Plaatsing van antennes: uw rol als gemeente

In uw omgevingsvisie kunt u aandacht
besteden aan digitale infrastructuur en dit
doorvertalen naar antennebeleid. U kunt
hierbij verschillende disciplines binnen uw
gemeente aanhaken, zoals economische
ontwikkeling, vergunningverlening,
stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Antennes zijn noodzakelijk voor mobiele communicatie. De Rijksoverheid streeft naar
balans tussen voldoende opstelpunten en ruimtelijke kwaliteit. In deze infographic ziet
u het proces van antenneplaatsing en uw rol als gemeente.

Weet u als gemeente wanneer een
antenne vergunningsplichtig is?

Doorloop het stroomschema

3 Plaatsing
Vergunningsplichtig
De MNO vraagt een omgevingsvergunning
aan. De gemeente checkt, publiceert en
beoordeelt de aanvraag. Ze publiceert het
besluit en behandelt eventueel bezwaar.

1

Voorbereiding en planning

Op basis van de behoeften van de Mobiele
Netwerk Operators (MNO’s) maakt Monet
een plaatsingsplan per gemeente. Hierin
staan zowel bestaande antennes als
zoekcirkels waarbinnen de MNO antennes
wil plaatsen.

2 Vergunningsvrij of

vergunningsplichtig?

De Mobiele Netwerk Operator gaat
na of de geplande antenne
vergunningsplichting is.

Een gemeente kan colocatie en
gedeeld gebruik van
netwerkelementen en bijbehorende
faciliteiten opleggen. De voorwaarden
en omstandigheden waaronder dit
kan, worden uitgewerkt in de nieuwe
Telecommunicatiewet.

3b
Vergunningsvrij
Antenneconvenant

U kunt met Monet uw voorkeuren voor
plaatsing bespreken. Overweeg hierbij
verschillende disciplines binnen uw
gemeente te betrekken, zoals
vergunningverlening en ruimtelijke
ordening.

Lees meer over plaatsingsplan

Bij het plaatsen van vergunningsvrije
antennes houdt de MNO rekening met de
afspraken met gemeenten zoals vastgelegd
in het Antenneconvenant.

Lees meer over Antenneconvenant

Vergunningsvrije small cells
Small cells vallend binnen EU-verordening
2020/1070 zijn vergunningsvrij. Bij plaatsing
wordt rekening gehouden met bepaalde
visuele eisen aan de small cell.

Lees meer over small cells

4 Registratie
De MNO registreert de antenne in
het Antenneregister van Agentschap
Telecom. In het online register kunt
u de antennes in uw gemeente
opzoeken.

Ga naar antenneregister.nl

Plaatsing op gemeentelijke
infrastructuur?
Voor een small cell vallend binnen
de EU-verordening kan een
telecomaanbieder of aanbieder
van bijbehorende faciliteiten een
verzoek indienen bij de gemeente
voor medegebruik van
gemeentelijke infrastructuur.
Als gemeente moet u instemmen
met redelijke verzoeken.

5 Toezicht
De gemeente ziet toe op een goede
ruimtelijke ordening bij plaatsing van
antennes.
Agentschap Telecom ziet toe op
blootstellingslimieten en
Antenneregister.

Wel of geen omgevingsvergunning voor een
antenne-installatie?
Valt een small cell buiten de eisen van de EU-verordening?
Dan gelden de regels uit het Besluit omgevingsrecht.

In onderstaand stroomschema kunt u zien wanneer antenne-installaties wel, en
wanneer ze niet omgevingsvergunningplichtig zijn:

Wordt de antenneinstallatie geplaatst op een
monument of in een rijksbeschermd
dorp- of stadsgezicht?

Ja

Nee

Voldoet de antenneinstallatie aan de
EU-verordening
voor small cells?

Ja

Nee

Is de antenneinstallatie groter
dan 5 meter?

Ja

≥ 9m

< 0,5m

> 5m

Nee

Is de antenneinstallatie kleiner
dan 0,5 meter?

Nee

Ja

< 3m

Wordt de antenneinstallatie op een hoogte
van tenminste 9 meter
geplaatst?

Ja

Nee

Wordt de antenneinstallatie op een
hoogte onder
3 meter geplaatst?

Ja

Nee

Meestal
De antenne-installatie is vergunningsplichtig

De antenne-installatie is vergunningsvrij

Ja
Nee

Meer weten?

Wordt de antenne-installatie geplaatst op een
hoogte tussen 3 en 9 meter op een wegportaal,
reclamezuil of een ander bouwwerk zoals genoemd
in artikel 2 van Bijlage II van het Besluit
Omgevingsrecht (BOR)?

Ga naar veelgestelde vragen over plaatsing antennes

