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Onderwerp: Informatievoorziening over zendmasten

Aanleiding
Alweer twee jaar geleden was er discussie rond de plaatsing van een zendmast in Wateren.  Vorig jaar ontstond een 
vergelijkbare discussie rond de voorgenomen zendmast (-locatie) bij moleneinde/dieverbrug in Diever. In beide 
gevallen speelde de locatiekeuze en de gevolgde besluitvormingsprocedure een belangrijke rol.
Daarnaast kwam er ook een spanning aan het licht tussen een breed gedragen  wens  voor een goede mobiele 
bereikbaarheid aan de ene kant en een zorg over de gezondheidsimplicaties van steeds toenemende 
elektromagnetische straling anderzijds.

In de Telecommunicatiewet staat dat aanbieders van mobiele telecommunicatie hun antenne-opstelpunten moeten 
delen. Dit heet site sharing. Alleen als het technisch niet kan, vervalt deze plicht. Dit moet dan wel schriftelijk 
onderbouwd en onweerlegbaar worden aangetoond.
Vraagpunt hierbij is: moeten telecomaanbieders dan bij het bouwen van een mast of het gereedmaken van een 
opstelpunt niet al vastgelegd worden op het geschikt maken van de mast of het punt voor deze “sharing”?
 
Een volgend  houvast bij deze discussie is het zogenaamde “Antenneconvenant” dat inging in 2010. In dit convenant 
staan de afspraken tussen Rijksoverheid, gemeenten (VNG) en de aanbieders van mobiele telefonie over de plaatsing 
van antennes waar geen omgevingsvergunning voor nodig is. Dit convenant loopt af eind 2019. Er moet een nieuwe 
versie komen. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Dit is actueel vanwege de nog steeds geplande uitbreidingen van 
het huidige netwerk en de (mogelijke) aanstaande introductie van 5G waarbij een heel dicht net aan kleinere antennes 
nodig is. Vraag daarbij is welke beleidsruimte er voor  gemeenten overblijft. Een andere vraag is of er gevolgen voor de 
volksgezondheid zijn en zo ja, welke. 
 
In het Antenneconvenant staat ook dat mobiele aanbieders jaarlijks een plaatsingsplan moeten opstellen voor de 
gemeente. Hierin geven zij aan waar zij antenne-installaties willen bouwen (de zogenaamde “zoekgebieden”), zowel 
vergunningvrije (lager dan 5 meter) als óók vergunningplichtige (de hogere bouwwerken). Bij vergunningplichtige 
antennes wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Vraag is in hoeverre bewoners en dan met name de direct 
omwonenden bij plannen betrokken worden.  Denk aan het met inwoners bespreken van de mogelijke locaties binnen 
het “zoekgebied” van de betreffende provider. Het gezamenlijk verkennen en afwegen van de mogelijkheden om 
enerzijds de gewenste mobiele bereikbaarheid op peil te houden of te  brengen en anderzijds de meest acceptabele 
precieze locatie te bepalen. Ook valt te denken aan de mogelijkheid van participeren in de financiële opbrengsten in 
enigerlei vorm (bij voorkeur collectief middels een fonds). In het Antenneconvenant staat vermeld dat het college gaat 
over de vorm, kleurstelling en inpassing bij de plaatsing en uitvoering van een antennemast. Vraag is in hoeverre het 
college gebruik maakt van de wijsheid van de direct betrokkenen hierin en of hier nog meer mogelijkheden zijn. Door 
inwoners vroegtijdig te laten mee-denken en mee-vormgeven kunnen (kostbare en tijdrovende) bezwaarprocedures in 
een later stadium voorkomen worden. 

Doel van de bespreking
De raads- en commissieleden vanuit verschillende invalshoeken van informatie te voorzien over de totstandkoming van 
mobiele bereikbaarheid en de rol van de gemeente Westerveld hierin. Wat is de beleidsruimte als het gaat om het 
plaatsen van zendmasten? Het tweede doel van de informatiebijeenkomst is om raads- en commissieleden van 
informatie te voorzien over volksgezondheidsaspecten in relatie met mobiele telefonie op zowel korte als lange 
termijn. Wat zijn de gevolgen van accumulatie van magnetische velden?

Voorgestelde wijze van bespreking:
- Korte toelichting door de indiener op het agendavoorstel;
- Informatieverstrekking door het Antennebureau (www.antennebureau.nl);
- Informatieverstrekking door de GGD Drenthe (www.nl);
- Informatieverstrekking door medewerkers van de gemeente Westerveld over de interne procedure.


