengekomen, volstaat het om op deze
afstand alleen de elektrische veldsterkte te meten. De elektrische veldsterkte wordt
uitgedrukt in volt per meter (V/m).

1

Proposal for a Directive of the European Parliament and of The Council establishing the European Electronic
communications Code, COM/2016/0590 final- 2016/0028, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=13137.
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Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van
elektromagnetische velden is gebleken dat bij een hoge EMV het lichaam kan
opwarmen.2 Om opwarming van het lichaam te voorkomen, zijn er
blootstellingslimieten vastgesteld. De blootstellingslimieten zijn vastgesteld door de
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).3 Deze
commissie bestaat uit een groep wetenschappers. De aanbevelingen van ICNIRP zijn
in 1999 door de Raad van Ministers van de Europese Unie voor wat betreft het
gedeelte voor de algemene bevolking overgenomen als aanbeveling aan de
lidstaten.4 Deze aanbeveling is door de Nederlandse regering overgenomen. De
blootstellingslimieten die vermeld worden in de ICNIRP normen verschillen per
frequentie. De invloed van de veldsterkten op het menselijk lichaam hangt namelijk
af van de frequentie. De blootstellingslimiet voor frequenties tussen de 10 en 400
MHz is 28 V/m. De limiet voor frequenties tussen de 400 MHz en 2000 MHz ligt
tussen de 28 V/m (400 MHz) en 61 V/m (2000 MHz). Aan de hand van de formule
1,375Xfrequentie0,5, kunnen de limieten voor frequenties tussen de 400 MHz en
2000 MHz berekend worden. De limiet voor frequenties boven de 2000 MHz is 61
V/m. De limieten zijn gebaseerd op een blootstelling van zes minuten of langer.
Voor werknemers die tijdens hun werk dicht in de buurt van antennes komen, zijn
aparte blootstellingslimieten vastgesteld. Deze limieten liggen hoger dan de limieten
voor de algemene bevolking. Er wordt namelijk van uitgegaan dat werknemers goed
geïnformeerd zijn over de risico’s van het werken bij antennes. Dit onderzoek is
gericht op de blootstelling van het algemeen publiek aan EMV.

1.2 Wat houdt eerste ingebruikname in?
De eerste ingebruikname is het moment waarop de antenne aangezet wordt of het
moment waarop de configuratie van de antenne wordt gewijzigd. Een voorbeeld van
een configuratie van een antenne die gewijzigd kan worden, is het zendvermogen
van de antenne. Doordat het zendvermogen een relatie met de veldsterkte heeft,
wordt een wijziging in deze configuratie gezien als een eerste ingebruikname.
Bij de eerste ingebruikname moet de mobiele operator voorkomen dat de EMV de
blootstellingslimieten overschrijdt. Plaatst een mobiele operator zijn antenne
bijvoorbeeld in een mast waar al antennes aanwezig zijn, dan moet deze mobiele
operator rekening houden met de totaal opgetelde (gesommeerde) EMV, dus ook
met de EMV afkomstig van de andere aanwezige antennes. Op basis van een
Europees geharmoniseerde norm, de NEN-EN 50400:20065, kan een mobiele
operator een eigen, reproduceerbaar onderzoek naar de EMV bij een eerste
ingebruikname uitvoeren om een overschrijding te voorkomen. Een
geharmoniseerde norm is een Europese norm die op verzoek van de Europese
Commissie is vastgesteld met het oog op toepassing van harmonisatiewetgeving
van de Europese Unie.6 Door middel van metingen die uitgevoerd worden door
Agentschap Telecom wordt de EMV van de antennes gemeten. Aan de hand van
deze metingen wordt de invloed van een eerste ingebruikname van een antenne op
de EMV in kaart gebracht.
2

Chatterjee, I ; Wu, D.; Gandhi O.P. Human body impedance and threshold currents for perception and pain for
contact hazards analysis in the VLF-MG band. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 33:486-494, 1986; Chen,
J.Y.; Gandhi, O.P. Thermal Implications of high SARs in the body extremities at the ANSI-recommended MF-CHF
safety levels. IEEE Transactions on Biomedical engineering 35: 453-441; 1988.
3
ICNIRP, ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up
to 300 GHz), Heath Physics, April 1998, Vol. 74 No. 44, p. 494-522.
4
Europese Raad, Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de
bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz- 300 GHz, 1999, Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen (L 199/59).
5
Basisnorm om de overeenstemming aan te tonen van vaste installaties voor radiotransmissie (110 MHz – 40 GHz)
bedoeld voor het gebruik in draadloze telecommunicatienetwerken met de basiseisen of referentieniveaus met
betrekking tot blootstelling van het algemene publiek aan radiofrequentie elektromagnetische velden.
6
Blue Guide 2016, p. 42, geraadpleegd op 19 januari 2017.
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1.3 Wat zijn aandachtlocaties?
In dit onderzoek wordt onder aandachtlocaties verstaan:
locaties waar meerdere antennes zijn opgesteld;
locaties waar antennes in de omgeving van burgers zijn opgesteld;
locaties waar burgers een hoge veldsterkte verwachten.
Voor dit onderzoek is ook op aandachtlocaties de aanwezige elektromagnetische
veldsterkte gemeten door inspecteurs van Agentschap Telecom.

1.4 Wettelijk kader
Radioapparatuur moet volgens de essentiële eisen van artikel 3 van de Radio
Equipment Directive (RED, 2014/53/EU) zo zijn geconstrueerd dat onder meer de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en huisdieren wordt
gewaarborgd. Ook de combinaties van zendontvangers en antennes van de mobiele
operators zijn radioapparaten en vallen onder het toepassingsgebied van de RED.
Volgens artikel 1, eerste lid, van de RED regelt de richtlijn het op de markt
aanbieden en de ingebruikneming in de Europese Unie van radioapparatuur. De
normen van de Richtlijn, zoals de verplichting voor radioapparatuur om te voldoen
aan de essentiële eisen, gelden dus zowel op het moment van op de markt
aanbieden als bij de eerste ingebruikneming. Ook de Richtlijnen voor de uitvoering
van de productvoorschriften van de Europese Unie gaan uit van dit principe.7
De RED is in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd, namelijk in de
Telecommunicatiewet(Tw), het Besluit radioapparaten 2016 en de Regeling
radioapparaten 2016. Op basis van artikel 3, eerste lid, van het Besluit
radioapparaten 2016 dienen radioapparaten te voldoen aan de essentiële eisen van
de RED. Het Besluit radioapparaten 2016 is gebaseerd op artikel 10.1 en 10.9 van
de Tw.
Op basis van artikel 15.1, eerste lid, onderdeel f, van de Tw zijn toezichthouders
van Agentschap Telecom bevoegd om toezicht te houden op het bepaalde bij of
krachtens de Tw ter zake van de in hoofdstuk 10 van de wet geregelde voorschriften
over uitrusting of radioapparaten. Het eerste lid van artikel 5:18 van de Algemene
wet bestuursrecht geeft toezichthouders de bevoegdheid om zaken te onderzoeken.
De wijze waarop het agentschap het toezicht en de handhaving op in gebruik
genomen antennes uitvoert, is niet nader uitgewerkt in het beleid van het
agentschap en/of wet- en regelgeving. Voor dit onderzoek hebben de inspecteurs
van het agentschap eerste-ingebruikname-metingen uitgevoerd.
De metingen op aandachtlocaties zijn niet uitgevoerd op grond van een wettelijke
bevoegdheid, maar vanuit maatschappelijk oogpunt. In de inleiding van dit
hoofdstuk is aangegeven dat tegenover de maatschappelijke wens om bereikbaar en
online te zijn, de risicobeleving rondom elektromagnetische velden bestaat. Deze
risicobeleving is niet alleen gekoppeld aan de ingebruikname van een antenne, maar
ook aan de locatie van een antenne en de hoeveelheid antennes op een bepaalde
locatie. Om burgers ook te kunnen informeren over de EMV op locaties in hun
directe omgeving, de EMV op locaties waar veel antennes staan opgesteld en de
EMV op locaties waar zij een hoge veldsterkte verwachten, zijn de metingen op
aandachtlocaties ook meegenomen in dit onderzoek.

7

De Blauwe Gids” - 2016/C 272/01.
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2. Opzet van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de hoeveelheid metingen, de selectie
van meetlocaties, de uitvoering van de metingen, de meetonzekerheid en de
betrokken mobiele operators.

2.1 Hoeveelheid metingen
Om een representatief beeld te geven van de invloed van een eerste ingebruikname
van een antenne op de EMV en de EMV op aandachtlocaties is de hoeveelheid
metingen van belang. Een vuistregel uit de statistiek zet de verdeling van het
gemiddelde van een aantal metingen om naar een normale verdeling als er 30
metingen worden uitgevoerd. Dit betekent dat als er op 30 andere plekken wordt
gemeten, deze metingen een vergelijkbaar resultaat opleveren.8 Om die reden zijn
er 30 metingen op aandachtlocaties uitgevoerd en 32 metingen voor de eerste
ingebruikname. In paragraaf 2.2.1 wordt toegelicht waarom de hoeveelheid eersteingebruikname-metingen afwijkt van het getal 30.

