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Gemeentelijk Antennebeieid 

1.1 Inleiding 

Het mobiele data- en communicatie verkeer in Nederland heeft sinds halverwege de jaren negentig een grote vlucht 
genomen. Er zijn op dit moment meer mobiele telefoons in Nederland dan er inwoners zijn. Om dit mogelijk te maken 
zijn er opstelpunten met antennes noodzakelijk om landelijke dekking en voldoende capaciteit te leveren. De 
antennes worden daarnaast niet alleen meer gebruikt voor mobiel spraakverkeer, maar ook voor mobiel dataverkeer. 
Mobiele communicatie is daarmee uitgegroeid tot een voorziening van openbaar nut. 

De groei van de mobiele communicatie zet zich verder door, wat met zich meebrengt dat het aantal antenne
installaties uitgebreid moet worden. Zoals in vele andere beleidsvelden, volgt ook in dit geval de regelgeving de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Zoals bij veel zaken, bestaan hier tegengestelde belangen. Aan de ene kant wil de consument rekenen op een 
betrouwbaar netwerk, dat een hoge kwaliteit levert. Aan de andere kant stuit de realisatie van dit uitgebreide netwerk, 
op een ander wens van de consument, het niet geconfronteerd willen worden met de antenne-installaties. Daarnaast 
speelt nog de maatschappelijke onrust die ontstaat bij de (onvrijwillige) blootstelling aan elektromagnetische velden 
een rol. Uit onderzoek is gebleken dat nadelige gevolgen op de langere termijn voor de mens niet waarschijnlijk zijn. 
Echter, de onrust blijft omdat de gevolgen op langere termijn nog niet in de praktijk getoetst kunnen worden. De GSM 
en UMTS masten bestaan simpelweg nog niet lang genoeg. Alleen al om deze onrust te beperken is het wenselijk de 
magnetische veldsterkte niet onnodig hoog te maken. 

De bezwaren tegen nieuwe antennes zijn in twee categorieën in te delen: bezorgdheid over de gezondheid en 
wijziging in de bestaande leefomgeving, die niet altijd als positief wordt ervaren. Wat betreft het punt van de 
gezondheid heeft de gemeente geen mogelijkheden om hierin te sturen. Het ministerie van VROM stelt zich op het 
standpunt dat het oordeel over mogelijke gezondheidsrisico's aan hen is voorbehouden en zich niet leent voor 
beoordeling door het gemeentelijke bestuur. Meerdere rechterlijke uitspraken en uitspraken van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben de afgelopen twee jaar dit standpunt van het ministerie 
bevestigd. Gemeentes hebben geen mogelijkheden om op dit punt eigen beleid te voeren. Beleid op basis van een 
voorzorgsbeginsel is dus niet mogelijk. 

Voor wat betreft de wijziging in de bestaande leefomgeving heeft de gemeente wel invloed op het beleid. Dat is reden 
van het opstellen van deze beleidsnotitie om indien noodzakelijk en indien gewenst antennemasten in te kunnen 
passen in de leefomgeving op het grondgebied van de gemeente Woerden. Tevens is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de beleidsuitgangspuntennotitie van de (werkgroep van de)gemeenteraad van 14 oktober 2009. 

C2000-masten nemen tot slot een bijzondere positie in binnen dit beleid. Deze masten worden alleen gebruikt door 
hulpdiensten en zijn bij wet volledig vergunningsvrij. De mogelijkheden om hier vanuit de gemeente invloed op uit te 
oefenen zijn dus zeer beperkt. Indien de gemeente toch invloed heeft, zal zoveel mogelijk in de geest van dit beleid 
worden gehandeld. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als er een verzoek tot plaatsing ligt op de grond die in eigendom is 
van de gemeente. 

1.2 Beleidsuitgangspunten en verplichtingen 

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor de gemeente om mee te werken aan de realisatie van antennemasten. 
Deze heeft nooit bestaan. Aan de andere kant is het niet wenselijk om antennemasten per definitie uit te sluiten 
binnen de gemeentegrenzen. De mogelijkheden van mobiele (data)communicatie zijn immers voorzieningen waar 
inwoners om vragen en die inmiddels hun maatschappelijke nut hebben bewezen. Om alle belangen te respecteren 
en een goede afweging te kunnen maken zijn hieronder de algemene uitgangspunten, de onderzoeksverplichtingen 
en de uitvoeringsverplichtingen opgenomen. 

