Samenvatting
convenant voor vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie
Het kabinet wil antenne-installaties tot en met 5 meter hoogte opnemen in de lijst van bouwwerken
waarvoor geen vergunning nodig is in de zin van de Woningwet. Om dit te realiseren, is een convenant
nodig dat de voorwaarden voor die bouwvergunningvrijheid regelt. Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de vijf operators van mobiele telecommunicatie1 ondertekenen dit
convenant.
Het convenant is een uitwerking van het Nationaal Antennebeleid dat het Kabinet in december 2000
heeft vastgesteld en de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Doel van het convenant is snelle en
zorgvuldige plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie mogelijk te maken.
Snel door de plaatsing van antennes tot en met 5 meter bouwvergunningvrij te maken. Zorgvuldig door
afspraken te maken over: de onderlinge samenwerking van operators, het opstellen van een
plaatsingsplan en het bespreken ervan met de gemeenten, visuele inpasbaarheid, instemming van
bewoners en de maximaal toegestane blootstelling van de bevolking aan radiofrequente
elektromagnetische velden. Het convenant geldt voor hoogstens tien jaar en in de tussentijd krijgen de
afspraken, voor zover mogelijk, een wettelijke verankering.
De afspraken in het convenant zijn:
Plaatsingsplan
De operators stellen samen een plaatsingsplan op waarin zowel geplande als reeds bestaande antenneinstallaties in de gemeente vermeld staan. Doel van een plaatsingsplan is een gemeente te informeren
waar de operators van plan zijn antennes te plaatsen en waar alle antennes staan. Op deze manier krijgt
de gemeente inzicht in het totale aantal antenne-installaties en hun locaties. Als een operator wil
plaatsen op woongebouwen, dan moet deze aannemelijk maken waarom dit noodzakelijk is. Hiervoor
kunnen twee redenen zijn. Ten eerste als er geen alternatieve locatie is waarmee de operator voldoende
dekking van het netwerk kan realiseren. Ten tweede als plaatsing van zo’n antenne-installatie op een
woongebouw voorkómt dat de operator op andere gebouwen (of elders in die buurt) méér antenneinstallaties moet plaatsen.
In het convenant zijn afspraken gemaakt over wat in een plaatsingsplan moet staan en welke procedure
de partijen moeten volgen voor de bespreking van het plan.
Visuele inpasbaarheid
Gemeenten kunnen in bijzondere gevallen - in aansluiting op het lokale welstandsbeleid - eisen stellen
over de kleuren van de techniekkast, de bekabeling en de gevelantennes. Op die manier kunnen
gemeenten ervoor zorgen dat operators bij het plaatsen van antenne-installaties voldoende rekening
houden met het lokale straat- en landschapsbeeld. In het convenant is afgesproken dat de gemeenten
deze eisen kenbaar maken aan de operators en dat de operators zich aan deze eisen houden.
Instemmingsrecht
Plaatsing van nieuwe kleine antenne-installaties op woongebouwen is – afgezien van de goedkeuring
van de eigenaar van het gebouw – niet mogelijk indien meer dan de helft van de bewoners tegen
plaatsing heeft gestemd.
In het convenant is hiertoe een procedure afgesproken. Bewoners kunnen op een formulier aangeven of
ze al dan niet instemmen met plaatsing van één of meer antenne-installaties op hun woongebouw en
welke bezwaren men heeft. Om alsnog instemming te krijgen na het wegnemen van bezwaren van
bewoners, kan een tweede instemmingsronde gehouden worden. Per jaar kunnen er per woongebouw
maximaal twee instemmingsprocedures plaatsvinden, met uitzondering van bijzondere gevallen.
Omdat er nog weinig ervaring is opgedaan met een dergelijke instemmingsprocedure, voeren de
operators een aantal proeven uit met openbare tellingen van de teruggestuurde antwoordformulieren.
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Blootstellingslimieten
Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Om eventuele
gezondheidsrisico’s te voorkomen, zijn afspraken gemaakt over blootstellingslimieten. Uitgangspunt
daarbij zijn aanbevelingen van de Europese Raad uit 1999 voor de beperking van blootstelling van de
bevolking aan elektromagnetische velden. In het convenant is vastgelegd dat bij plaatsing van antenneinstallaties alle operators in Nederland ervoor moeten zorgen dat de in die Europese aanbeveling
genoemde advieswaarden op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden.
Tenslotte:
•=
•=
•=
•=
•=

Het convenant treedt in werking na notificatie bij de Europese Commissie en gelijktijdig met de
algemene maatregel van bestuur waardoor voor de oprichting van kleine antenne-installaties
geen vergunning meer vereist is.
Jaarlijks evalueren de betrokkenen de uitwerking van de afspraken uit het convenant. De eerste
maal binnen zes maanden na de inwerkingtreding.
Ieder van de operators draagt er zorg voor, op straffe van een boete, dat bij het overdragen
van de frequentievergunning aan een derde, deze derde partij zich houdt aan de afspraken van
het convenant.
Het convenant wordt gesloten met de huidige vijf operators voor mobiele telecommunicatie.
De rijksoverheid spant zich ervoor in dat eventuele nieuwe operators eveneens toetreden tot
het convenant.
De gemeente kan een operator een boete opleggen als een operator zich niet houdt aan de
afspraken over het plaatsingsplan en de visuele inpasbaarheid. De rijksoverheid kan een
operator een boete opleggen wanneer een operator de afspraken over het instemmingsrecht
niet nakomt.

Door het maken van deze afspraken is er een stevige basis gelegd voor een snelle, verantwoorde
plaatsing van kleine antenne-installaties.
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