
Vaststelling Nota Antennebeleid 2016 ‘s-Hertogenbosch

 

Kennisgeving op basis van de Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht bekend

dat de gemeenteraad op 11 oktober 2016 besloten heeft om de Nota Antennebeleid 2016 ‘s-Hertogen-

bosch vast te stellen. Tegelijkertijd is de Nota Antennebeleid Maasdonk ingetrokken.

De nota is vastgesteld op basis van de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels zoals genoemd

in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en op basis van de Gemeentewet.

Mobiele communicatie is belangrijk en ontwikkelingen daarin gaan snel. De vraag naar geschikte locaties

voor antenne-installaties voor mobiele communicatie blijft groeien.

Voor het plaatsen van antennemasten binnen de gemeente is de Nota Antennebeleid 2016 ’s-Hertogen-

bosch vastgesteld. Dit om mobiele netwerken goed te kunnen integreren in de omgeving en qua com-

municatie voorbereid te zijn op eventuele maatschappelijke bezorgdheid rond antennes. De nota geeft

inzicht in het antennebeleid en maakt o.a. duidelijk hoe de gemeente met aanvragen tot het verlenen

van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van antenne-installaties omgaat.

De Nota Antennebeleid Maasdonk komt bij in werking treding van de Nota Antennebeleid 2016 ’s-

Hertogenbosch te vervallen.

Tegen het besluit tot vaststelling van de nota kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden

ingesteld.

De nota treedt met ingang van 21 oktober 2016 in werking. De nota kun u inzien op www.overheid.nl

.

 

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 11 oktober 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2016, reg.nr. 5908355;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

de Nota Antennebeleid 2016 ’s-Hertogenbosch onder intrekking van de Nota Antennebeleid Maasdonk

vast te stellen.

's-Hertogenbosch,

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, Plaatsvervangend voorzitter,

drs. W.G. Amesz, P.M. van der Krabben

 

Nota Antennebeleid 2016 's-Hertogenbosch

Inleiding

Mobiele communicatie maakt in Nederland een ongekende groei door. Er is sprake van een toenemend

aantal gebruikers en aanbieders van mobiele communicatienetwerken. Burgers en bedrijven hechten

veel belang aan een ruime beschikbaarheid en goede toegankelijkheid van mobiele communicatie. Dit

is een algemeen belang. Daarnaast is er ook een groot maatschappelijk belang voor goede mobiele

communicatie, zoals de bereikbaarheid van de hulpdiensten.
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Zonder antennes kan er niet mobiel gecommuniceerd worden. De ontwikkelingen op het gebied van

mobiele communicatie volgen elkaar in snel tempo op. Er zijn in Nederland twee verschillende systemen

voor mobiele telefonie in gebruik: GSM en UMTS. Met UMTS kunnen grote hoeveelheden data worden

verstuurd om bijvoorbeeld draadloos contact te maken met het internet of andere netwerken. Het gebruik

van dergelijke netwerken neemt in de toekomst verder toe. Ook zullen er nieuwe netwerken worden

gebouwd om aan de toenemende behoefte te kunnen voldoen. Voorbeelden van dergelijke nieuwe

netwerken zijn WiMAX en UMTS-LTE.

Door de toename van mobiele communicatie groeit de vraag van providers naar plaatsings-mogelijk-

heden voor antenne-installaties. Dit om een goede bereikbaarheid te kunnen waarborgen. Het zoeken

naar goede locaties is een noodzakelijke opgave, waarbij een maatschappelijke discussie kan ontstaan

door een vrees voor gezondheidsrisico’s vanwege elektromagnetische straling.

Vaak kunnen antenne-installaties geplaatst worden op bestaande bouwwerken. Die kunnen daardoor

(meestal) omgevingsvergunningsvrij geplaatst worden. De installaties worden in speciale masten ge-

plaatst, indien er geen bestaande hoge bouwwerken aanwezig zijn. Het plaatsen van vrijstaande masten

voor antenne-installaties is omgevingsvergunningsplichtig. De meeste bestemmingsplannen laten een

plaatsing niet toe. De gemeente kan dan met behulp van een afwijking van het bestemmingsplan me-

dewerking verlenen aan de plaatsing van een antennemast.

Voor een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van an-

tennemasten is beleid ten aanzien van de locatiekeuze nodig. Hiermee wordt vooraf duidelijkheid ge-

geven over hoe met aanvragen voor het plaatsen van antenne-installaties wordt omgegaan. Voor Nuland

en Vinkel geldt zo’n beleid, vastgesteld door de voormalige gemeente Maasdonk, op basis van de Wet

algemene regels herindeling tot 1 januari 2017. Voor een groot deel van de gemeente is er geen beleid.

Dit tenzij voor de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch een nota wordt vastgesteld. Deze beleidsnota

Antennemasten gemeente ’s-Hertogenbosch 2016 voorziet daarin. De nota geeft aan welke criteria de

gemeente toepast bij het toestaan van afwijkingen van het bestemmingsplan of welke criteria zij kan

opnemen in nieuwe bestemmingsplannen. Toepassing van criteria vergroot de rechtszekerheid en

rechtsgelijkheid van burgers en aanvragers.

De beleidsnota bestaat in hoofdstukken 1 t/m 4 uit een algemeen deel. Deze hoofdstukken geven de

precieze definitie van een antenne-installatie en geven een overzicht van relevante wet- en regelgeving.

Tevens zetten ze gezondheidsaspecten in relatie tot antenne-installaties uiteen en schetsen ze de belan-

genafweging voor de gemeente.

Hoofdstuk 5 beschrijft de specifieke beleidsuitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

In hoofdstuk 6 geeft de gemeente aan hoe zij met haar burgers wil communiceren ten aanzien van

aanvragen voor antenne-installaties.

1 De antenne-installatie

Draadloze signalen kunnen door elektromagnetische velden of radiofrequenties verstuurd worden. In

het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder radiofrequenties. Radiofrequenties worden gebruikt

voor allerlei doeleinden. Met de frequenties kunnen we mobiel bellen, mobiel surfen op internet, naar

de autoradio luisteren, maken we gebruik van babyfoons, gebruiken we GPS satellietnavigatiesystemen

etc. Frequenties geven ons vrijheid en mobiliteit. Ze zijn essentieel voor ons dagelijks functioneren.

Om via frequenties te kunnen communiceren worden er uit elektrische energie elektromagnetische

velden opgewekt en via antennes verstuurd. Andere antenne-installaties vangen deze velden op en

zetten ze om in informatie zoals spraak, beeld en data. Om deze reden kan mobiele communicatie niet

zonder antennes tot stand komen.

Afhankelijk van de te overbruggen afstand tussen zender en ontvanger en de gebruikte frequentie is

er een bepaald zendvermogen nodig. Hoe groter de te overbruggen afstand des te krachtiger het

zendvermogen moet zijn. Elke antenne-installatie heeft een beperkte capaciteit. In drukbevolkte gebieden,

waar veel gebruik gemaakt wordt van allerlei telecommunicatiediensten, zijn meer antennes nodig dan

in minder drukke gebieden.

Electromagnetische velden bestaan uit electromagnetische golven en magnetische velden. Er zijn twee

soorten “electromagnetische velden” te weten ioniserende en niet-ioniserende. Ioniserende velden

hebben een zeer hoge frequentie en bevatten veel energie. Hierdoor bezitten deze velden de eigenschap

om moleculen te beschadigen. De electromagnetische velden, die worden gebruikt voor draadloze en

mobiele communicatie, vallen onder de niet-ioniserende velden. Deze velden bevatten minder energie
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dan ioniserende velden. Voor ioniserende velden wordt ook wel het begrip “straling” gebruikt. De be-

kendste ioniserende velden zijn röntgenstralen en kernenergie (gammastralen).

1 .1  D efi n i t i e  a n t e nn e - i n s t a ll a t i e

Er is nogal eens onduidelijkheid over de definitie van een antenne-installatie. Vaak wordt er gesproken

over een “antenne” of een “zendmast”. Operators gebruiken regelmatig de term “opstelpunt”.