2.2 Selectie meetlocaties
Na het vaststellen van de hoeveelheid metingen is er door de inspecteurs van het
agentschap een selectie van meetlocaties voor de eerste ingebruikname en
aandachtlocaties gemaakt.

2.2.1 Eerste ingebruikname
Bij het vaststellen van de meetlocaties voor de eerste ingebruikname is rekening
gehouden met de volgende aspecten:
alleen meten op publiek toegankelijke locaties;
datum ingebruikname van de antenne;
antennes in de directe omgeving van de burger;
geografische spreiding.
Er is een selectie gemaakt van antennes van vier mobiele operators. Deze vier
mobiele operators hebben een eigen netwerk in Nederland. De volgende mobiele
operators zijn geselecteerd:
Tele2;
KPN;
T-Mobile;
Vodafone.

8

Salkind N.J. (2004). Statistics for people who (think they)hate statistics.2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
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Aan de hand van de genoemde aspecten is de volgende selectie van meetlocaties
gemaakt:
Tabel 1: selectie meetlocaties eerste ingebruikname
Mobiele
Adres, postcode en
Provincie
Techniek
operator
plaats antenne

Datum
ingebruikname

Tele2

Zuiderzee, 1271 EP
Huizen

NoordHolland

LTE

8-10-2015

Tele2

Fumahout 1, 2719 JS
Zoetermeer

Zuid-Holland

LTE

30-11-2015

Tele2

Gentiaanstraat 282,
7322 BZ Apeldoorn

Gelderland

LTE

11-11-2015

Tele2

Schouwburgplein 1,
7607 AE Almelo

Overijssel

LTE

17-12-2015

Tele2

Herculesplein 241,
3584 AA Utrecht

Utrecht

LTE

10-9-2015

Tele2

Schoenaker 10, 6641
SZ Beuningen

Gelderland

LTE

14-4-2016

Tele2

De Bosk 20, 9281 NR
Harkema

Friesland

LTE

21-1-2016

Tele2

Ankerplaats 2, 8321
RT Urk

Flevoland

LTE

3-6-2016

KPN

Konnetlaantje 18,
1435 HV Rijsenhout

NoordHolland

LTE

29-12-2015

KPN

Bavoortseweg 19,
3833 BM Leusden

Utrecht

GSM900

13-10-2015

KPN

Merwe Donk 56a,
4213 CR Gorinchem

Zuid-Holland

UMTS

28-3-2016

KPN

Bakenbosweg 4,
5932 AH Tegelen

Limburg

GSM900

15-4-2016

KPN

Heiweg 4, 6161 DA
Geleen

Limburg

UMTS

26-4-2016

KPN

Van
Leeuwenhoekweg 3,
3225 LX
Hellevoetsluis

Zuid-Holland

GSM900

18-4-2016

KPN

Koersendijk 3, 7443
PP Nijverdal

Overijssel

LTE

20-3-2016

KPN

Bij Groningerweg
129, 9766 TM
Eelderwolde

Groningen

GSM900

15-2-2016

T-Mobile

Wolfsend 43, 2661
EE Bergenschenhoek

Zuid-Holland

LTE

8-7-2015
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T-Mobile

Millinxstraat 33, 3081
CR Rotterdam

Zuid-Holland

GSM1800

21-12-2015

T-Mobile

Hintham 39, 5246 AL
Rosmalen

NoordBrabant

GSM1800

4-11-2015

T-Mobile

Industrieweg 12,
8084 PB Elburg

Gelderland

LTE

24-3-2016

T-Mobile

Kapitein Nemostraat
5 D, 7821 AB Emmen

Drenthe

LTE

9-6-2016

T-Mobile

Rietzangerstraat 7,
3815 EA Amersfoort

Utrecht

LTE

12-8-2015

T-Mobile

Scheepswerf 2, 2315
MT Leiden

Zuid-Holland

LTE

22-7-2015

T-Mobile

Koekendijk 10 A,
7437 CK Bathmen

Overijssel

LTE

21-10-2015

NoordHolland
NoordBrabant

LTE

13-2-2016

GSM900

12-9-2015

Vodafone

Stichtseweg, 1261
SW Blaricum
Rijnstraat, 5213 VB
Den Bosch
Hazelaarhof, 8172 EA
Vaassen

Gelderland

GSM900

30-4-2016

Vodafone

Elsenhof, 5571 LA
Bergeijk

NoordBrabant

UMTS

28-5-2016

Vodafone

Castellumplein, 2235
CN Valkenburg

Zuid-Holland

LTE

4-6-2016

Vodafone

Campbellweg, 7443
PV Nijverdal

Overijssel

UMTS

14-5-2016

Vodafone

Polenstraat, 4571 BZ
Axel

Zeeland

LTE

26-3-2016

Vodafone

Windvangpad, 1333
VD Almere

Flevoland

UMTS

4-6-2016

Vodafone
Vodafone

Gezien de groei van het aantal antennes9 en de mate waarin masten worden
gedeeld door de mobiele operators, zijn zij voor de eerste ingebruikname als
uitgangspunt genomen. Om daarnaast de te meten antennes evenwichtig te
verdelen over de mobiele operators en om te voldoen aan het minimum van 30
metingen, is een achttal antennes per mobiele operator geselecteerd waardoor er 32
metingen zijn uitgevoerd. De metingen zijn verspreid over de twaalf provincies van
Nederland, zodat een totaalbeeld van de EMV bij een eerste ingebruikname in
Nederland gegeven kan worden. Om aan te kunnen sluiten bij de huidige
ontwikkelingen in technieken, zijn recent in gebruik genomen antennes geselecteerd.
Het zijn antennes die in 2015 of 2016 in gebruik genomen zijn met de volgende
technieken:
- GSM-antennes. GSM staat voor Global System for Mobile communications en
wordt gebruikt voor mobiele communicatie, zowel voor spraak als datacommunicatie.
Bij datacommunicatie moet gedacht worden aan internettoegang.

9

Het aantal antennes in maart 2016 (41.690) ten opzichte van april 2017 (43.933) is met 2243 toegenomen. Dit
blijkt uit een overzicht met antenne-installaties dat maandelijks door het antennebureau wordt gepubliceerd,
https://www.antennebureau.nl/onderwerpen/algemeen/antenneregister/archief-overzichten-gsm-umts-en-lteantennes, geraadpleegd op 9 mei 2017.
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- UMTS-antennes. UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications System en
maakt , net als GSM, spraak en datacommunicatie mogelijk. Deze communicatie is
mogelijk met hogere snelheden dan GSM.
- LTE-antennes. LTE staat voor Long Term Evolution en maakt datacommunicatie
mogelijk met hogere snelheden dan UMTS. Sinds kort maakt LTE ook spraak
mogelijk.
Mobiele operators zijn op grond van wet- en regelgeving verplicht om de
antennegegevens te verstrekken aan Agentschap Telecom.10 De antennegegevens
van de volgende antennes worden verstrekt aan het agentschap:
antennegegevens van antennes met een uitgestraald vermogen van meer
dan 10 decibelwatt (dBW);
antennegegevens van antennes die tot een netwerk behoren waarvan meer
dan de helft van de antennes een uitgestraald vermogen heeft van meer
dan 10 dBW.
Het uitgestraald vermogen is het vermogen dat daadwerkelijk uit de antenne wordt
gezonden. Decibelwatt is de eenheid voor de aanduiding van de kracht van het
uitgezonden vermogen.
Mobiele operators verstrekken hun antennegegevens aan het agentschap door de
gegevens maandelijks te uploaden in het antenneregister. Aan de hand van de
gegevens uit het antenneregister zijn de antennes geselecteerd.