1.2.1 Algemene uitgangspunten 

Wildgroei aan antennes en onzorgvuldig gekozen locaties zijn gelet op het woongenot van de inwoners van de 
gemeente Woerden niet wenselijk. Een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de gemeente Woerden is 
daarom site-sharing. Een vrijstaande (omgevings)vergunningsplichtige antennemast van meer dan 20 meter hoog 
wordt alleen in overweging genomen als de aanvraag door meer dan de helft van de op dat moment actieve providers 
wordt ingediend. Op dit moment zijn dat er 2 van de 3, maar indien er in de toekomst (weer) meer providers actief zijn, 
zal dit aantal meegroeien. Voor bestaande vergunningsplichtige masten geldt dat deze mogen blijven staan. Tevens 



kiest de gemeente ervoor om in woonwijken en stadsparken (omgevings)vergunningsplichtige masten die hoger zijn 
dan 20 meter geheel uit te sluiten. 

Woerden 
De Woerdense bedrijventerreinen liggen verspreid genoeg over de gemeente om binnen een redelijke straal van 
ongeveer een kilometer elk huis te bereiken vanaf meerdere masten. Dit aangevuld met de vergunningsvrije antennes 
moet genoeg zijn om in de kern Woerden een dekkend netwerk met voldoende capaciteit aan te leggen 

Harmeien 
Voor de kern van Harmeien geldt dat op dit moment de masten nog op een silo staan. In de nabije toekomst is echter 
het verdwijnen van deze silo voorzien. Indien dit zich voordoet zal op het perceel Harmelerwaard 1 of in de directe 
omgeving daarvan naar een passende oplossing worden gezocht. In verband met een concrete aanvraag voor de 
plaatsing van een antennemast op het betreffende perceel is een nadere studie verricht naar de mogelijkheden. Uit 
de studie moet de conclusie worden getrokken dat plaatsing van een antennemast op deze locatie het meeste 
optimale alternatief is. De kans bestaat dat dit een hogere mast zal moeten zijn dan dat de huidige silo hoog is, of veel 
meer masten, omdat er nu al geen volledige binnendekkina is. Het ontbreekt in Harmeien aan voldoende hoge 
bouwwerken die een goed alternatief bieden. Gelet op de omvang van Harmeien is ook aan de westzijde van de kern 
een locatie nodig, daarom wordt ook de mogelijkheid geboden om net als in de kern Woerden ook op bedrijventerrein 
Putkop eventueel een hoge mast te plaatsen. 

Overige kernen en buitengebied 
Voor de overige kernen van Woerden geldt dat er indien noodzakelijk maximaal een mast per kern gebouwd mag 
worden. Voor Kamerik, Kanis en Zegveld wordt hierbij aansluiting gezocht bij de lichtmasten van de sportvelden zoals 
dat op dit moment ook al het geval is. 

In gemeenten met veel bos in het buitengebied kan plaatsing buiten de bebouwde kom een oplossing zijn. Het 
buitengebied van Woerden bestaat echter voor het grootste deel uit open veenweidegebieden. Een mast in het 
buitengebied betekent dus een aantasting van dit landschap. Tevens zou een te grote afstand tussen de mast en het 
verzorgingsgebied van die mast leiden tot een onnodige ophoging van de magnetische veldsterkte. Uit kaarten 
aangeleverd door de gezamenlijke providers blijkt, afgezien van enkele locaties langs de snelweg, ook niet dat hier 
naar locaties wordt gezocht. Masten buiten de rode contour worden uitgezonderd de locaties op bestaande 
sportvelden, daarom niet meer toegestaan. Voor de snelweg geldt dat deze onderdeel zijn van door het rijk 
aangewezen snelwegpanorama's en onderdeel zijn van vensters op het Groene Hart. Hier moet gebruik worden 
gemaakt van de reeds aanwezige bouwwerken voorde verkeersgeleiding, zoals snelwegportalen en lantarenpalen. 
Plaatsing hierop is immers vergunningsvrij. Dit moet goed mogelijk zijn in verband met het ontbreken van 
schaduwwerking van gebouwen, zoals dat wel geldt in de bebouwde kom. 