Een antenne-installatie betreft het geheel van één of meerdere antennes, antennedrager, bedrading en

apparatuur- of techniekkast met bijbehorende bevestigingsconstructie, dat gebruikt wordt voor het

verzenden en/of ontvangen van radiofrequente elektromagnetische velden. Een antenne is dus slechts

een onderdeel van een antenne-installatie. Een zendmast is (vaak) een vrijstaande mast die gebruikt

kan worden door meerdere antenne-eigenaren met verschillende toepassingen. In een zendmast kunnen

meerdere antenne-installaties geplaatst worden. Een opstelpunt is een plaats waar een antenne-instal-

latie geplaatst wordt. Een opstelpunt kan naast een zendmast bijvoorbeeld ook een gebouw, een

hoogspanningsmast of lichtmast zijn. Op een opstelpunt kunnen meerdere antenne-installaties staan.

Als over antennes gesproken wordt bedoelt men in het algemeen een antenne-installatie. Om misver-

standen te voorkomen wordt in deze nota daarom gesproken over antenne-installaties.

Antennes zijn er in vele vormen, soorten en maten. Ze worden gebruikt voor de meest uiteenlopende

toepassingen. Hierbij moet worden gedacht aan mobiel bellen, SMSen, draadloos mailen, internetten,

versturen van foto’s, data, muziek en videobeelden e.d. Ze worden ook gebruikt in de lucht- en

scheepvaart, astronomie, omroep, ruimtevaart, weerkunde en op tal van andere onderzoeks- en weten-

schapsterreinen. Overeenkomst van alle antennes is dat ze radiofrequente elektromagnetische velden

verzenden en/of ontvangen die worden omgezet in geluid, beeld en/of data. Bijlage 1 bevat ter informatie

een overzicht van de verschillende soorten antennetoepassingen.

1 .2  C o m m un i c a t i e n e t w e r k e n

Een antenne-installatie maakt vaak deel uit van een netwerk van antenne- installaties, die nauwkeurig

op elkaar worden afgestemd. Er zijn meer antenne-installaties nodig naarmate meer mensen mobiel

communiceren. Antennes bestrijken een beperkt verzorgingsgebied. De verzorgingsgebieden overlappen

elkaar gedeeltelijk om ten behoeve van mobiele telefonie en bijvoorbeeld ook semafonie te zorgen

voor een aaneengesloten dekking. Een cellulaire structuur (te vergelijken met een honingraat) is nodig

om mobiel gebruik mogelijk te maken. Elke cel (antenne) kan een beperkt aantal gebruikers bedienen.

Hoe meer gebruikers er zijn, hoe meer cellen er nodig zijn met een kleiner verzorgingsgebied.

2 Wet- en regelgeving

Voor het plaatsen van antenne-installaties gelden wetten en regels op gemeentelijk, provinciaal, nationaal

en internationaal niveau. Daarnaast gelden op internationaal niveau verdragen die van toepassing

kunnen zijn bij de plaatsing van een antenne-installatie.

2 .1  Eur o p ee s  V e r d r ag  t o t  be s c h e rm in g  v an  d e  Re c h t e n  v an  d e  M e n s

Bij de plaatsing van antenne-installaties is artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) van belang. Dit artikel regelt de vrijheid

van meningsuiting. Een algemeen verbod om antenne-installaties op te richten verdraagt zich in beginsel

niet met dit artikel. Beperkingen ter bescherming van de belangen van anderen en in het bijzonder

omwonenden zijn toelaatbaar. Artikel 10 tast de verplichting tot het aanvragen van een vergunning

krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet aan.

2 .2  N at i on aal  A n t e nn e b e l e i d

Er is een toenemende maatschappelijke behoefte aan netwerken voor draadloze communicatie in Ne-

derland. Het kabinetsbeleid is er op gericht om draadloze communicatie te stimuleren door er bijvoor-

beeld voor te zorgen dat er voldoende plekken voor antenne-installaties zijn. Nederland kan echter niet

onbeperkt gevuld worden met nieuwe antennes. Er moet ook rekening worden gehouden met het

leefmilieu, de volksgezondheid en de veiligheid. Daarom is het Nationaal Antennebeleid opgesteld.

Het doel van het Nationaal Antennebeleid is het binnen duidelijke kaders van volksgezondheid, leefmi-

lieu en veiligheid stimuleren en faciliteren van voldoende ruimte voor antenne-opstelpunten. Het con-

centreert zich daarbij op een drietal beleidsthema’s, te weten:

• Het aanpassen van relevante wet- en regelgeving.
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• Het meer in evenwicht brengen van de vraag naar en het aanbod van opstelpunten.

• De communicatie en informatieverspreiding.

Voor een snelle bouw van netwerken voor mobiele communicatie heeft het rijk in het Nationaal Anten-

nebeleid gekozen voor het omgevingsvergunningsvrij maken van een groot gedeelte van de antenne-

installaties. Voor het ruimtelijk beslag van antenne-installaties richt het Antennebeleid zich op een be-

perking van de behoefte aan opstelpunten door bijvoorbeeld het bevorderen van sitesharing (het delen

van elkaars antennemasten) en het beschikbaar krijgen van zoveel mogelijk geschikte opstelpunten

door het beschikbaar stellen van rijksobjecten voor plaatsing van antenne-installaties.

Het Nationaal Antennebeleid legt ook de verantwoordelijkheden van de diverse overheden vastgelegd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordeningaspecten

en voor de beoordeling en normstelling met betrekking tot de effecten van elektromagnetische velden

op mens en milieu.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) maakt de aanleg van netwerken voor mobiele communicatie

mogelijk. Daarnaast houdt Agentschap Telecom, als agentschap van EZ, toezicht op de veiligheidsas-

pecten van gebruikte apparatuur voor deze netwerken. Het agentschap geeft daarbij ook de benodigde

vergunningen uit voor het gebruik van frequenties die nodig zijn voor de draadloze en mobiele toepas-

singen. Het Antennebureau, het informatie- en voorlichtingsbureau van de overheid over antennes, is

onderdeel van Agentschap Telecom.

Bij omgevingsvergunningsplichtige antennes is de gemeente verantwoordelijk voor de ruimtelijke or-

dening en bouwkundige procedures conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

en het Bouwbesluit 2012.

2 .3  T e l e c o mm u n i c a t i e w e t

De Europese Unie (EU) bepaalt voor een groot deel de telecommunicatieregelgeving in de Europese

lidstaten. Op deze manier wil zij de goede positie van Europa op de telecommunicatiemarkt behouden

en verstevigen. De Nederlandse telecommunicatie-regelgeving is grotendeels gebaseerd op de Euro-

pese richtlijnen.

Het ministerie van EZ geeft vorm aan de Nederlandse wet- en regelgeving voor telecommunicatie. De

belangrijkste wet is de Telecommunicatiewet. Deze wet regelt onder andere de uitgifte van frequenties

en nummers, de sector specifieke mededinging, bescherming van de consument, veiligheid en het

toezicht. De wet bevat regels over het aanbieden van openbare telecommunicatie-infrastructuur en

vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte.

Een verplichting tot het delen van antenne-opstelpunten, sitesharing genoemd, is geregeld in artikel

3.24 lid 1 van de Telecommunicatiewet. De verplichting is verder geregeld bij ministeriële regeling op

basis van artikel 27 lid 1 van het Frequentiebesluit 2013: de Regeling aanwijzing frequentieruimte me-

degebruik antenne-opstelpunten. Artikel 1 van deze regeling bepaalt dat alleen de opstelpunten voor

gebruik van frequentieruimte, die is vergund voor openbare elektronische communicatiediensten en -

netwerken, onder de verplichting tot medegebruik vallen. Aanbieders van de niet openbare telecommu-

nicatie-netwerken, zoals bijvoorbeeld C2000, hebben geen verplichting tot medegebruik.