2.2.2 Metingen op aandachtlocaties
De volgende meetlocaties zijn voor de metingen op aandachtlocaties geselecteerd:
publiek toegankelijke locaties;
locaties waar antennes dichtbij de burger zijn opgesteld;
locaties waar meerdere antennes zijn opgesteld;
locaties waar burgers een hoge veldsterkte verwachten;
locaties die aangedragen zijn door inspecteurs van het agentschap in
verband met de ervaringen die zij hebben met EMV in de directe omgeving
van burgers;
locaties die aangedragen zijn door burgers.
De geselecteerde meetlocaties zijn verdeeld in verschillende categorieën en
opgenomen in de onderstaande tabel.
Tabel 2: selectie aandachtlocaties
Categorie
Attractie-/recreatiepark

Meetlocatie
De Keukenhof, Lisse

Attractie-/recreatiepark

Duinrell, Wassenaar

Attractie-/recreatiepark

Drouwenerzand, Drouwen

Attractie-/recreatiepark

Kardinge, Groningen

Evenementencentrum

Olympisch Stadion, Amsterdam

Evenementencentrum

De RAI, Amsterdam

Evenementencentrum

Abe Lenstra stadion, Heerenveen

10

Op grond van artikel 1 van de Regeling openbaar antenneregister juncto artikel 24 van het Frequentiebesluit zijn
mobiele operators verplicht om de antennegegevens maandelijks te uploaden.
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Overige

Boulevard Paulus Loot, Zandvoort

Overige

Rijdende trein

Overige

Schiphol

Overige

Station Barendrecht

Overige

Tunnel tussen Schiedam en Delft, A4

Overige

Station Eindhoven

Overige

Medisch Spectrum Twente, Enschede

School

Basisschool de Twaalfruiter, Vleuten

School
School

Roomskatholieke basisschool de
Griffioen, Prinsenbeek
Stenden Hogeschool. Leeuwarden

Stadscentrum

De Dam, Amsterdam

Stadscentrum

Q-park Dijk 16, Alkmaar

Stadscentrum

Hoog Catharijne, Utrecht

Stadscentrum

Burgemeester Loeffplein, Den Bosch

Stadscentrum

Dakterras Rozet Momento, Arnhem

Stadscentrum

Nieuwe Ebbingestraat, Groningen

Woonwijk/ bedrijventerrein

Vivaldistraat, Amsterdam

Woonwijk/ bedrijventerrein

Tjallie Robinsonduin, Den Haag

Woonwijk/ bedrijventerrein

Kanaalstraat, Utrecht

Woonwijk/ bedrijventerrein

Molendijk, Nieuwe-Tonge

Woonwijk/ bedrijventerrein

Burgemeester Bruinemanstraat, Druten

Woonwijk/ bedrijventerrein

Lievelderweg, Lichtenvoorde

Woonwijk/ bedrijventerrein

Kreek, Lelystad

Er is gemeten op locaties waar antennes zichtbaar zijn opgesteld, bijvoorbeeld op
het dak van een school of op een bedrijventerrein, maar ook op locaties waar de
antennes niet zichtbaar zijn opgesteld, bijvoorbeeld in stadscentra (weggewerkt in
bushokjes). De locaties zijn, in tegenstelling tot de locaties van de eerste
ingebruikname, niet gekoppeld aan specifiek geselecteerde antennes.
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2.3 De metingen
De EMV-metingen zijn door de inspecteurs van Agentschap Telecom uitgevoerd.
Voor zowel de metingen op aandachtlocaties als de metingen voor de eerste
ingebruikname is er een breedbandmeting uitgevoerd. Daarnaast zijn er bij de
metingen voor de eerste ingebruikname selectieve metingen uitgevoerd om de
invloed van een eerste ingebruikname op de EMV in kaart te brengen.

2.3.1 Breedbandmeting
De EMV op een bepaalde plek is samengesteld uit de bijdrage van verschillende
signalen afkomstig van antennes met verschillende frequenties. Dit betekent dat de
totale veldsterkte kan bestaan uit GSM-signalen, radiosignalen, televisiesignalen etc.
Tijdens een breedbandmeting wordt een groot deel van de veldsterkten van deze
antennes in één keer gemeten en gesommeerd. Er wordt zes minuten continu
gemeten in een frequentieband.11 Deze frequentieband ligt tussen de 100 kilohertz
(kHz) en 3 gigahertz (GHz). Om WiFi-signalen in de 5 GHz band te kunnen meten, is
er ook op één locatie tot 6 GHz gemeten. De breedbandig gemeten veldsterkte mag
de ICNIRP blootstellingslimieten niet overschrijden. Aangezien breedbandig over een
groot frequentiegebied wordt gemeten en aan de verschillende frequenties
verschillende blootstellingslimieten gekoppeld zijn, zijn de breedbandig gemeten
veldsterkten in dit onderzoek beoordeeld aan de hand van de laagst geldende
blootstellingslimiet, 28 V/m.

2.3.2 Selectieve meting
Bij een selectieve meting wordt gekeken naar de elektromagnetische veldsterkte
van alle afzonderlijke signalen afkomstig van antennes in de omgeving. De
veldsterkte wordt per frequentie(band) gemeten. Ook deze veldsterkte mag de door
ICNIRP vastgestelde blootstellingslimieten niet overschrijden.

2.3.3 Uitvoering eerste-ingebruikname-meting
Voor de eerste ingebruikname is zowel een breedbandmeting als een selectieve
meting uitgevoerd. Voor aanvang van de meting hebben de inspecteurs de volgende
stappen genomen/rekening gehouden met de volgende aspecten:
1. De inspecteurs hebben alleen bij droog weer gemeten. Regen zorgt namelijk
voor reflectie waardoor de veldsterkte beïnvloed kan worden.
2. De inspecteurs hebben de meetlocaties vastgesteld. Er is in de
hoofdstraalrichting, ook wel hoofdlob genoemd, van de antenne gemeten.
De hoofdstraalrichting is de richting waarin de antenne zendt. In de gevallen
waarin er niet gemeten kon worden in de hoofdstraalrichting, bijvoorbeeld
vanwege bebouwing, heeft de inspecteur op de locatie gemeten waar de
EMV het hoogst is.
Steekproefsgewijs is ook in de zijlob van de antenne gemeten. Wanneer een
antenne zendt, kunnen er naast de hoofdlob ook zijlobben ontstaan. Er is
sprake van een zijlob als een klein deel van het uitgezonden vermogen van
de antenne in een andere richting dan de hoofdstraalrichting wordt gestuurd.
De meetlocatie van de zijlob ligt dichterbij de antenne dan de meetlocatie in
de hoofdstraalrichting. Om die reden kan de veldsterkte in de zijlob hoger
liggen dan de veldsterkte in de hoofdstraalrichting. Om uit te sluiten dat de
veldsterkte in de zijlob de geldende ICNIRP-limieten overschrijdt, zijn de
metingen in de zijlob uitgevoerd.

11

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ‘Guidlines for limiting exposure to time-varying
electric, magnetic and elektromagnetic fields (up to 300 GHz), 1998.
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Op het bovenstaande plaatje worden de hoofdstraalrichting (de grootste bel)
en de zijlobben (de twee kleine bellen aan de zijkant) getoond.
3. De inspecteurs hebben hun telefoons en laptops uitgezet, zodat deze
apparatuur geen invloed heeft op de meting.
Na het doorlopen van de bovenstaande stappen, hebben de inspecteurs de
breedbandmeter op een houten statief op een hoogte van 1,50 meter geplaatst. Er
is gedurende zes minuten van 100 kHz tot 3 GHz gemeten.
De selectieve meting bestaat uit twee delen. Allereerst heeft de inspecteur de
selectieve meter ingesteld op de te meten frequentie. Dit is de frequentie van de
antenne die als laatste in gebruik genomen is. De veldsterkte afkomstig van de
laatst in gebruik genomen antenne op de betreffende frequentie is opgeslagen.
Vervolgens heeft de inspecteur met de selectieve meter gemeten van 73 MHz tot 3
GHz. De selectief gemeten veldsterkte is daarna door de inspecteur verwerkt in de
veldsterkte die tussen 73 MHz en 3 GHz is gemeten. Op deze manier heeft de
inspecteur de bijdrage van de selectief gemeten antenne aan de totaal gemeten
veldsterkte tussen de 73 MHz en 3 GHz in kaart gebracht.

2.3.4 Uitvoering meting op aandachtlocaties
Op aandachtlocaties is niet gemeten aan een specifieke antenne. De totaal
gesommeerde veldsterkte op de aandachtlocatie is van belang en deze veldsterkte
wordt door middel van de breedbandmeting in kaart gebracht.
Net als bij de breedbandmeting voor de eerste ingebruikname, is voor de meting op
aandachtlocaties de breedbandmeter op een houten statief op een hoogte van 1,50
meter geplaatst. Gedurende zes minuten is op de aandachtlocatie van 100 kHz tot 3
GHz gemeten. Om WiFi-signalen op 5 GHz te kunnen meten is in het Olympisch
Stadion met de selectieve meter tussen 420 MHz en 6 GHz gemeten.

2.3.5 Meetapparatuur
Voor het verrichten van de breedbandmetingen is gebruik gemaakt van de volgende
apparatuur:
NARDA, NBM 550, breedband veldsterktemeter + E-field meetprobe van 100
kHz – 3 GHz.
Voor de selectieve metingen is de volgende meetapparatuur gebruikt:
NARDA, SRM3000, selectieve veldsterkte meter+ E-field meetprobe van 73
MHz – 3 GHz.
NARDA, SRM3006, selectieve veldsterkte meter + E-field meetprobe van 73
MHz – 3 GHz en E-field meetprobe van 420 MHz – 6 GHz.
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2.4 Geharmoniseerde norm
Met behulp van de Europees geharmoniseerde norm, de NEN-EN 50400:2006, kan
vastgesteld worden of voldaan wordt aan de ICNIRP limieten. In de norm is onder
andere bepaald wat de maximale totale meetonzekerheid van de EMV-metingen
mag zijn en op welke manier de bijdragen van de verschillende veldsterkten
beoordeeld moeten worden.

