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Beleid Antennes en Zendmasten

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van een agendavoorstel van de fracties van Progressief Westerveld en het CDA 
heeft het gemeenteraadslid Wilfred Beets van de fractie van Progressief Westerveld een notitie voor 
de raad opgesteld om te komen tot een antennebeleid in de gemeente Westerveld. De notitie biedt 
handvatten voor de plaatsing van nieuwe antennes en zendmasten. 

Bij de behandeling van het voorstel bleek dat veel fracties wat betreft het verbinden van 
voorschriften aan antennes en masten de voorkeur gaven aan het opnemen van dergelijke 
voorschriften in de omgevingsvisie en de discussie over de voorschriften dan te voeren.
De initiatiefnemer heeft daarom de besluitpunten aangepast. Gehoord de discussie stelt hij voor 
om de positieve houding van de raad ten opzichte van burgerinitiatieven voor een stralingsarme 
woonwijk vast te leggen; te zorgen voor een transparante procedure bij vergunningverlening en 
het college te verzoeken een paragraaf over antennes en zendmasten voor de omgevingsvisie voor 
te bereiden.De in het initiatiefvoorstel aangedragen kennis kan hierbij mede als input dienen.

Besluit

Besluitpunt 1
Kennis te nemen van de notitie “Bouwstenen voor het antenne- en zendmastenbeleid in de 
gemeente Westerveld;

Besluitpunt 2
De gemeenteraad staat positief ten opzichte van burgerinitiatieven die de mogelijkheid willen 
onderzoeken van het creëren van een stralingsarme woonwijk. We verzoeken het college om in 
voorkomende gevallen medewerking aan initiatiefnemers te verlenen;

Besluitpunt 3
De gemeente zal bij vergunningverlening voor antennes geen gebruik maken van de 
kruimelregeling;

Besluitpunt 4
Teneinde bezwaarprocedures zo veel mogelijk te voorkomen zal de gemeente vroegtijdig bewoners 
betrekken bij de mogelijke oprichting van zendmasten. Hierbij zal informatie uit de 
plaatsingsplannen worden gebruikt;



Besluitpunt 5
De raad verzoekt het college om bij het opstellen van de omgevingsvisie een paragraaf over 
antennes en zendmasten op te nemen. Hierin wordt in elk geval aandacht besteed aan:

a. Het bevorderen van “site-sharing”;
b. De zorgvuldige inpassing van antennes en masten;
c. Het volgen van ontwikkelingen rondom de gezondheidsaspecten van elektromagnetische 

velden;
d. De maximale bouwhoogte en minimale afstanden tot woningen;
e. De voorkeur voor plaatsing van masten op gemeentegrond of op grond van 

maatschappelijke instellingen