Meestal gaat het bij sitesharing om een antennemast die door de ene operator is gebouwd en waar

een andere operator zijn installatie in hangt. Operators zijn in principe verplicht te voldoen aan verzoeken

van andere operators tot het medegebruik van antenne-opstelpunten. Wil een operator een antenne

plaatsen op of aan een bouwwerk van één van de andere operators dan moet er onderling op technisch,

constructief, financieel en juridisch gebied afstemming gezocht worden. De eigenaar van het opstelpunt

kan het medegebruik weigeren wanneer dit gebruik op technische bezwaren stuit, zoals storing van de

gebruikte frequenties, te weinig beschikbare ruimte of tekort aan draagkracht van de installatie.

Het rijk heeft wel afspraken gemaakt om het plaatsen van antennes aan C2000-masten, die op rijksei-

gendom staan, te vergemakkelijken.

De Telecommunicatiewet respecteert de autonomie van gemeenten volledig. Zij zijn niet verplicht om

mee te werken aan de plaatsing van zendinstallaties c.q. de uitvoering van de verleende licenties.

2 .4  W a b o
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De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) met bijbehorende wet- en regelgeving

bracht in 2010 diverse vergunningstelsels voor een project in de leefomgeving onder in één omgevings-

vergunning. Zo’n vergunning kan meerdere activiteiten, zoals bouwen van een bouwwerk, afwijken

van een bestemmingsplan, toestaan.

Voor het bouwen en gebruiken van bepaalde antenne-installaties die (gemeten vanaf de voet van de

installatie) niet hoger dan vijf meter zijn is onder bepaalde voorwaarden geen omgevingsvergunning

nodig. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in bijlage II. Ook

het Antenneconvenant stelt aanvullende voorwaarden aan de vergunningsvrijheid. De vergunningsvrij-

heid geldt niet alleen voor GSM- en UMTSmasten, maar ook voor kleine schotelantennes, antennemasten

voor C2000, masten voor elektronische waarschuwing en alarmering bij rampen (zogenaamde WAS-

masten) en antenne-installatie van radiozendamateurs. De omgevingsvergunningsvrijheid geldt niet

voor het bouwen van antenne-installaties op of aan monumenten en in beschermde dorps- of stadsge-

zichten.

Voor antenne-installaties hoger dan 5 meter is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

en/of gebruik (hierna: omgevingsvergunning) nodig. De enige uitzondering hierop zijn de installaties

voor C2000. Voor het verlenen van vergunning geldt in de regel de reguliere voorbereidingsprocedure.

2.4.1 Het bestemmingsplan

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst aan het bestemmingsplan. Artikel 2.1

eerste lid sub c van de Wabo geeft aan dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden

of bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Voor het bouwen van een bouwwerk,

dat in strijd is met het bestemmingsplan, zijn er mogelijkheden om een omgevingsvergunning te ver-

lenen waarin wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat dan om:

-Binnenplans afwijken:

Een bestemmingsplan kan aangeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de voorschriften

afgeweken kan worden.

-Buitenplans afwijken voor kruimelgevallen:

In bijlage II, art. 4 van de Bor is een lijst met zogenaamde planologische kruimelgevallen opgenomen.

Voor deze relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kan een aparte procedure worden

doorlopen. Antenne-installaties niet hoger dan 40 meter staan in deze kruimellijst opgenomen (art. 2.1,

lid 1, onder c juncto art. 2.12, lid 1, onder a, onder 20).

-Buitenplans afwijken van tijdelijke aard:

Deze mogelijkheid om van de voorschriften van het bestemmingsplan af te wijken kan alleen maar

voor tijdelijke voorzieningen worden gebruikt. Daarna moet men het tijdelijk geplaatste bouwwerk weer

verwijderen of het tijdelijke gebruik beëindigen. Een aanvrager moet met een verklaring of met een

toelichting aangeven voor welke periode en waarvoor de tijdelijke voorziening noodzakelijk is. Alleen

als de tijdelijkheid van het plan duidelijk aantoonbaar is kan de gemeente tijdelijk van het bestemmings-

plan afwijken. (art. 2.1, lid 1, onder c juncto art. 2.12, lid 2).

-Buitenplans afwijken:

Voor alle overige gevallen kan een gemeente alleen afwijken van het bestemmingsplan als een activiteit

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimte-

lijke onderbouwing bevat. (art. 2.1, lid 1, onder c juncto art. 2.12, lid 1, onder a, onder 30). Om in deze

gevallen een omgevingsvergunning te kunnen verlenen dient de uitgebreide voorbereidingsprocedure

doorlopen te worden.

2.4.2 Monumenten

Het plaatsen van een antenne-installatie op een monument of in een beschermd stad- of dorpsgezicht

is omgevingsvergunningsplichtig. Dit geldt zowel voor rijksmonumenten als voor provinciale en ge-

meentelijke monumenten. Het enige verschil is dat bij het plaatsen van een antenne-installatie op een

rijksmonument de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is en bij provinciale en gemeen-

telijke monumenten de reguliere voorbereidingsprocedure geldt.

2.4.3 Milieuwetgeving
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Voor inrichtingen of activiteiten uit bijlage I onder C van het Bor moet een omgevingsvergunning aan-

gevraagd worden. De twee meest voorkomende situaties, waardoor een antenne-installatie vergun-

ningsplichtig is voor de activiteit oprichten van een milieu-inrichting, zijn:

• als de antenne-installatie een ingangsvermogen heeft van meer dan 4 kW;

• als de zendinrichting één of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren heeft met een vermogen

of een gezamenlijk vermogen van minimaal 1,5 kW.

Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie werken meestal met opgenomen vermogens die

veel lager zijn dan 4 kW. Om die reden is zelden een omgevingsvergunning nodig voor het oprichten

van een milieu-inrichting. Voor bijvoorbeeld een landelijke omroepzender wordt meestal gebruik gemaakt

van opgenomen vermogens van meer dan 4 kW.

2.5 Wet ruimtelijke ordening

Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst

uit gaat zien. De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) voorziet in regels over ruimtelijke plan- en be-

sluitvorming. In de Wro is onder meer vastgelegd hoe de lokale overheden met bestemmingsplannen

en beheersverordeningen moeten omgaan en hoe deze zo nodig moeten worden aangepast. Ook biedt

de Wro de regels voor coördinatie, schadevergoeding en grondexploitatie.

Het bestemmingsplan en de beheersverordening zijn voor gemeenten de planologische toetsingskaders

voor aanvragen om verlening van een omgevingsvergunning.

2 .6  A n t e n n e c o n v e n a n t

Het Nationaal Antennebeleid stelt voor de omgevingsvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot

5 meter een convenant tussen de mobiele networkoperators, het rijk en de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (hierna: VNG) als voorwaarde.

In juni 2002 is het “Convenant In Het Kader Van Het Nationaal Antennebeleid Inzake Vergunningsvrije

Antenne-installaties Voor Mobiele Telecommunicatie” gesloten. In het convenant staan afspraken en

gedragsregels om wildgroei van antennes tegen te gaan, het draagvlak voor de plaatsing van antennes

te bevorderen en maatschappelijke weerstand bij plaatsing te voorkomen. Het Antenneconvenant sti-

muleert daarom de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen mobiele operators en gemeenten.

Het Antenneconvenant is juridisch bindend. De nakoming ervan kan worden afgedwongen door de

rechtbank in Rotterdam. De gemeenten zelf zijn geen partij bij het convenant, maar kunnen wel nakoming

van de operators vorderen. Door een plaatsingsplan blijven zij geïnformeerd over waar antenne-instal-

laties staan of komen te staan. In beperkte mate kunnen zij aanvullende eisen stellen.

Het Antenneconvenant 2002 is in september 2010 herzien voor het toetreden van nieuwe operators op

de markt voor mobiele telecommunicatie.

Enkele belangrijke aspecten uit het convenant zijn:

Het p l aa t s i n g s pl an

Mobiele operators moeten voor de gemeente, waarin zij vergunningsvrije antenne-installaties willen

plaatsen, gezamenlijk een plaatsingsplan opstellen. Een plaatsingsplan geldt, tenzij anders afgesproken,

voor een jaar.