2.4.1 Totale meetonzekerheid
Elke uitgevoerde meting heeft een bepaalde mate van onzekerheid, geen enkel
meetinstrument is 100% accuraat. Dit geldt ook voor de meetapparatuur die
gebruikt is voor de eerste-ingebruikname-metingen en metingen op
aandachtlocaties. Dit wordt ook wel de meetonzekerheid genoemd. De
meetonzekerheid geeft de onzekerheid van de gemeten waarde aan en wordt
uitgedrukt in decibel (dB). De NEN-EN 50400:2006 schrijft een totale
meetonzekerheid van 3 dB voor.12 Een totale meetonzekerheid van 3 dB betekent
dat de gemeten veldsterkte daadwerkelijk maximaal 3 dB hoger kan liggen. Door
middel van een wiskundige formule wordt in V/m uitgerekend wat de maximale
daadwerkelijke veldsterkte kan zijn als rekening gehouden wordt met een totale
meetonzekerheid van 3 dB. De volgende wiskundige formule wordt hiervoor
gebruikt, de gemeten veldsterkte X 10(meetonzekerheid/20). Stel de gemeten veldsterkte
is 2 V/m, dan is de daadwerkelijke veldsterkte inclusief 3dB meetonzekerheid
maximaal 2,8 V/m, 2X10(3/20)= 2,8 V/m.
Voor het berekenen van de totale meetonzekerheid van de metingen in dit
onderzoek zijn alle mogelijke bijdragen aan de meetonzekerheid in kaart gebracht
en verwerkt in de onderstaande tabel.
Tabel 3: bijdragen meetonzekerheid

Oorzaak meetonzekerheid
Instrumentatie
Breedband, NBM
550
Selectief, SRM
3000/3006
Uitvoering
Afstand
Positie in
hoofdstraalrichting
of zijlob
Reflecties
Bomen en
obstructies
Meerdere metingen

Bron

Verdeling

Meetonzekerheid
[ dB ]

Leverancier

Normaal13

2.8

Leverancier

Normaal

3.6

Normaal
Normaal

Zeer klein

U-vormig14
Normaal
Normaal

12

NEN-EN 50400:2006, Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission
(110MHz-40GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the
reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service;
NEN-EN 50383:2010, Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength hand
SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication
systems (110 MHz- 40 GHz).
13
Bij een normale verdeling is de kansverdeling van de uitkomsten volgens de zogenaamde Gaussiaanse
klokkromme in kaart gebracht.
14
Bij een U-vormige verdeling hebben de waarden die tegen het uiterste aanliggen een verhoogde kans van
optreden.
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Omstandigheden
Temperatuur
Normaal
Zeer klein
Vochtigheid
Normaal
Tijdstip
Normaal
Toelichting:
Instrumentatie: De meetonzekerheid van de instrumentatie, de
breedbandmeter en selectieve meter, is afkomstig uit de documentatie van
de leverancier. Een meetinstrument heeft een minimale – en maximale +
meetonzekerheid. In de tabel is de maximale meetonzekerheid, +,
opgenomen.
Uitvoering: De onzekerheid veroorzaakt door de uitvoering bestaat uit
verschillende variabelen. Door variatie in de afstand ten opzichte van de
antenne en de positie in de hoofdstraalrichting en zijlob heeft de inspecteur
de optimale meetlocatie bepaald. Gezien de hoeveelheid metingen en de
meetresultaten hiervan is de invloed van reflecties en bomen en obstructies
zeer klein.
Omstandigheden: De meetinstrumenten zijn binnen de in de documentatie
opgegeven specificaties gebruikt. Het wordt daarom aangenomen dat de
meetonzekerheid als gevolg van schommelingen in temperatuur,
vochtigheid en tijdstip van de dag al verwerkt zijn in de meetonzekerheid
van de instrumentatie.
Uit het bovenstaande volgt dat de totale meetonzekerheid van de breedband
metingen 2.8 dB is en van de selectieve metingen 3.6 dB. De in de norm
voorgeschreven totale meetonzekerheid is maximaal 3 dB. Dit betekent dat de
totale meetonzekerheid van de selectieve veldsterktemetingen hoger ligt dan de in
de norm voorgeschreven totale meetonzekerheid.

2.4.2 Bijdrage gemeten veldsterkten
In de norm wordt gesteld dat als de EMV afkomstig van een antenne minder dan
5% van de laagste ICNIRP-limiet bedraagt, de EMV van deze antenne niet relevant
is voor de beoordeling of voldaan wordt aan de limiet. De laagst geldende
blootstellingslimiet is 28 V/m. 5% van 28 V/m is 6 V/m.15 Dit betekent dat als de
EMV van één specifieke antenne in een antennemast 2 V/m is, de EMV van deze
antenne niet meegenomen hoeft te worden in de beoordeling of voldaan wordt aan
de bloostellingslimiet. Is de EMV van een andere antenne in dezelfde mast 7 V/m,
dan moet deze veldsterkte wel meegenomen worden in de beoordeling of voldaan
wordt aan de blootstellingslimiet.16
Als de inspecteurs van het agentschap een veldsterkte hebben gemeten van meer
dan 6 V/m voeren zij aanvullende metingen uit met meetapparatuur waarvan de
totale meetonzekerheid minder dan 3 dB is. De metingen worden in deze gevallen
uitgevoerd met afgestemde antennes voor de frequenties waarop meer dan 6 V/m is
gemeten. Op deze wijze wordt geborgd dat gemeten wordt conform de
geharmoniseerde norm, de NEN-EN 50400:2006, en dat de gemeten veldsterkte
beoordeeld wordt conform de norm.

15

5% van 28 V/m is √0,05x28= 6.
NEN-EN 50400:2006, Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission
(110MHz-40GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the
reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service, p.
16.
16
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2.5 Mobiele operators
Voordat gestart is met de metingen zijn de vier eerdergenoemde mobiele operators
door middel van een brief op de hoogte gesteld van het project en het nieuwsbericht
over het project. De mobiele operators hebben geen invloed gehad op de uitvoering
van het project. Na afronding van de metingen zijn de mobiele operators op de
hoogte gesteld van de meetresultaten en hebben zij kennis genomen van dit
eindrapport.
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3. Resultaten

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten van de eerste-ingebruikname-metingen
en metingen op aandachtlocaties weergegeven en geanalyseerd. De gemeten EMV
in beide metingen is een momentopname. Dit betekent dat de EMV op een ander
tijdstip op dezelfde of een andere dag van een andere waarde kan zijn. De EMV
wordt onder andere bepaald door de verbinding tussen de mobiele telefoons van
burgers en de antenne. Op de momenten waarop burgers veelvuldig gebruik maken
van hun mobiele telefoon, wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van een antenne.
Er zijn ook dagen waarop er minder gebruik is en hierdoor ook minder
gebruikgemaakt wordt van de antenne. Hoe meer er gebruikgemaakt wordt van een
antenne, hoe meer de antenne zendt en hoe hoger de veldsterkte ligt. Daarnaast
kunnen mobiele operators de configuratie van hun antenne op afstand wijzigen.
Wijzigt de mobiele operator de antenneconfiguratie, bijvoorbeeld het zendvermogen,
nadat de inspecteurs van het agentschap een meting hebben uitgevoerd, dan heeft
dit invloed op de totaal gesommeerde EMV. De totaal gesommeerde EMV kan door
de wijziging toe- of afnemen. Ondanks het feit dat het om momentopnames gaat,
kan er op basis van de metingen een gemiddelde veldsterkte berekend worden.
Daarnaast kan in kaart gebracht worden wat de kans op overschrijding van de
blootstellingslimieten is.