Hieruit zijn onderstaande uitgangspunten voortgekomen: 
Geen masten in woonwijken met voornamelijk laagbouw en zeer beperkt in het buitengebied; 
De plaatsing van antennes op bestaande hoogbouw, antennemasten of ander bouwwerken zoals 
hoogspanningsmasten, lichtmasten en verkeersportalen heeft nadrukkelijk de voorkeur; 
Sitesharing is een verplichting, meer dan de helft van de providers moet een mast gaan gebruiken indien dit een 
omgevingsvergunningsplichtige mast wordt met een hoogte van meer dan 20 meter; 
De indicatieve zoekgebieden zijn op een bij dit besluit horende kaart weergegeven. 

1.2.2 Onderzoeks verplichtingen: 
De gemeente wil duidelijk inzicht krijgen in de reden waarom een bepaalde locatie is gekozen en waarom andere 
locaties zijn afgevallen. Daarom vraagt de gemeente een radiopiot waaruit duidelijk het zoekgebied en de 
onderzochte locaties blijkt. Tevens vraagt de gemeente om een schriftelijke verslaglegging van het onderzoek naar 
deze locaties en waarom een bepaalde locatie de voorkeur geniet en waarom andere locaties zijn afgevallen. Hierbij 
is het voor de gemeente van belang om te weten of er ook andere providers interesse in de locatie hebben getoond. 

De opdrachtgever geeft aan of er ten tijde van de aanvraag al een verzoek van andere providers tot site sharing 
ligt, of dat dit voor deze locatie in de lijn der verwachting ligt. Voor een mast van meer dan 20 meter hoog dient 
meer dan de helft van de actieve providers aan te geven van de mast gebruik te gaan maken. De gemeente zelf 
zal hier ook navraag naar doen bij Monet, het samenwerkingsverband van providers; 
De opdrachtgever toont door middel van radioplots aan waar het exacte zoekgebied ligt voor het opstelpunt; 
Het ter beoordeling voor te leggen materiaal dient een volledig inzichtelijk beeld te geven van de beoogde 
installatie in zijn omgeving, compleet met de toebehorende infrastructuur en eventuele camouflerende 
maatregelen; 



De opdrachtgever dient bij de aanvraag schriftelijk duidelijk te maken welke andere locaties zijn overwogen en 
waarom deze locaties zijn afgevallen; 

1.2.3 Uitvoeringsverplichtingen 

Tot slot gelden er nog een aantal uitvoeringsverplichtingen indien een locatie geschikt is bevonden voor een 
antennemast. Belangrijkste is dat de mast zoveel mogelijk aansluit op de directe omgeving. In gebieden met 
voornamelijk laagbouw moet uitdrukkelijk worden overwogen of het mogelijk is om een lagere mast te realiseren. 
Zeker als niet aannemelijk is dat de komende jaren er een verzoek tot site-sharing wordt ingediend. 

Daarnaast geldt dat indien er toch sprake is van incidentele woningen in de directe omgeving het maximale moet 
worden gedaan om voor directe omwonenden de aantasting van het woongenot te beperken. Hierbij moet gedacht 
worden aan camouflerende maatregelen en aan het compact houden van de mast in zowel de hoogte als in het 
oppervlak dat de mast in beslag neemt op grond niveau. 

In het onderzoeksrapport gaat de opdrachtgever voor de gekozen locatie in op de getroffen maatregelen om de 
overlast te beperken. De onderstaande regels moeten daarbij in acht worden genomen. Het resultaat zal ter 
beoordeling worden voorgelegd aan de vakgroep Stedenbouw van de gemeente Woerden. 

Plaatsing in woonwijken, stadsparken en in het open veenweide-gebied is niet toegestaan; 
Hoe lager de omringende bebouwing, hoe lager de mast moet zijn; 
De plaatsing van antennemasten moet zoveel mogelijk uit het zicht plaatsvinden; 
De installaties moeten zoveel mogelijk worden geïntegreerd in de architectuur en de omgeving; 
De installaties mogen geen afbreuk doen aan de visuele kwaliteit van een gebouw; 
Specifieke architectonische kenmerken mogen niet aangetast worden; 
Bij in aanmerking komende nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de integratie van de installatie; 
Bij het plaatsen van de antennemasten en de bijbehorende technische kasten kiest de opdrachtgever voor een 
ontwerp met een minimale footprint. 