Het plaatsingsplan informeert gemeenten over:

• de plannen voor het plaatsen van vergunningsvrije antennes;

• de noodzaak voor het plaatsen van vergunningsvrije antennes op of aan een woongebouw. Dit

is het geval wanneer er geen andere geschikte locatie is of wanneer de plaatsing van zo'n antenne-

installatie op een woongebouw voorkomt dat de operator op andere gebouwen (of elders in die

buurt) meer antenne-installaties moet plaatsen;

• het totale aantal antenne-installaties en hun locaties in de gemeente.

Ook de omgevingsvergunningsplichtige antenne-installaties zijn voor een goed overzicht in het plan

opgenomen.
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Het plaatsingsplan moet door de gemeente als vertrouwelijk behandeld worden, omdat het bedrijfsver-

trouwelijke informatie bevat. Het kan gebruikt worden als leidraad bij gesprekken en afspraken tussen

gemeente en mobiele operators. Een operator kan een zoekcirkel aangeven om de gemeente te kunnen

laten meedenken over een geschikte locatie voor nieuwe antennes. Het plaatsingsplan heeft geen invloed

op de bevoegdheid van een gemeente om een aanvraag voor een omgevingsvergunning al dan niet

goed te keuren.

Nieuwkomers op de markt voor mobiele telecommunicatie mogen bij een gemeente een individueel

plaatsingsplan indienen, wanneer zij binnen deze gemeente voor een eerste keer vergunningsvrije an-

tenne-installaties wil plaatsen. De uitzonderingssituatie heeft een looptijd van twee jaar vanaf onderte-

kening van het convenant.

I n s te mm i n gp r o c ed u re

Een mobiele operator moet voor het plaatsen van een omgevingsvergunningsvrije antenne-installatie

op een woongebouw, waarin in principe 24 uur per dag geleefd wordt, in de regel aan de hurende be-

woners van het gebouw toestemming vragen. Dat gebeurt met een instemmingsprocedure. Alle bewo-

ners van woningen krijgen informatiepakket met een formulier, waarmee zij bezwaar kunnen maken.

Plaatsing van een antenne-installatie gaat niet door wanneer de helft plus één van alle woningen tegen

plaatsing van een antenne-installatie is. Per jaar kunnen in een woongebouw maximaal twee instem-

mingsprocedures plaatsvinden. De instemming van de huurders voor een plaatsing van een installatie

geldt voor onbepaalde tijd mits binnen 5 jaar na instemming een antenne-installatie geplaatst is. Een

installatie mag uitgebreid worden. Een nieuwe instemmingsprocedure is alleen nodig als er op een

andere plek een nieuwe installatie wordt geplaatst.

V i s u el e  i n p as b aar h ei d

De Wabo regelt de wijze waarop een antenne-installatie zonder vergunning gebouwd mag worden.

Een gemeente kan bepalen dat de antenne-installatie “visueel inpasbaar” moet zijn in de omgeving.

Gemeenten kunnen -in aansluiting op het lokale welstandsbeleid- eisen stellen aan de kleuren van de

techniekkast, de bekabeling en gevelantennes. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat operators bij het plaatsen

van antenne-installaties voldoende rekening houden met het lokale straat- en landschapsbeeld.

B loot s te l li ngs li m ie t e n

De Europese Unie beveelt op basis van wetenschappelijke informatie blootstellingslimieten (referentie-

niveaus) voor elektromagnetische velden aan. Deze limieten worden door de Nederlandse overheid

gehanteerd. De limieten bieden bescherming tegen de wetenschappelijk bewezen negatieve effecten

van blootstelling aan elektromagnetische velden: het opwarmingseffect. Ze geven de maximale waarden

aan waaraan iemand blootgesteld mag worden gedurende 24 uur per dag zijn hele leven lang.

Blootstellingslimieten worden vertaald in afstanden ten opzichte van de antenne-installaties voor mo-

biele telecommunicatie. Dit betreft afstanden voor, onder en achter de antenne, waarbinnen de limieten

kunnen worden overschreden. Het gebied binnen deze afstanden mag niet voor het algemeen publiek

toegankelijk te zijn.

Afspraken in convenant

De limieten op vrij toegankelijke plaatsen en aan de buitenkant van een woning (bij het zogenaamde

gebouwcontour) mogen niet overschreden worden. Het convenant geeft aan op welke wijze naleving

van de afspraken wordt gewaarborgd. Via het Antenneregister kan iedereen de (veiligheids)contouren

van de antennes voor mobiele telecommunicatie nazoeken.

2 .7  P ro vi n c i aal b e l e i d

De provinciale Structuurvisie en de provinciale Verordening Ruimte bevatten geen specifiek beleid of

bepalingen met betrekking tot antennemasten.

3 Gezondheid & veiligheid

3.1 Gezondheidseffecten

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de elektromagnetische velden van antenne-installaties bij

blootstelling een verwarmend effect kunnen hebben. Berichten in de media over mogelijke nadelige

gezondheidseffecten hiervan leiden regelmatig tot ongerustheid.
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Om gezondheidseffecten door opwarming van ons lichaam te voorkomen zijn blootstellingslimieten

opgesteld (zie paragraaf 3.2). Publiek kan niet zo dicht bij een antennepaneel komen dat de blootstel-

lingslimieten worden overschreden. Gezondheidseffecten door opwarming (thermische effecten) worden

zo voorkomen.

De laatste jaren ontstond een discussie over eventuele andere gezondheidseffecten dan effecten van

opwarming van het lichaam (niet-thermische effecten). Hierbij is te denken aan hoofdpijn, slapeloosheid

en duizeligheid door elektromagnetische velden van antennes. Regelmatig wordt er onderzoek gedaan

naar deze klachten. Soms lijkt er een verband te zijn. In de meeste onderzoeken kan er echter geen

verband gelegd worden.

Verschillende organisaties waaronder de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorgani-satie

(hierna: WHO) analyseren en beoordelen de onderzoeken. De Gezondheidsraad geeft aan dat gezond-

heidseffecten op korte termijn van antennes in de leefomgeving niet zijn aangetoond. Over klachten

door langdurige blootstelling geeft zij aan dat deze niet te verwachten zijn. In beide gevallen gaat het

om blootstelling lager dan de blootstellingslimieten.

Meer informatie over elektromagnetische velden en gezondheid vindt u op de website van de GGD

(www.ggdhvb.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Straling) en het Kennisplatform ElektroMagnetische

Velden (www.kennisplatform.nl).

Gevoeligheid voor elektromagnetische velden

Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten, zoals hoofd-, spier- en gewrichtspijn, als zij in de buurt

komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt elektrogevoeligheid genoemd.

Hierbij gaat het om de blootstelling aan bronnen waarmee burgers in dagelijkse situaties te maken

krijgen. Binnenshuis zijn dit bijvoorbeeld wekkerradio’s, elektrische dekens, draadloze huistelefoons

(DECT) en mobiele telefoons. Buitenshuis gaat het bijvoorbeeld om antenne-installaties voor mobiele

telefonie en omroep.

Wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden niet bevestigd dat blootstelling aan elektromagnetische

velden gezondheidsklachten veroorzaakt. Wel zijn er beperkte aanwijzingen gevonden dat er een sa-

menhang is tussen de veronderstelling blootgesteld te worden en de ervaren klachten.

Ondanks het ontbreken van wetenschappelijke bevestiging voor elektrogevoeligheid kan ook niet met

100% zekerheid worden uitgesloten dat onder de groep mensen die zich elektrogevoelig noemt een

deel daadwerkelijk gevoelig voor elektromagnetische velden is. Voor meer informatie; zie het kennis-

bericht Elektrogevoeligheid van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (www.kennisplat-

form.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/ KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx).

De gezondheidsklachten die personen toeschrijven aan elektromagnetische velden zijn reëel, soms

ernstig en kunnen de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. De gemeente neemt dergelijke meldingen

daarom serieus. Zij verwijst burgers met gezondheidsklachten of vragen over gezondheid met betrekking

tot elektromagnetische velden door naar de GGD. De GGD beantwoordt vragen op basis van de laatste

wetenschappelijke inzichten en zoekt samen met de melder naar oplossingen voor de gezondheidssitu-

atie.