3.1 Eerste-ingebruikname-metingen
De eerste-ingebruikname-metingen bestonden uit een breedbandmeting en
selectieve meting. Uit de metingen bleek dat, met inachtneming van de totale
meetonzekerheid, de gemeten veldsterkten zowel breedbandig als selectief ruim
onder de toegestane blootstellingslimieten liggen. De hoogst gemeten veldsterkte is
breedbandig 4,1 V/m, terwijl de laagste blootstellingslimiet 28 V/m is. Selectief is de
hoogst gemeten veldsterkte 1,8 V/m op 793 en 795 MHz, terwijl de voor deze
frequenties geldende limiet 39 V/m is.17 De gemiddelde veldsterkte is afgerond 1,4
V/m.18 Daarnaast is er geen significante verschil tussen de gemeten veldsterkten
van de antennes van de mobiele operators.19 Ook is er geen sprake van een
significant verschil tussen de veldsterkten bij de verschillende technieken, GSM 900,
GSM 1800, LTE en UMTS.20 Aanvullende metingen zijn niet nodig geweest nu de
veldsterkten inclusief de totale meetonzekerheid ook de in de norm voorgeschreven
veldsterkte van 6 V/m (5% van de laagste ICNIRP limiet) niet overschrijden. De
hoogst gemeten breedbandige veldsterkte inclusief de totale meetonzekerheid is
maximaal 5,7 V/m.21 De selectieve veldsterkte inclusief de totale meetonzekerheid
is maximaal 2,7 V/m.22

17

De geldende limieten op 793 en 795 MHz zijn berekend aan de hand van de formule 1,375Xfrequentie0,5 .
De gemiddelde veldsterkte is berekend door alle gemeten breedbandige veldsterkten bij elkaar op te tellen en te
delen door het aantal metingen.
19
Om vast te stellen of er sprake is van een significant verschil tussen de gemeten veldsterkten van de antennes
van de mobiele operators is een ANOVA test toegepast. Het verschil tussen de gemeten veldsterkten van de
antennes van de verschillende mobiele operators is p=0.067. In de statistiek is er sprake van een significant verschil
als p= 0.05 of kleiner is. Er is dus geen sprake van een significant verschil.
20
Hiervoor is de Kruskal-Wallis toets gebruikt. Het verschil tussen de gemeten veldsterkten in de verschillende
toepassingen is p=0.07. Er is geen sprake van een significant verschil omdat de p-waarde groter is dan 0.05.
(2.8/20)=
21
4,1X10
5,7 V/m
(3.6/20)=
22
1,8X10
2,7 V/m
18

Pagina 17 van 45

1 juni 2017

De meetresultaten staan in de onderstaande tabel. Onder het overzicht volgt een
toelichting op de tabel en de meetresultaten.
Tabel 4: Meetresultaten eerste-ingebruikname-metingen
Plaats
BreedTechniek
Gemeten
meting
bandig
frequentie
gemeten
(s)
veldsterkte
in V/m

Mobiele
operator

Adres
antenne

Tele2

Zuiderzee,
1271 EP
Huizen

Tele2

Tele2
Tele2
Tele2

Tele2

Fumahout 1,
2719 JS
Zoetermeer

KPN
KPN

KPN
KPN
KPN

KPN

3,4

0,8

Schouwburg
plein

0,6

Herculesplein

1

Schoenaker
10, 6641 SZ
Beuningen
De Bosk 20,
9281 NR
Harkema

Parkeerplaats
crematorium
Ingang
Harkema
terrein

1,6

Op parkeerplaats

1,5

Voor het hek
op straat

1,2

Aan de rand
van de weg

0,9

Op parkeerplaats

0,8

Bakenboswe
g

0,6

Heiweg

0,8

Aan de
Einsteinweg

1,6

Merwe Donk
56a, 4213 CR
Gorinchem
Bakenbosweg
4, 5932 AH
Tegelen
Heiweg 4,
6161 DA
Geleen
Van
Leeuwenhoek
weg 3, 3225
LX
Hellevoetsluis

792 MHz
2676 MHz

1,3
0,9

39
61

793 MHz
2676 MHz

1
0,2

39
61

800 MHz
2675 MHz

0,5
0,3

39
61

797 MHz

0,4

39

800 MHz
2672 MHz

0,4
0,1

39
61

797 MHz
2682 MHz

0,8
0,5

39
61

795 MHz
2675 MHz

1,8
0,4

39
61

793 MHz
2670 MHz

1,8
0,3

39
61

810 MHz

0,6

39

935 MHz

0,2

42

941 MHz
2126 MHz
2131 MHz
936 MHz

0,4
0,1
0,1
0,3

42
61
61
42

939 MHz
2136 MHz

0,3
0,1

42
61

936 MHz

1,2

42

LTE
Gentiaanstraat

Ankerplaats 2,
8321 RT Urk
Konnetlaantje
18, 1435 HV
Rijsenhout
Bavoortseweg
19, 3833 BM
Leusden

Limiet per
frequentie
conform de
ICNIRP
norm in
V/m

LTE
1,6

Gentiaanstraat
282, 7322 BZ
Apeldoorn
Schouwburgplein 1, 7607
AE Almelo
Herculesplein
241, 3584 AA
Utrecht

Tele2

Tele2

Hoek
Constructieweg
Speelplaats

Selectief
gemeten
veldsterkte
in V/m

LTE
LTE
LTE

LTE
1,5
LTE

LTE
LTE
GSM 900

UMTS
GSM 900
UMTS

GSM 900
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KPN

KPN

T-Mobile
T-Mobile

T-Mobile
T-Mobile

T-Mobile

T-Mobile
T-Mobile

Koersendijk 3,
7443 PP
Nijverdal
Bij
Groningerweg
129, 9766 TM
Eelderwolde
Wolfsend 43,
2661 EE
Bergenschenhoek
Millinxstraat
33, 3081 CR
Rotterdam

Op het
sportveld

1,7

Op de
parkeerplaats

1,4

In de berm

2,6

LTE

Op
speelplaats

4,1

Hintham 39,
5246 AL
Rosmalen
Industrieweg
12, 8084 PB
Elburg
Kapitein
Nemostraat 5
D, 7821 AB
Emmen

Overkant
van de
straat
Nijverheidsweg

1,1

Voor
Hyundai
garage

1,3

Rietzangerstraat 7, 3815
EA Amersfoort
Scheepswerf
2, 2315 MT
Leiden
Koekendijk 10
A, 7437 CK
Bathmen
Stichtseweg,
1261 SW
Blaricum

In de
Rietzangerstraat
In het
plantsoen

1

LTE

951 MHz
1858 MHz

1,3
0,7

42
59

1846 MHz

0,7

59

1870 MHz

1

59

952 MHz
1864 MHz

0,2
0,1

42
59

950 MHz
1865 MHz

0,3
0,1

42
59

956 MHz
1861 MHz

0,4
0,1

43
59

951 MHz
1858 MHz

0,5
0,5

42
59

957 MHz
1850 MHz

0,1
0,1

43
59

804 MHz

0,2

39

927 MHz

0,2

42

925 MHz

0,3

42

2122 MHz

0,1

61

806 MHz

0,3

39

2127 MHz

0,4

61

806 MHz

0,3

39

2122 MHz

0,3

61

LTE
1,1
LTE

Op parkeerplaats bij
kerk
Kouwenaarspad

1

0,3

Campbellweg

1

Vodafone

Elsenhof,
5571 LA
Bergeijk
Castellumplein
, 2235 CN
Valkenburg
Campbellweg,
7443 PV
Nijverdal

Op parkeerplaats Snow
center
Op parkeerplaats

Vodafone

Windvangpad,
1333 VD
Almere

Op speelplaats
Op parkeerplaats voor
school

0,7

Vodafone

Polenstraat,
4571 BZ Axel

Vodafone

42

LTE

Rijnstraat,
5213 VB Den
Bosch
Hazelaarhof,
8172 EA
Vaassen

Vodafone

0,3

GSM 1800
0,5

0,8

Vodafone

937 MHz

GSM 1800

Op parkeerplaats

Vodafone

39
59

LTE

0,7

Vodafone

0,1
0,1

GSM 900

Koekendijk

T-Mobile

815 MHz
1817 MHz

LTE
LTE

GSM 900
1,3
GSM 900

UMTS
3,8
LTE
UMTS
LTE
1,2
UMTS
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Toelichting op de tabel:
Mobiele operator: De mobiele operator is één van de vier betrokken mobiele
operators. De mobiele operator die een antenne als laatste in gebruik neemt,
moet ervoor zorgen dat de totaal gesommeerde EMV de
blootstellingslimieten niet overschrijdt.
Adres antenne: In deze kolom is het adres waar de antenne staat opgesteld
weergegeven.
Plaats meting: Dit is de plek waar de inspecteur van het agentschap de
meting heeft uitgevoerd.
Techniek: Bij een antenne kunnen verschillende technieken worden
toegepast. In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen GSM 900, GSM
1800, UMTS en LTE.
Breedbandige veldsterkte: Gedurende zes minuten is gemeten in de
frequentieband van 100 kHz tot 3 GHz. In de tabel is de hoogst gemeten
veldsterkte opgenomen.
Gemeten frequentie. De gemeten frequentie is de frequentie/zijn de
frequenties van de laatst in gebruik genomen antenne waaraan selectief is
gemeten.
Selectieve veldsterkte. De gemeten veldsterkte van de laatst in gebruik
genomen antenne op de specifieke frequentie(s) van de antenne. In de tabel
is de hoogst gemeten selectieve veldsterkte opgenomen.
Limiet per frequentie conform de ICNIRP norm in V/m: In deze kolom zijn
de blootstellingslimieten voor de gemeten frequenties opgenomen. De
blootstellingslimiet voor frequenties tussen de 10 en 400 MHz is 28 V/m. De
limiet voor frequenties tussen de 400 MHz en 2000 MHz ligt tussen de 28
V/m (400 MHz) en 61 V/m (2000 MHz). Aan de hand van de formule
1,375Xfrequentie0,5 zijn de limieten voor frequenties tussen de 400 MHz en
2000 MHz berekend. De limiet voor frequenties boven de 2000 MHz is 61
V/m.
In twee gevallen liggen de selectief gemeten veldsterkten hoger dan de breedbandig
gemeten veldsterkte, in Harkema en in Urk. In beide metingen is een breedbandige
veldsterkte gemeten van 1,5 V/m en een selectieve veldsterkte van 1,8 V/m. Zoals
in paragraaf 2.3.1. wordt aangegeven, worden in de breedbandmeting meerdere
signalen tussen 100 kHz en 3 GHz gedurende zes minuten gemeten. De selectieve
veldsterktemeting is een meting gericht op één specifiek signaal. Aangezien de
breedbandige veldsterkte uit meerdere signalen bestaat, zou de gemeten
veldsterkte hoger dan of gelijk aan de selectief gemeten veldsterkte moeten zijn.
Door de meetonzekerheid van de meetapparatuur kan er een hogere selectieve
veldsterkte dan breedbandige veldsterkte gemeten worden. Dit verklaart het
verschil in de meetresultaten van de metingen in Harkema en Urk.
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3.1.1 Invloed van de laatste in gebruik genomen antenne op totale
EMV
Door het bijplaatsen van een antenne in bijvoorbeeld een mast of op een dak kan de
EMV toenemen. De onderstaande grafieken geven de invloed van de laatst in
gebruik genomen antenne op de totaal gesommeerde EMV weer. Onder de grafieken
wordt toegelicht wat de invloed van de laatst in gebruik genomen antenne is.
1. Meting Nijverdal, Koersendijk
Foto 1: Meetopstelling meting Nijverdal, Koersendijk

