!
$% & ' "" & #
)
%
(
,,

+

+

+ ,

"
.

( #
+

#
#

#
.

%
+

#
-

#
(

"*
)

(

(
, +

#
,

"

$

+#
,

$"'
+
"

,
#

Afgelopen jaren is in het kader van deregulering de wetgeving zodanig aangepast, dat de regels met
betrekking tot het plaatsen van opstelpunten voor GSM en UMTS antenne-installaties zijn
versoepeld. Voor antenne-installaties met een hoogte van 5 meter is, indien geen sprake is van een
monument of een beschermd stads- en dorpsgezicht, geen bouwvergunning meer nodig. Voor
antenne-installaties van 5 tot 40 meter is een lichte bouwvergunning noodzakelijk. Eveneens is het
nationaal antennebeleid van kracht geworden. Dit beleid heeft als doel om binnen duidelijke kaders
van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid voldoende ruimte voor antenne-installatie
opstelpunten te stimuleren en faciliteren. Naar aanleiding hiervan hebben de aanbieders van
mobiele telefonie en de overheid een convenant afgesloten. Hierin staan afspraken omtrent de
inspanningen van beide partijen om dit doel te bereiken.
Sinds de vaststelling van de beleidsregels in 2000 en de nieuwe wetgeving inzake plaatsing van
antenne-installaties zijn in de gemeente Waterland op diverse locaties antenne-installaties
toegevoegd.
Antenne-installaties werden in eerste instantie alleen gebruikt voor de plaatsing van GSM-antennes.
Momenteel worden door de providers, om te kunnen voldoen aan het rijksbeleid, ook UMTSantennes geplaatst. Het grootste deel van de UMTS-antennes zal geplaatst worden op of bij de al
geplaatste GSM-installaties. Hierdoor zal de toename van het aantal antennedragers beperkt blijven.
Antennedrager: een antennemast of andere constructie, bedoeld voor de bevestiging van een
antenne.
Antenne-installatie: de installatie, bestaande uit een of meerdere antennes, een antennedrager, de
bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur met de daarbij behorende
bevestigingsconstructie.
Antenne: een stelsel van draden, sprieten of buizen, die elektromagnetische golven kunnen
ontvangen of verzenden.
GSM: Global system for Mobile Communications (900 en 1800Mhz) geschikt voor het zenden en
ontvangen van gesprekken en kleine berichten
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Beschermde en toekomstige beschermde stads- en dorpsgezichten: de gehele binnenstad van
Monnickendam, Marken, Broek in Waterland inclusief Zuideinde, Zuiderwoude, Watergang

Algemene uitgangspunten
• De argumenten die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van deze beleidsnotitie zijn
opgenomen in bijlage 1.
• Voordat tot plaatsing van antennes en/of een antenne-installatie wordt overgegaan, dient in
samenwerking met de provider en met deskundigen van het antennebureau een
voorlichtingsavond georganiseerd te worden voor bewoners en/of omwonenden;
•
•

•
•
•
•
•
•

MoNet is het samenwerkingsverband van de mobiele-netwerkoperators (exploitanten) in
Nederland;
conform gemaakte afspraken in het convenant d.d. 27 juni 2002 in het kader van het Nationaal
Antennebeleid brengt MoNet elk jaar een gezamenlijk plaatsingsplan uit waarin alle locaties van
geplande en bestaande antenne-installaties in een gemeente staan. Zoekgebieden voor plaatsing
van nieuwe antennelocaties worden eveneens aangegeven;
de gemeente overlegt elk jaar over het plaatsingsplan, met name over de zoekgebieden;
bij voorkeur dient een antenne-installatie ongeveer 200 meter buiten de bebouwde kom
geplaatst te worden waarbij aansluiting gezocht wordt bij hoge gebouwen (niet woongebouwen)
en andere bouwwerken zoals hoogspanningsmasten, lichtmasten en silo’s;
indien niet mogelijk dient een antenne-installatie zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij hoge
gebouwen (niet woongebouwen) en andere bouwwerken zoals hoogspanningsmasten,
lichtmasten en silo’s;
indien dit niet mogelijk blijkt dan dient de plaatsing van een antenne-installatie in ieder geval
plaats te vinden in de omgeving van bv. sportvelden, verkeersknooppunten, benzinestations,
parkeerplaatsen, bedrijventerreinen etc.;
indien een locatie voor een antenne-installatie niet aan voorgaande voldoet zal met de providers
overleg dienen plaats te vinden over geschikte (alternatieve) gebieden;
alleen als de gemeente heeft ingestemd met een zoekgebied voor plaatsing van antenneinstallaties zal op basis van de navolgende regels mee worden gewerkt aan een
vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan;

Als voorwaarden voor de plaatsing van antennes, antennedragers en/of antenne-installaties
gelden de volgende regels:
1. in een zoekgebied dienen eerst alle mogelijkheden van vergunningvrij bouwen en sitesharing te
worden benut;
2. om visuele belemmeringen door het plaatsen van nieuwe antenne-installaties zoveel mogelijk
tegen te gaan dient voor een oplossing te worden gekozen die ruimtelijk het minst ingrijpend is
in de omgeving;
3. de installatiekasten dienen in de onmiddellijke nabijheid van nieuwe antenne-installaties te
worden geplaatst;
4. de plaatsing mag geen afbreuk doen aan de visuele en architectonische kwaliteit van de
gebouwen of de bouwwerken en/of de omgeving daarvan;
5. de plaatsing dient zoveel mogelijk uit het zicht/geminimaliseerd plaats te vinden en qua
afmeting geïntegreerd te worden in de architectuur en/of omgeving;
Buiten de gebieden welke aangewezen zijn als beschermd stads- en dorpsgezicht gelden de
volgende aanvullende regels:

1. een nieuwe antenne-installatie mag niet hoger zijn dan 40 meter en moet door middel van
sitesharing maximaal worden benut, voordat een andere locatie voor een antenne-installatie in
de omgeving mogelijk is;
2. alle vergunningplichtige aanvragen voor nieuwe antennes, antennedragers en/of antenneinstallaties worden voor advisering voorgelegd aan de welstandscommissie;
Binnen de gebieden welke aangewezen zijn als (toekomstige) beschermd stads- en
dorpsgezicht gelden de volgende aanvullende regels;
1. plaatsing van nieuwe antenne-installaties dient te geschieden door het plaatsen/vervangen van
lichtmasten bij bv. sportvelden;
2. een antenne-installatie (inclusief lichtmast) mag niet hoger zijn dan 25 meter, en moet naast de
lichtarmatuur door middel van sitesharing maximaal worden benut, voordat een nieuwe
lichtmast in de omgeving mogelijk is;
3. alle aanvragen voor nieuwe antennes, antennedragers (lichtmasten) en/of antenne-installaties
worden voor advisering voorgelegd aan de welstandscommissie.