Voorzorgsprincipe en ALARA-principe bij het plaatsen van antennes

Het voorzorgsprincipe is een principe uit de Europese milieuwetgeving en geldt ook in Nederland. Het

principe houdt in dat als een ingreep of beleidsregel onomkeerbare schade kan aanrichten aan het

milieu of de gezondheid en er geen wetenschappelijke overeenstemming over de toekomstige schade

is de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of maatregel. Het is een moreel en politiek

principe.

Het voorzorgsprincipe moet worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep, bijvoor-

beeld het plaatsen van antenne-installaties, ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid.

Er zijn geen aanwijzingen dat de elektromagnetische velden van antenne-installaties ernstige effecten

op de gezondheid hebben zolang de blootstellingslimieten niet worden overschreden. Het voorzorgs-

principe wordt daarom niet bij antenne-installaties gehanteerd. Wel hanteren we als gemeente het

ALARA(as low as reasonably achievable)-principe. Wij zijn van mening dat blootstelling aan eloctro-

magnetische velden niet onnodig hoog en daarom zo laag als redelijkerwijs mogelijk moet zijn. Indien

antennesystemen kunnen functioneren als minder emissie van electromagnetische velden mogelijk is,

dan moet dat worden nagestreefd. Ongeremde opvulling tot aan de limieten vinden wij, zoals ook bij
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andere milieunormen, ongewenst. Dit mee met het oog op het voortgaande maatschappelijke en we-

tenschappelijke debat over electromagnetische velden en gezondheid. Dit standpunt wordt ondersteund

door jurispudentie Raad van State in 2011: een zender mocht de blootsteling voor burgers in de

woonomgeving niet tot de limiet laten toenemen (in dat geval 28V/m), omdat het ook met minder (na-

melijk 3 V/m) goed kan functioneren.

3.2 Blootstellingslimieten

Door de uit onafhankelijke wetenschappers bestaande International Commission on Non-Ionizing Radi-

ation Protection (hierna: ICNIRP) zijn voor blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden

limieten vastgesteld . Deze limieten gelden voor elektromagnetische velden in het frequentiegebied

van 0 Hz tot 300 GHz. Binnen dit gebied vallen ook de frequenties voor mobiele telecommunicatie (100

kHz tot 300 GHz). In 1999 heeft de Raad van de Europese Unie de richtlijnen van ICNIRP aanbevolen

aan haar lidstaten. Nederland hanteert de richtlijnen van ICNIRP.

Voor werknemers gelden voor wat betreft bescherming tegen eventuele risico’s van elektromagnetische

velden andere regels dan voor het algemeen publiek. Beroepsbevolking wordt over het algemeen niet

langer dan 8 uur per dag blootgesteld aan veldsterktes.

Een werkgever moet er op basis van de Arbeidsomstandighedenwet door risicobeheersing,

preventie en voorlichting bovendien voor zorgen dat het werk geen nadelige invloed heeft op de veilig-

heid en de gezondheid van werknemers. Het Arbeidsomstandighedenbesluit beschrijft specifieke risico’s

nader en bevat voorschriften over deugdelijkheid van apparatuur. De inspectie Sociale Zaken en

Werkgelegenheid ziet toe op naleving van de Arbowet en daaraan gerelateerde besluiten. Op 26 juni

2013 is een nieuwe Europese richtlijn over blootstelling werknemers aan elektromagnetische velden

vastgesteld. Deze richtlijn gaat in de zomer van 2016 in Nederland in. Dit gebeurt door een wijziging

van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Veiligheidsmarge

Er is een veiligheidsmarge toegepast om er zeker van te zijn dat ook kwetsbare groepen zoals kinderen,

zwangere vrouwen, ouderen en zieken, te veel worden opgewarmd door radiogolven. Voor het algemene

publiek geldt een veiligheidsfactor van 50; voor de beroepsbevolking een factor 10. Deze waarden

hebben betrekking op blootstelling aan het hele lichaam. Werknemers zijn in principe gezonde, volwassen

mensen die worden geïnformeerd over eventuele risico's en te nemen maatregelen. Bij de limieten

voor het algemeen publiek is bovendien rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge voor

bijvoorbeeld kinderen en zwangeren.

Blootstellingslimieten (referentieniveaus)

WerknemersAlgemeen publiekFrequentie

61 V/m28 V/m10-400 MHz

85 V/m39 V/m800 MHz

90 V/m41 V/m900 MHz

127 V/m58 V/m1800 MHz

137 V/m61 V/m2000 MHz en hoger

Overschrijding blootstellingslimieten

Antenne-installaties staan vaak op gebouwen of op vrijstaande masten in onze directe woonomgeving.

Een antenne-installatie is altijd zo opgesteld dat men niet te dicht bij een antennepaneel kan komen.

Hierdoor worden op de plek waar men woont de blootstellingslimieten niet overschreden. Alleen heel

dichtbij een antenne-installatie worden de blootstellingslimieten overschreden.

Voor het mogen plaatsen van antenne-installaties gelden allerlei wetten en regels waar de eigenaar

van antenne-installatie zich aan moet houden.

3.3 Standpunt VNG en jurisprudentie

Het oordeel over de mogelijke gezondheidsrisico’ s van elektromagnetische velden van antenne-instal-

laties is aan de minister van I&M voorbehouden. De VNG stelt zich daarom op het standpunt dat der-

gelijke risico’s zich niet lenen voor beoordeling door een gemeentebestuur.
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De VNG is overigens los van het oordeel van de minister van mening dat er, gelet op de onderzoeken,

geen aanwijzingen zijn die een terughoudend beleid ten aanzien van de plaatsing van antennes in de

leefomgeving rechtvaardigen.

Jurisprudentie

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geven aan dat omgevingsver-

gunningen niet op basis van gezondheidsoverwegingen mogen worden geweigerd. Wel mag de ge-

meente op basis van het ALARA-principe verlangen dat de blootstelling niet onnodig hoog is.

3.4 Antenneregister

In het Antenneregister is te zien waar in de omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn.

Verder is er detailinformatie te vinden over de hoogte, hoofdstraalrichting, de veilige afstand voor het

algemene publiek, het vermogen waarmee wordt uitgezonden en de gebruikte frequentie. Antennes

van bijvoorbeeld veiligheidsdiensten en semafonie staan niet in het Antenneregister. De eigenaar van

het gebouw behoort te weten van wie een antenne is en om wat voor soort antenne het gaat.

Informatie over antennes uit dit register met betrekking tot de gemeente ’s-Hertogenbosch is voor een

globaal inzicht opgenomen in bijlage 2.

4 Belangenafweging

Om als gemeente een beleid te kunnen voeren voor de plaatsing van antenne-installaties moeten alle

belangen goed afgewogen worden

4.1 Behoefte aan antenne-installaties

Het kunnen ontvangen van radio- en tv-signalen, het mobiel kunnen bellen, het kunnen surfen op internet

en een goede communicatie tussen vitale overheidsdiensten (brandweer, ambulance en politie) geldt

voor de bevolking als vanzelfsprekend. Voor al deze toepassingen zijn antenne-installaties noodzakelijk.

Het aantal antenne-installaties verschilt per netwerk en toepassing.

De belangen van de eigenaren van antenne-installaties voor mobiele communicatie zijn vooral van

economische aard. Consumenten willen tegen een concurrerend tarief storingvrij gebruik kunnen maken

van hun apparatuur. Om te kunnen concurreren met de netwerken van andere aanbieders moet het

netwerk van een operator een goede kwaliteit hebben. Het netwerk moet door een ieder gebruikt kunnen

worden. Dat houdt in dat het netwerk een grote capaciteit moet hebben. Dit wordt bereikt door een zo

groot mogelijke zender- en ontvangerdichtheid. Operators van mobiele communicatienetwerken willen

met zo min mogelijk antenne-installaties een zo maximaal mogelijke dekking en capaciteit bereiken.

Klanten kunnen daardoor altijd gebruik maken van het netwerk.

De operators dienen ook een maatschappelijk belang. Consumenten willen ook in noodsituaties gebruik

kunnen maken van de mobiele communicatiemiddelen. Zij willen daarvan te allen tijde gebruik kunnen

worden.