Tabel 5: Meetresultaten breedbandmeting Nijverdal, Koersendijk

De maximaal gemeten veldsterkte gedurende zes minuten wordt weergegeven in de
groen omrande cirkel, afgerond 1,7 V/m. De gemeten veldsterkte ligt ruim onder de
laagste blootstellingslimiet van 28 V/m.
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Grafiek 1: Meetresultaten 815 MHz meting Nijverdal, Koersendijk

Voor de selectieve meting is gemeten aan een LTE-antenne van KPN die uitzendt op
815 en 1817 MHz. Dit is de laatst bijgeplaatste antenne op deze locatie. De
meetresultaten van de antenne die op 815 MHz uitzendt, worden in de
bovenstaande grafiek weergegeven. De gemeten frequentie en selectieve
veldsterkte van deze antenne worden weergegeven in de paars omrande cirkel. De
selectief gemeten veldsterkte is 108,9 millivolt per meter (mV/m). Dit staat gelijk
aan 0,1 V/m. Het frequentiegebied dat in de grafiek in de bruine cirkel getoond
wordt, is het totale frequentiegebied van 73.75 MHz tot 3001.25 MHz oftewel 3 GHz.
De totaal gesommeerde veldsterkte die in dit gebied gemeten is, is 1,4 V/m en
wordt getoond in de bruine cirkel.
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Grafiek 2: Meetresultaten 1817 MHz meting Nijverdal, Koersendijk

De LTE-antenne zendt ook uit op 1817 MHz. De selectieve veldsterkte op 1817 MHz
is 0,1 V/m.
In beide grafieken (grafiek 1 en 2) is te zien dat meerdere signalen bijdragen aan de
totale veldsterkte.
De veldsterkte die tussen 73 MHz en 3 GHz is gemeten, is 1,4 V/m. Deze
veldsterkte ligt lager dan de breedbandig gemeten veldsterkte, 1,7 V/m. Gedurende
de breedbandige veldsterktemeting wordt namelijk over een groter frequentiegebied
gemeten, van 100 kHz tot 3 GHz. In dit frequentiegebied zijn meer signalen
gemeten dan in het frequentiegebied van de selectieve veldsterktemeting dat van
73 MHz tot 3 GHz loopt.
De selectief gemeten veldsterkten op 815 en 1817 MHz, 0,1 V/m, liggen ruim onder
de blootstellingslimieten die gelden voor de gemeten frequenties. De limiet voor 815
MHz is 39 V/m en de limiet voor 1817 MHz is 59 V/m.
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2. Meting Vaassen, Kouwenaarspad
Foto 2: Meetopstelling meting Vaassen, Kouwenaarspad

Tabel 6: Meetresultaten breedbandmeting Vaassen, Kouwenaarspad

De maximaal breedbandig gemeten veldsterkte gedurende zes minuten is afgerond
1,3 V/m. De gemeten veldsterkte ligt ruim onder de laagste blootstellingslimiet van
28 V/m.
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Grafiek 3: Meetresultaten selectieve meting Vaassen, Kouwernaarspad

Selectief is gemeten aan een GSM 900 antenne van Vodafone die zendt op 925 MHz.
Ook in de bovenstaande meetgrafiek, net als in grafiek 1 en 2, wordt het
frequentiegebied tussen 73 MHz en 3 GHz weergegeven. De selectieve veldsterkte
van de antenne is 0,3 V/m. Het signaal van de antenne is minder sterk dan de
andere aanwezige signalen. De totaal gesommeerde veldsterkte tussen 73 MHz en
3 GHz is afgerond 1,3 V/m en is gelijk aan de breedbandig gemeten veldsterkte
tussen 100 kHz en 3 GHz.
De selectief gemeten veldsterkte op 925 MHz, 0,3 V/m, ligt ruim onder de
blootstellingslimiet die geldt voor deze frequentie. De blootstellingslimiet voor 925
MHz is 42 V/m.
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3. Meting Almelo, Schouwburgplein
Foto 3: Meetopstelling meting Almelo, Schouwburgplein

Tabel 7: Meetresultaten breedbandmeting Almelo, Schouwburgplein

Er is gedurende zes minuten een maximale breedbandige veldsterkte van afgerond
0,6 V/m gemeten. De gemeten veldsterkte ligt ruim onder de laagste
blootstellingslimiet van 28 V/m.
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Grafiek 4: Meetresultaten selectieve meting Almelo 797 MHz, Schouwburgplein

Selectief is er gemeten aan een antenne van Tele2 op 797 MHz. De selectief
gemeten veldsterkte is 0,4 V/m. Daarnaast zijn er meerdere signalen die bijdragen
aan de totaal gesommeerde veldsterkte tussen 73 MHz en 3 GHz, 0,8 V/m. De
totaal gesommeerde veldsterkte die tussen 73 MHz en 3 GHz is gemeten, ligt iets
hoger dan de breedbandig gemeten veldsterkte tussen 100 kHz en 3 GHz, 0,6 V/m.
Dit verschil kan verklaard worden door het gebruik van verschillende meetapparaten.
Voor de selectieve metingen is gebruikgemaakt van een ander meetapparaat dan
voor de breedbandmetingen. De meetapparaten hebben een eigen meetonzekerheid.
Dit kan leiden tot verschillen in de meetresultaten.
De selectief gemeten veldsterkte op 797 MHz , 0,4 V/m, ligt ruim onder de
blootstellingslimiet die geldt voor deze frequentie. De blootstellingslimiet voor 797
MHz is 39 V/m.
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4. Meting Rosmalen, Hintham
Foto 4: Meetopstelling meting Rosmalen, Hintham

Tabel 8: Meetresultaten breedbandmeting Rosmalen, Hintham

De maximaal gemeten breedbandige veldsterkte gedurende zes minuten is 1,1 V/m.
De gemeten veldsterkte ligt ruim onder de laagste blootstellingslimiet van 28 V/m.
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Grafiek 5: Meetresultaten selectieve meting Rosmalen 1870 MHz, Hintham

Er is gemeten aan een antenne van T-Mobile op 1870 MHz. De selectief gemeten
veldsterkte op deze frequentie is 1 V/m. De veldsterkte tussen 73 MHz en 3 GHz is
1,5 V/m. Ook in deze meting ligt de totaal gesommeerde veldsterkte die tussen 73
MHz en 3 GHz is gemeten iets hoger dan de breedbandig gemeten veldsterkte
tussen 100 kHz en 3 GHz, 1,1 V/m. Het gebruik van verschillende meetapparaten
kan een dergelijk verschil veroorzaken.
De selectief gemeten veldsterkte op 1870 MHz, 1 V/m, ligt ruim onder de voor deze
frequentie geldende blootstellingslimiet. De blootstellingslimiet voor 1870 MHz is 59
V/m.
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3.1.2 Zijlobben
In paragraaf 2.3.3 is aangegeven dat steekproefsgewijs in een zijlob van de
antennes is gemeten. In een aantal gevallen ligt de veldsterkte in de zijlob lager en
in een aantal gevallen hoger dan in de hoofdstraalrichting van de antenne. De
gemeten veldsterkten in de zijlobben overschrijden de geldende
blootstellingslimieten niet. De hoogst gemeten breedbandige veldsterkte in de zijlob
is 2,1 V/m en de hoogst gemeten selectieve veldsterkte in de zijlob is 1,8 V/m. De
metingen in de zijlob hebben op een andere locatie plaatsgevonden dan de locatie in
de hoofdstraalrichting. Het zijn locaties dichterbij de antenne dan de meetlocaties in
de hoofdstraalrichting.
Hieronder wordt een aantal meetresultaten van de metingen in de zijlob
weergegeven.
1. Meting Nijverdal, Koersendijk
Tabel 9: Meetresultaten breedbandmeting zijlob Nijverdal, Koersendijk