Voor de omroepnetwerken zijn minder antenne-installaties nodig dan voor de mobiele communicatie.

De antennes voor omroepnetwerken zijn echter veel groter en hebben veelal een aanzienlijk hoger

zendvermogen en daarmee een groter bereik.

4.2 Maatschappelijke beleving

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden van

antenne-installaties op de gezondheid.

De Gezondheidsraad geeft aan dat gezondheidseffecten op korte termijn van antennes in de leefomgeving

niet zijn aangetoond. Over klachten door langdurige blootstelling geeft zij aan dat deze niet te verwachten

zijn. In beide gevallen gaat het om blootstelling lager dan de blootstellingslimieten.

Toch bestaat er soms bezwaar tegen de plaatsing van antenne-installaties. Deze bezwaren komen voort

uit bezorgdheid over vermeende gezondheidsrisico’s door onvrijwillige blootstelling aan elektromag-

netische velden van antenne- installaties. Het gaat daarbij niet alleen om bewoners van gebouwen

waarop dergelijke installaties zijn geplaatst. Het gaat ook om de inwoners, die in het algemeen de

sterke groei van het aantal antenne-installaties en vooral de daarvan uitgaande vermeende negatieve

gezondheidseffecten als een bedreiging ervaren. De bezorgdheid wordt mede gevoed door berichtgeving
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in de media over tegenstrijdige uitkomsten van onderzoeken naar de effecten van de door antenne-in-

stallaties opgewekte elektromagnetische velden.

De behoefte aan allerlei vormen van draadloze communicatie blijft toenemen. Het aantal antenne-in-

stallaties neemt evenredig toe. Steeds meer mensen krijgen in hun leefomgeving met antenne-instal-

laties te maken.

4.3 Belangen gemeente

De behoefte van inwoners, ondernemers en -omwille van een goed vestigingsklimaat en voor een

goede bedrijfsvoering- ook van gemeenten aan een goede mobiele communicatie is groot.

Een goed vestigingsklimaat versterkt de aantrekkelijkheid van de gemeente voor burgers en bedrijven.

De gemeente maakt steeds meer gebruik van mobiele dataverbindingen bij parkeercontroles, onderhoud

van de openbare ruimte, het ophalen van afval etc.

4.4 Verantwoordelijkheden gemeente

Om bij het plaatsen van antenne-installaties te weten wat de gemeentelijke verantwoordelijkheden zijn

is het belangrijk om o.a. te weten wat op basis van het Antennebeleid de verantwoordelijkheden van

het rijk zijn.

Het rijk wil de bevolking beschermen tegen negatieve effecten van elektromagnetische velden op mens

en milieu. Ook wil zij een landelijk dekkende en kwalitatief hoogwaardige mobiele telecominfrastructuur.

Beide aspecten zijn van nationaal belang en worden daarom op landelijk niveau behartigd. De kennis

over de effecten van elektromagnetische velden op mens en milieu en de technische aspecten van te-

lecommunicatie is complex. Deze kennis is op lokaal niveau veelal niet aanwezig.

Het ministerie van IenM is –zoals eerder gesteld- verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening op

rijksniveau. Ook beoordeelt zij effecten en stelt zij normen met betrekking tot negatieve effecten van

elektromagnetische velden op mens en milieu.

Het ministerie van EZ maakt de aanleg van netwerken voor mobiele communicatie mogelijk. De minister

van EZ is verantwoordelijk voor het telecombeleid, waaronder het Nationaal Antennebeleid. Het

Agentschap Telecom houdt als agentschap van EZ toezicht op de veiligheidsaspecten van apparatuur

die voor deze netwerken gebruikt wordt. Het agentschap geeft daarbij ook vergunningen uit voor het

gebruik van frequenties door o.a. antennes. Het Antennebureau, het informatie- en voorlichtingsbureau

van de overheid over antennes, is onderdeel van Agentschap Telecom.

In het kader van het Antennebeleid is voor de provincie geen verantwoordelijkheid weggelegd. Dat

neemt niet weg dat zij bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke ordening een verantwoordelijkheid kan

nemen. Het provinciaal ruimtelijk beleid zegt niets specifieks over het plaatsen van antenne-installaties.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het om het welbevinden van haar inwoners gaat. Een

oordeel over mogelijke gezondheidsrisico’s van antenne-installaties is echter voorbehouden aan de

minister. Dit oordeel leent zich niet voor beoordeling door het gemeentebestuur. Wel wil de gemeente

eventuele maatschappelijke bezorgdheid rond (plaatsing van) antennes binnen de gemeentegrenzen

zo veel als mogelijk voorkomen en/of beperken.

De gemeente wil antenne-installaties voor mobiele netwerken zo goed mogelijk in de omgeving inte-

greren. Het is niet gewenst dat er een wildgroei en horizonvervuiling ontstaat. De gemeente is voor

omgevingsvergunningplichtige antennes verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en voor het

voeren van procedures conform de Wabo en het Bouwbesluit 2012.

5 Gemeentelijk antennebeleid

Mobiele communicatie is een voorziening van openbaar nut. De groei van deze voorziening zet zich

door. De fysieke structuur, die hiervoor vereist is, moet verder uitgebreid worden. Er zijn verschillende

manieren om deze structuur in te passen in de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Er is buiten het Nationaal Antennebeleid geen uitgewerkt kader voor de ruimtelijke inpassing van an-

tenne-installaties die voor de mobiele communicatie nodig zijn. Een goede doorwerking van dit natio-

nale beleid in het gemeentelijk beleid is voor de betrokken partijen een goede zaak. Het Antennebeleid

voorziet hierin.
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5.1 Tegengestelde wensen

Rond het uitbreiden van het mobiele netwerk bestaan twee tegengestelde wensen.

De consument wil kunnen rekenen op een betrouwbaar netwerk dat een hoge kwaliteit levert. Bij de

aanleg wil hij echter niet altijd geconfronteerd worden met de antenne-installaties. Bezwaren tegen de

bouw van nieuwe antenne-installaties komen vaak neer op eventuele effecten op de gezondheid en

een ontsiering van de omgeving. Ook op deze aspecten en in het bijzonder het esthetische aspect kan

de nota Antennebeleid zijn nut bewijzen.

Het oordeel over mogelijke gezondheidsrisico’s is –zoals eerder gesteld- voorbehouden aan de minister

van IenM en leent zich niet voor beoordeling door het gemeentebestuur. Er is geen beleidsruimte om

het plaatsen van een antenne-installaties tegen te houden enkel op basis van bezorgdheid over gezond-

heidsrisico’s.

Het bezwaar dat de omgeving wordt ontsierd door antenne-installaties is een belemmering die door

het maken van goede afspraken tussen belanghebbenden te ondervangen is. Dit temeer omdat de be-

langen van de verschillende partijen voor een groot gedeelte samenvallen. Bewoners en gemeenten

willen geen woud aan antennes te zien krijgen. Impliciet gaat men ervan uit dat operators dit wel

wensen. Echter, wat zij wensen is een efficiënt netwerk dat een goede werking verkrijgt door een juiste

plaatsing van antenne-installaties op strategische plaatsen. Gevolg van deze werkwijze is een netwerk

dat met een efficiënt gebruik van middelen een zo groot mogelijk gebruiksgemak biedt. Dit levert een

evenredige verdeling van antenne-installaties over het grondgebied , waar de gebruikers zich bevinden,

op. Een efficiënte aanwending van middelen bij de operators leidt tot de wens om zo veel mogelijk

gebruik te maken van al aanwezige elementen in het landschap. Een gevolg hiervan is dat de antenne-

installaties geen stempel drukken op het uiterlijk van de omgeving, maar er zo veel mogelijk in opgaan.

Deze nota kan ook een bijdrage leveren aan een uniforme en efficiënte toepassing van regelgeving en

–waar dit ontbreekt- het opstellen ervan. In de meeste gevallen zijn antenne-installaties niet opgenomen

in bestemmingsplannen. Een antenne-installatie vraagt weinig ruimte. Het apart intekenen van bestem-

mingen voor antenne-installaties op de kaart van het bestemmingsplan lijkt daardoor weinig zinvol.

Naast het geringe ruimtegebruik van de installaties is ook de mogelijkheid tot het combineren van de

installaties met andere vormen van ruimtegebruik een reden om het aanwijzen van specifieke plaatsen

op de kaart achterwege te laten. Een antenne is in planologische zin geen zelfstandige functie. Het op-

nemen van een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid in een bestemmingsplan voor vrijstaande antenne-

installaties behoort natuurlijk wel tot de mogelijkheden.

Uit het bovenstaande volgt dat niet zozeer de functie van de gebieden waar een antenne-installatie is

geprojecteerd ertoe doet, maar de aard van de omgeving. De antenne-installaties zijn immers goed te

combineren met andere vormen van ruimtegebruik. De (gebouwde) omgeving is daarom mede bepalend

voor de mogelijkheden de installaties op een verantwoorde manier in te passen.

5.2 Beleidsuitgangspunten

De gemeente ‘s-Hertogenbosch kiest ervoor om voor het plaatsen en gebruiken van antenne-installaties

algemene beleidsuitgangspunten te omschrijven. Aanvragen voor omgevingsvergunningplichtige an-

tenne-installaties kunnen aan deze uitgangspunten getoetst kunnen worden.

De algemene beleidsuitgangspunten zijn:

- Bij een plaatsing moet steeds worden gestreefd naar “maximale” sitesharing;

- Een plaatsing op bestaande antennemasten of andere bestaande bouwwerken, zoals hoogspan-

ningsmasten, lichtmasten en verkeersportalen, heeft nadrukkelijk de voorkeur;

- Er moet bij een plaatsing zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande bebouwing of ele-

menten; langs hoofdautowegen heeft plaatsing, die gecombineerd wordt met aanwezige kunst-

werken dan wel andere grootschalige infrastructuur, de voorkeur;

- Een plaatsing moet zoveel mogelijk uit het zicht zijn;

- Installaties met een hoogte vanaf 30 meter mogen slechts bij wijze van uitzondering geplaatst

worden. Per geval wordt bezien of en –zo ja- waar plaatsing mogelijk is.

- Een te plaatsen installatie dient zoveel mogelijk te worden geïntegreerd in de architectuur en/of

de omgeving;

- Een te plaatsen installatie mag geen afbreuk doen aan de visuele kwaliteit van een gebouw en

de omgeving;

- Bij een plaatsing mogen specifieke architectonische kenmerken niet aange-tast worden;
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- Bij in aanmerking komende nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de integratie

van de installatie;

- Een goede vormgeving van installaties en montage- en bevestigingsmethodieken kan de integratie

in de omgeving en acceptatie vergemakkelijken;

- Voor het aanbrengen van installaties nabij bestaande masten en reclamezuilen gelden dezelfde

beoordelingscriteria als voor de vormgevende aspecten van gebouwen;

- Een antenne-installatie met bijbehorende technische installatie en bedrading moet door middel

van zorgvuldige materiaal- en kleurkeuze in de omgeving ingepast worden;

- Ter beoordeling voor te leggen materiaal dient, compleet met toebehorende infrastructuur, een

volledig inzichtelijk beeld te geven van een beoogde installatie in zijn omgeving.

De gemeente is niet bereid om op elke locatie medewerking te verlenen. Zij maakt voor bepaalde ge-

bieden een onderscheid in faciliterend en restrictief beleid.

Facilit e r e n d  b e le i d

Faciliterend beleid wil zeggen dat in beginsel medewerking wordt verleend aan de plaatsing van een

omgevingsvergunningplichtige antenne-installatie. Deze medewerking is afhankelijk van de functie van

de locatie in een bepaald gebied. Faciliterend betekent dan ook “onder voorwaarden mogelijk”. Mede-

werking vindt plaats mits in ieder geval voldaan is aan de algemene beleidsuitgangspunten.

R e s t r i c t ie f  be l ei d

Bij restrictief beleid wordt geen medewerking verleend aan de plaatsing van antenne- installaties in de

aangegeven gebieden/functies. Dit tenzij door de aanvrager wordt aangetoond dat in gebieden waar

een faciliterend beleid wordt gevoerd geen adequate locatie c.q. oplossing gevonden kan worden. Ook

kan bij de beoordeling van een locatie een rol spelen dat het gaat om mobiele noodcommunicatie (bijv.

112).

In het algemeen wordt een verzoek tot plaatsing van een antenne-installatie getoetst aan stedenbouw-

kundige, landschappelijke, bouwtechnische, monumentale, maatschappelijke en welstandsaspecten.

In een als restrictief aangemerkt gebied of aangemerkte functie gelden deze aspecten in versterkte

mate.

5.3 Gebiedsindeling

Voor een verantwoorde ruimtelijke inpassing kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak.

Deze indeling vergemakkelijkt de beslissing over het verlenen van toestemming voor omgevingsver-

gunningsplichtige antenne-installaties. Bij de formulering van de toetsingscriteria wordt onderscheid

gemaakt tussen de volgende gebiedstypen:

1. Bebouwde kom

2. Industrie- en bedrijventerreinen

3. Sportterreinen

4. Buitengebied

In elk gebied worden de volgende functies onderscheiden:

1. woonfunctie (wonen/zorginstellingen)

2. werkfunctie (bedrijvigheid)

3. recreatieve functie (groen, sportaccommodaties)

4. infrastructurele functie (auto- spoor- en vaarwegen)

Binnen elk gebiedstype en functie wordt aangegeven of een faciliterend dan wel restrictief beleid geldt

ten aanzien van de locatiekeuze en plaatsing van zendinstallaties. Op deze wijze wordt sturing en regu-

lering gegeven aan het zoekgedrag van de operators naar geschikte locaties.

B ebo uw d e k o m

Het gebiedstype ‘Bebouwde kom’ is het gebied binnen de gemeente dat ook in de bestemmingsplannen

wordt aangeduid als “bebouwde kom”. Inpassing van antenne-installaties in de bebouwde kom levert

over het algemeen minder problemen op dan plaatsing in buitengebied. In de bebouwde kom zijn er

immers meestal voldoende bouwwerken waar antenne-installaties omgevingsvergunningsvrij geplaatst

kunnen worden. De visuele inpasbaarheid is hierdoor relatief makkelijk te realiseren. Zowel vanuit

ruimtelijk oogpunt als vanuit het oogpunt van effectief zendbereik zal in eerste instantie gekozen worden
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om antenne-installaties op hoge gebouwen te plaatsen. De installaties zijn dan nauwelijks zichtbaar en

de signalen ondervinden geen belemmeringen.

Binnen de bebouwde kom is het plaatsen van antenne-installaties op maaiveldniveau (vrijstaande

zendmasten) door de grote zichtbaarheid minder gewenst. Daarom geldt voor locaties met een woon-

of groenfunctie binnen de bebouwde kom een restrictief beleid voor het plaatsen van omgevingsver-

gunningsplichtige antenne-installaties. In dergelijke gebieden zijn vaak voldoende mogelijkheden

aanwezig voor plaatsing van omgevingsvergunningsvrije antenne-installaties.

In gebieden binnen de bebouwde kom met een werk- of sportfunctie geldt een faciliterend beleid ten

aanzien van omgevingsvergunningsplichtige antenne-installaties. Voor het faciliterende beleid op deze

locaties gelden onder verwijzing naar de algemene beleidsuitgangspunten in elk geval de volgende

voorwaarden:

-Plaatsing moet zoveel mogelijk op bestaande gebouwen of bouwwerken;

D e aa nv ra ge r  moet  aa ntonen d at pl a a t s i n g v an ee n omgevings v e r g unn i n gs v r ij e  i n

s t a ll a ti e n i e t m og e lij k i s .

-Plaatsing moet uit het zicht;

Dit wordt  v oo r n am elij k be k e k e n v a n u i t d e n a bijge l ege n ge b ie d e n m e t ee n w oo nfun

c tie .

-Minimaliseren qua afmeting;

Hier bi j r e k e n i n g h o u de n m e t d e m og e lij kh ei d t o t s i te s h ar in g .