De breedbandmeting in de zijlob is op een afstand van 12 meter van de antenne
uitgevoerd. De breedbandmeting in de hoofdstraalrichting is op 160 meter
uitgevoerd. De breedbandig gemeten veldsterkte in de zijlob is 2,1 V/m. Deze
veldsterkte ligt hoger dan de breedbandig gemeten veldsterkte in de
hoofdstraalrichting, 1,7 V/m. In dit geval zendt een deel van het uitgezonden
vermogen van de antenne in een andere richting dan de hoofdstraalrichting,
waardoor de veldsterkte op de plek dichterbij de antenne, op 12 meter afstand,
hoger ligt dan in de hoofdstraalrichting, op 160 meter afstand.
Ondanks dat de breedbandige veldsterkte in de zijlob hoger ligt dan in de
hoofdstraalrichting wordt de laagste blootstellingslimiet van 28 V/m niet
overschreden.
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Grafiek 6: Meetresultaten selectieve meting 816 MHz zijlob Nijverdal, Koersendijk
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Grafiek 7: Meetresultaten selectieve meting 1816 MHz zijlob Nijverdal, Koersendijk

De selectief gemeten veldsterkte in de zijlob is zowel op 816 MHz als op 1815 MHz
0,1 V/m. Deze meetresultaten komen overeen met de selectief gemeten
veldsterkten op min of meer dezelfde frequenties, 815 en 1817 MHz in de
hoofdstraalrichting. Ook in de zijlob zijn er meerdere sterkere signalen aanwezig die
bijdragen aan de totaal gesommeerde veldsterkte.
De selectief gemeten veldsterkten in de zijlob op 816 MHz en 1815 MHz, 0,1 V/m,
liggen ruim onder de blootstellingslimieten die gelden voor deze frequenties. De
blootstellingslimiet voor 816 MHz is 39 V/m en voor 1815 MHz 59 V/m.
2. Meting Rosmalen, Hintham
Tabel 10: Meetresultaten breedbandmeting zijlob Rosmalen, Hintam

De breedbandmeting in de zijlob is op 7 meter afstand van de antenne uitgevoerd.
De meting in de hoofdstraalrichting was op 34 meter van de antenne uitgevoerd. In
de zijlob is een breedbandige veldsterkte van 1,7 V/m gemeten. Deze veldsterkte
ligt hoger dan de breedbandige veldsterkte in de hoofdstraalrichting, 1,1 V/m. Net
als in de meting in Nijverdal zendt een deel van het uitgezonden vermogen van de
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antenne in een andere richting dan de hoofdstraalrichting, waardoor de veldsterkte
op de plek dichterbij de antenne hoger ligt dan in de hoofdstraalrichting.
De breedbandig gemeten veldsterkte ligt ruim onder de laagst geldende
blootstellingslimiet, 28 V/m.
Grafiek 8: Meetresultaten selectieve meting 1870 MHz zijlob Rosmalen, Hintham

De selectieve veldsterkte in de zijlob is 1,3 V/m. De selectieve veldsterkte in de
zijlob ligt hoger dan de selectieve veldsterkte in de hoofdstraalrichting, 1 V/m. De
gemeten veldsterkte tussen 73 MHz en 3 GHz in de zijlob, 1,7 V/m, ligt hoger dan
de breedbandige veldsterkte in de zijlob, 1,1 V/m. Dit kan verklaard worden door de
meetonzekerheid van de verschillende meetinstrumenten die zijn gebruikt.
De selectief gemeten veldsterkte in de zijlob op 1870 MHz, 1,3 V/m, ligt ruim onder
de voor deze frequentie geldende blootstellingslimiet. De blootstellingslimiet voor
1870 MHz is 59 V/m.
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3.2 Aandachtlocaties
Op de aandachtlocaties is de breedbandig gemeten veldsterkte relevant. Er is op
plekken gemeten waar antennes zichtbaar en onzichtbaar zijn opgesteld. De
gemeten veldsterkten op de aandachtlocaties liggen ruim onder de laagste
blootstellingslimiet van 28 V/m. De hoogst gemeten veldsterkte is 3,9 V/m. De
gemiddelde maximale veldsterkte is afgerond 1,6 V/m.23 Ook op aandachtlocaties
zijn geen aanvullende metingen nodig geweest om de totale meetonzekerheid te
compenseren. De hoogst gemeten breedbandige veldsterkte is namelijk inclusief de
totale meetonzekerheid maximaal 5,4 V/m.24 Hiermee overschrijden de veldsterkten
op aandachtlocaties de 6 V/m (5% van de laagste ICNIRP limiet) niet.
In de inleiding kwamen de snelle ontwikkelingen op het gebied van antennes aan de
orde. Eén van deze ontwikkelingen is de komst van small cells. In de Europese
Elektronische Communicatie-Code wordt de installatie van small cells versneld en
vergemakkelijkt. De Code is nog niet van kracht, maar het Europees Parlement
heeft hier al wel een voorstel voor ingediend. Met het oog op de ontwikkelingen op
het gebied van technologie en de vergemakkelijking van deze ontwikkeling door de
komst van de Elektronische Communicatie-Code zijn ook metingen aan small cells
meegenomen. Een voorbeeld is de meting in het Abe Lenstra stadion te Heerenveen.
De meetresultaten van de metingen op aandachtlocaties staan in de onderstaande
tabel. Onder het overzicht volgt een toelichting op de tabel en de meetresultaten.
Tabel 11: meetresultaten metingen aandachtlocatie
Categorie
Meetlocatie

Attractie-/recreatiepark

De Keukenhof, Lisse

Breedbandige
veldsterkte in
V/m
1,4

Attractie-/recreatiepark

Duinrell, Wassenaar

0,4

Attractie-/recreatiepark

Drouwenerzand,
Drouwen
Kardinge, Groningen

0,4

Olympisch Stadion,
Amsterdam
De RAI, Amsterdam

3,9 *

3,2

Overige

Abe Lenstra stadion,
Heerenveen
Boulevard Paulus
Loot, Zandvoort
Rijdende trein van
Utrecht naar
Amersfoort
Schiphol

Overige

Station Barendrecht

0,2

Attractie-/recreatiepark
Evenementcentrum
Evenementcentrum
Evenementencentrum
Overige
Overige

0,3

1,8

2,2
2,7

1,2

23

De gemiddelde maximale veldsterkte is berekend door de breedbandige veldsterkten bij elkaar op te tellen en te
delen door het aantal metingen.
(2.8/20)=
24
3,9X10
5,4 V/m
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Overige

Overige
Overige
School
School

School
Stadscentrum
Stadscentrum
Stadscentrum
Stadscentrum
Stadscentrum
Stadscentrum

Woonwijk/
bedrijventerrein
Woonwijk/
bedrijventerrein
Woonwijk/
bedrijventerrein
Woonwijk/
bedrijventerrein
Woonwijk/
bedrijventerrein

Tunnel tussen
Schiedam en Delft,
A4
Station Eindhoven

1,9

Medisch Spectrum
Twente, Enschede
Basisschool de
Twaalfruiter, Vleuten
Roomskatholieke
basisschool de
Griffioen,
Prinsenbeek
Stenden Hogeschool.
Leeuwarden
De Dam, Amsterdam

1,2

Q-park Dijk 16,
Alkmaar
Hoog Catharijne,
Utrecht
Burgemeester
Loeffplein, Den Bosch
Dakterras Rozet
Momento, Arnhem
Nieuwe
Ebbingestraat,
Groningen
Vivaldistraat,
Amsterdam
Binnenhuismeting
Tjallie Robinsonduin,
Den Haag
Kanaalstraat, Utrecht

1,6

Molendijk, NieuweTonge
Burgemeester
Bruinemanstraat,
Druten
Lievelderweg,
Lichtenvoorde
Kreek, Lelystad

1,4

1,4

0,5
1,2

0,9
1,3

1
1,3
3,5
1,7

2,3
0,3

1,2

1,2

Woonwijk/
3,7
bedrijventerrein
Woonwijk/
1,9
bedrijventerrein
Toelichting op tabel:
1. Categorie: De aandachtlocaties zijn opgedeeld in zes verschillende
categorieën.
2. Meetlocatie: De meetlocatie is de locatie waarop de inspecteurs hebben
gemeten.
3. Breedbandige veldsterkte in V/m: Gedurende zes minuten is gemeten in de
frequentieband van 100 kHz tot 3 GHz. In de tabel is de maximaal gemeten
veldsterkte, gedurende zes minuten, opgenomen
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* Voor de meting in het Olympisch stadion is gemeten in het frequentiegebied
van 420 MHz tot 6 GHz om ook WiFi-signalen in de 5 GHz band mee te kunnen
nemen.
* Aan de tabel is geen kolom met ICNIRP limieten toegevoegd. De
breedbandmeting is uitgevoerd tussen 100 kHz en 3 GHz. Voor de verschillende
frequenties gelden verschillende blootstellingslimieten. Om te bepalen of de
gemeten veldsterkten op aandachtlocaties voldoen aan de ICNIRP limieten zijn
de gemeten veldsterkten beoordeeld aan de hand van de laagst geldende
blootstellingslimiet, 28 V/m. Alle gemeten veldsterkten op aandachtlocaties
liggen ruim onder de laagste blootstellingslimiet.