-Integreren in architectuur en/of omgeving.

Industrie- en b ed r ij v e n te rr e i n e n

Industrie- en bedrijventerreinen zijn aangewezen gebieden waar een clustering van bedrijven is. Het

esthetische aspect van antenne-installaties is in deze gebieden, afhankelijk van de ligging, van minder

groot belang. Inpassing van omgevingsvergunningsplichtige antenne-installaties is op industrie- en

bedrijventerreinen daarom makkelijker.

Voor de aangewezen industrie- en bedrijventerreinen geldt een faciliterend beleid ten aanzien van

omgevingsvergunningsplichtige antenne-installaties. De voorwaarden hiervoor onder verwijzing naar

de algemene beleidsuitgangspunten zijn in elk geval:

-Plaatsing zoveel mogelijk op bestaande gebouwen of bouwwerken

Voorkeur gaat uit naar een combinatie met een blikvanger c.q. attentiemast of aanduiding van het be-

drijfsgebied.  D e aa nv ra ge r  moet  aa ntonen d at pl a a t s i n g v an ee n omgevings v e r g unn i n

gs v r ij e  i n s t a ll a ti e n i e t m og e lij k i s .

-Plaatsing van vrijstaande masten zoveel mogelijk uit het zicht

-Dit wordt voornamelijkbekekenvanuitdenabijgelegengebieden meteenwoonfunctie.

S po r t t e rr ei n e n

Sportterreinen zijn buitenterreinen waar sportverenigingen actief zijn. Net als bij industrie- en bedrij-

venterreinen geldt hier dat het esthetische aspect van minder groot belang is. Inpassing van omgevings-

vergunningsplichtige antenne-installaties is op sportterreinen makkelijker. De voorwaarden hiervoor

onder verwijzing naar de algemene beleidsuitgangspunten zijn in elk geval:

-Plaatsing zoveel mogelijk op bestaande bouwwerken

Hierbij is te denken aan l i c h t mas te n , t r ib un e s  e n h oog s p a nn i n g smas te n.

-Plaatsing van vrijstaande masten zoveel mogelijk uit het zicht

-Dit wordt voornamelijkbekekenvanuitdenabijgelegengebieden meteenwoonfunctie.

Gemeenteblad 2016 nr. 146248 21 oktober 201614



Bu ite n geb i e d

Onder het buitengebied worden de gebieden buiten de bebouwde kom verstaan. Deze gebieden worden

ook wel aangeduid als landelijk gebied. Hieronder vallen agrarische gebieden met al dan niet landschap-

pelijke kwaliteiten, maar ook natuur- en recreatiegebieden.

Antenne-installaties dienen op zo’n manier op een locatie in het buitengebied geplaatst te worden dat

ze de minste verstoring van de horizon opleveren. Ze mogen geen onevenredige afbreuk doen aan de

landschappelijke en natuurwaarden in een directe omgeving. Het beleidsuitgangspunt om de installaties

en vrijstaande zendmasten bij reeds gebouwde of gerealiseerde elementen in het gebied te plaatsen

is in deze gebieden van groot belang. Plaatsing van installaties en vrijstaande masten in deze gebieden

moet zoveel mogelijk aan wegen, viaducten, hoogspanningsmasten en verkeersportalen, concentraties

van agrarische of agrarisch gerelateerde bedrijven en de daar aanwezige hogere bouwwerken, zoals

silo’s. In vergelijking met de bebouwde kom komen dergelijke bouwwerken in het landelijk gebied in

beperkte mate voor. Er moet daarom extra zorg worden besteed aan het zoeken naar dergelijke objecten.

In het kader van geldende en te actualiseren visies en bestemmingsplannen voor het buitengebied

dienen landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en natuurgebieden zo veel mogelijk

gevrijwaard te blijven van antenne-installaties. De gemeente kan in deze situaties vragen naar een in-

passingsplan waarbij zichtlijnen worden aangegeven.

5.4 Overige

Monumenten

Op basis van de Wabo is, tenzij bij Algemene maatregel van bestuur of verordening anders is bepaald,

het aanbrengen van een antenne-installatie of omgevingsvergunningsvrije onderdelen daarvan op,

aan of bij een monument vergunningsplichtig. Dit geldt ook voor het plaatsen van antenne-installaties

in beschermde dorps- of stadsgezichten.

Antenne-installaties mogen geen afbreuk doen aan de waarde van monumentale gebouwen of be-

schermde gebieden. Plaatsing van een antenne op, aan of bij een monument of cultuurhistorisch gebouw

of gebied dient daarom zorgvuldig te worden bekeken. De gemeente staat niet zonder meer afwijzend

ten opzichte van plaatsing van antenne-installaties in of op monumenten en/of cultuurhistorische ge-

bouwen. Het plaatsen van een antenne-installatie op een monument of cultuurhistorisch gebouw zonder

woonfunctie heeft onder voorwaarden zelfs de voorkeur ten opzichte van plaatsing op een locatie met

woonfunctie. Er moet echter wel duidelijk worden aangetoond dat er geen alternatieven (andere

bouwwerken, geen monument, cultuurhistorisch gebouw of woongebouw zijnde) zijn.

Gemeentelijke eigendommen

Eén van de speerpunten in het Nationaal Antennebeleid is het beschikbaar krijgen van zoveel mogelijk

geschikte opstelpunten voor antenne-installaties. Door het beschikbaar stellen van rijksobjecten voor

plaatsing van antenne-installaties draagt de rijksoverheid hier aan bij. Ook de gemeente heeft gebouwen

en terreinen in haar bezit. In navolging van het Nationaal Antennebeleid stelt de gemeente onder

voorwaarden in beginsel haar eigendommen beschikbaar voor plaatsing van antenne-installaties.

6 Communicatie

De gemeente heeft als lokale overheid op zich een bescheiden taak als het gaat om de communicatie

over antenne-installaties. Een groot deel van de plaatsingen is immers omgevingsvergunningsvrij.

Voor ingrepen in de openbare ruimte en eventuele maatschappelijke bezorgdheid is de gemeente in

volle breedte vaak het eerste aanspreekpunt voor de bewoners.

6.1. Informatieverstrekking

We kennen twee manieren van informatievoorziening: passieve en actieve informatieverstrekking.

Het communicatiebeleid van de gemeente met betrekking tot antenne-installaties is passief en is geba-

seerd op het zorgvuldig verstrekken van juiste informatie. We beschrijven de volgende situaties:

1. Wanneer een operator een omgevingsvergunning aanvraagt is de gemeente verplicht om deze

aanvraag kenbaar te maken. Dit gebeurt via de gebruikelijke en bij wet verplichte kanalen. Juridi-
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sche formuleringen worden daarbij vermeden en straatnaam en huisnummer wordt genoemd

voor de beoogde locatie (open en begrijpelijke communicatie)

2. Ditzelfde geldt in situaties waarin de gemeente besluit om voor een antenne-installatie aanvraag

een ontheffings- of afwijkingsprocedure op te starten. Ook dan is het publiceren van het besluit

via de gebruikelijke kanalen verplicht. Juridische formuleringen worden daarbij vermeden en

straatnaam en huisnummer wordt genoemd voor de beoogde locatie (open en begrijpelijke

communicatie)

3. Vragen van bewoners over (de plaatsing van) antenne-installaties worden door de gemeente

beantwoord waar nodig in overleg met antenne-eigenaren en GGD. Vragen die binnen komen

worden geïnventariseerd en geanalyseerd om zodoende vraagpatronen te herkennen en daar

waar nodig actie te kunnen ondernemen.

Uiteraard kunnen we in specifieke situaties juist kiezen om actief te communiceren.

Dit geldt bijvoorbeeld in situaties waarbij de vergunningsaanvraag om wat voor reden dan ook gevoelig

ligt. We kiezen in deze situaties voor het opstarten van een ‘op maat’ communicatietraject door bijvoor-

beeld een informatiebijeenkomst of inloopavond te organiseren. Hiervoor zoekt de gemeente afstemming

met GGD en antenne–eigenaar.
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