3.2.1 Breedbandige veldsterkten aandachtlocaties
In deze paragraaf wordt een aantal tabellen getoond met de maximaal gemeten
veldsterkten gedurende zes minuten tussen 100 kHz en 3 GHz.
1. Attractie- en recreatiepark – De Keukenhof, Lisse
Foto 5: Meetopstelling meting De Keukenhof, Lisse

Tabel 12: Meetresultaten breedbandmeting De Keukenhof, Lisse

De maximale veldsterkte is afgerond 1,4 V/m
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2. Evenementencentrum- Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
Foto 6: Meetopstelling meting Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

Tabel 13: Meetresultaten breedbandmeting Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

De maximale veldsterkte is 3,2 V/m.
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3. Overige – Rijdende trein, traject Utrecht-Amersfoort
Foto 7: Meetopstelling meting trein, traject Utrecht-Amersfoort

Tabel 14: Meetresultaten breedbandmeting trein, traject Utrecht-Amersfoort

De maximale veldsterkte is afgerond 2,7 V/m.
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4. Scholen- Roomskatholieke basisschool de Griffioen, Prinsenbeek
Foto 8: Meetopstelling meting Roomskatholieke basisschool de Griffioen,
Prinsenbeek

Tabel 15: Meetresultaten breedbandmeting trein, traject Utrecht-Amersfoort

De maximale veldsterkte is afgerond 1,2 V/m.
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5. Stadscentrum- Dakterras Rozet Momento, Arnhem
Foto 9: Meetopstelling meting dakterras Rozet Momento, Arnhem

Tabel 16: Meetresultaten breedbandmeting dakterras Rozet Momento, Arnhem

De maximale veldsterkte is afgerond 3,5 V/m.
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6. Woonwijk/bedrijventerreinen- Binnenhuismeting Tjallie
Robinsonduin, Den Haag
Foto 10: Meetopstelling binnenhuismeting Tjallie Robinsonduin, Den Haag

Tabel 17: Meetresultaten breedbandmeting Tjallie Robinsonduin, Den Haag

De maximale veldsterkte is afgerond 0,3 V/m.

Pagina 41 van 45

1 juni 2017

3.3 Samengevoegde meetresultaten
De gemiddelde breedbandig gemeten veldsterkte bij een eerste ingebruikname is
afgerond 1,4 V/m en op aandachtlocaties afgerond 1,6 V/m. Het verschil tussen
deze twee gemiddelden is 0,2 V/m. Dit is geen significant verschil.25 Doordat er
geen sprake is van een significant verschil tussen de twee metingen, zijn de
metingen samengevoegd. De samengevoegde breedbandige meetresultaten zijn in
onderstaand histogram weergegeven.

De meeste veldsterkten liggen in de buurt van het gemiddelde (rond de 1,4 V/m en
1,6 V/m). Er is ook een kleine piek zichtbaar rond de 4 V/m. In een aantal metingen
is namelijk een veldsterkte rond de 4 V/m gemeten. De kans dat op andere locaties
veel hogere veldsterkten voorkomen, dan de in dit project gemeten veldsterkten is
op basis van het bovenstaande histogram klein.
Om een indicatie van de kansen te geven, is de volgende berekening gemaakt26:
1. De kans dat een veldsterkte van een andere antenne boven de in dit
onderzoek hoogst gemeten veldsterkte van 4,1 V/m, uitkomt, is 1,5 %.
2. De kans dat een veldsterkte boven de 5 V/m uitkomt, is 0,4%.
3. De kans op een veldsterkte boven de 10 V/m of hoger is minder dan
0,0002%.
4. De kans op een veldsterkte boven de laagste ICNIRP limiet van 28 V/m is op
basis van de in dit onderzoek uitgevoerde metingen, dus vrijwel nihil.

25

Hiervoor is een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. De p-waarde was hier p = 0,24. Dit is groter dan de in de statistiek
gebruikelijke kritische waarde van p= 0,05. Is de p-waarde groter dan 0,05, dan is er geen sprake van een
significant verschil.
26
Door middel van een Gamma-verdeling is de kansberekening gemaakt. Een goodness-of-fit-test gaf aan dat er
geen significant verschil is tussen de gefitte Gamma-verdeling en het histogram (p = 0,53).
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4. Conclusies en vervolg

In dit hoofdstuk zijn de conclusies uitgewerkt die naar aanleiding van het onderzoek
naar de invloed van een eerste ingebruikname op de EMV en de EMV op
aandachtlocaties getrokken kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
het vervolgproces.

4.1 Conclusies
1. De veldsterkten van de eerste-ingebruikname-metingen, liggen ruim onder de
geldende blootstellingslimieten.
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is, dat de veldsterkten van de eersteingebruikname-metingen ruim onder de geldende blootstellingslimieten liggen. De
hoogst gemeten veldsterkte is breedbandig 4,1 V/m en selectief 1,8 V/m. De
laagste blootstellingslimiet is 28 V/m. Hiermee wordt voldaan aan geldende ICNIRP
normen en de Europese wet- en regelgeving, de RED. Daarnaast zijn extra metingen
niet nodig nu de veldsterkten de in de ICNIRP norm genoemde 6 V/m (5% van de
laagste limiet) niet overschrijden en dus de meetonzekerheid van de gebruikte
meetapparatuur niet gecompenseerd hoeft te worden.
Op basis van de meetresultaten uit dit onderzoek is er geen aanleiding om aan te
nemen dat de veldsterkten bij een eerste ingebruikname op andere locaties de
blootstellingslimieten overschrijden.
2. Door een eerste ingebruikname van een antenne kan de totaal gesommeerde
EMV toenemen. Uit de eerste-ingebruikname-metingen in dit onderzoek is gebleken
dat de ingebruikname niet tot overschrijdingen van de blootstellingslimieten leidt.
Op het moment dat een antenne voor het eerst in gebruik genomen wordt op een
locatie waar al meerdere antennes opgesteld staan, bijvoorbeeld in een mast, kan
de totale EMV toenemen. Als de eigenschappen van de al aanwezige antennes niet
wijzigen op het moment van ingebruikname, neemt de veldsterkte door de
ingebruikname toe. Uit de metingen is gebleken dat door een eerste ingebruikname
de totaal gesommeerde veldsterkte de blootstellingslimieten niet overschrijdt.
3. De breedbandig gemeten veldsterkten op de 30 aandachtlocaties liggen ruim
onder de geldende blootstellingslimieten.
Op de aandachtlocaties is de hoogste breedbandig gemeten veldsterkte 3,9 V/m.
Deze veldsterkte ligt ruim onder de laagste blootstellingslimiet, 28 V/m. Hiermee
wordt voldaan aan de geldende ICNIRP normen en de RED. Daarnaast overschrijden
de veldsterkten de 6 V/m (5% van de laagste limiet) niet en zijn extra metingen op
deze locaties niet nodig.
Op basis van de meetresultaten op aandachtlocaties is er geen aanleiding om aan te
nemen dat de veldsterkten op andere aandachtlocaties de blootstellingslimieten
overschrijden.
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4.2. Vervolg
In paragraaf 1.4 van dit rapport is aangegeven dat de uitvoering van het toezicht en
handhaving op de eerste ingebruikname niet nader is uitgewerkt in het beleid van
het agentschap en de wet- en regelgeving. Het agentschap onderzoekt, mede gelet
op de maatschappelijke behoefte aan goed EMV-toezicht, de mogelijkheden voor
een nadere uitwerking van het toezicht en de handhaving in het beleid van het
agentschap en/of de wet- en regelgeving.
Met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen die leiden tot veranderingen
in de antenne-infrastructuur en de vragen die over deze ontwikkelingen en de EMV
worden gesteld, blijft het agentschap EMV-metingen aan antennes uitvoeren.
Jaarlijks worden +/- 36 metingen door Agentschap Telecom voor het
Antennebureau uitgevoerd. Dit zijn metingen op willekeurige locaties in Nederland,
niet per se gekoppeld aan de plaatsing of aanwezigheid van een antenne. De
metingen voor het Antennebureau staan los van dit project.
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5. Bijlagen

In totaal zijn 62 EMV-metingen uitgevoerd. De foto’s van de meetopstellingen,
tabellen met de resultaten van de breedbandmetingen en de grafieken met de
resultaten van de selectieve metingen, kunnen opgevraagd worden bij Agentschap
Telecom.
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