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Het 5-G netwerk is actief en in 2022 vindt de volgende frequentieveiling plaats. Hierdoor komen er 
nieuwe vergunningsaanvragen richting de gemeente. Er worden nu grootschalige netwerken uitgerold, 
waarbij tot 2026 4-5 miljoen huizen worden aangesloten. Parallel wordt er een nieuwe Telecomwet 
geïntroduceerd die de relatie tussen telecombedrijven en gemeenten verandert. 
 
Op 1-1-2021 is er een vernieuwd Antenneconvenant in werking getreden. Het doel van de nieuwe 
afspraken in het Antenneconvenant is onveranderd; komen tot een zorgvuldige plaatsing van 
vergunningsvrije antennes. 
Vergunningsvrije antennes zijn antennes tot 5 meter hoogte die geplaatst zijn op bouwwerken van 
minimaal 9 meter hoogte.  
 
Volgens het VNG hebben de meeste gemeenten nog geen antennebeleid. Door de nieuwe regelgeving 
wordt dit wel noodzakelijk. Als GBW-fractie hebben wij de volgende vragen aan het college:  
 

1. Heeft de gemeente Woudenberg al een antennebeleid? Zo nee, wanneer kunnen wij het 
antennebeleid tegemoet zien?  

2. Heeft de gemeente Woudenberg zich door middel van een emailadres met een vast loket 
geregistreerd bij de VNG op antenneconvenant@vng.nl  zodat operators kunnen communiceren 
over voorgenomen grootschalige plaatsing van small cells (advies van het VNG)? Dit adres kan 
dan ook gebruikt worden voor de jaarlijkse communicatie over plaatsingsplannen vanuit Monet. 

3. Heeft de gemeente al plaatsingsplannen ontvangen? Zo ja, worden deze dan ook gedeeld met 
de raad via de ingekomen stukken? Vanuit de VNG wordt aangegeven dat veel gemeenten niet 
reageren op deze plannen en hiermee kansen missen om met de operators in gesprek te gaan 
over plaatsing van de antennes, het realiseren van een goede dekking en vragen rond de 
ontwikkeling van mobiele bereikbaarheid. 

4. Is de gemeente al bekend met nieuwe zoekgebieden voor nieuw te plaatsen antennes? 
5. Plaatsing van small cells: Op drukke plaatsen zullen kleine antennen (small cells) verschijnen. De 

verwachting is dat tot 2027 geen grootschalige uitrol zal plaatsvinden. Het plaatsen van small 
cells is in principe vergunningsvrij. Dit is niet aan de orde bij plaatsing op een monument of 
beschermd stadsgezicht. Is dit opgenomen in de Omgevingswet? 

6. Wanneer de gemeente een verzoek ontvangt van een telecomprovider voor plaatsing van small 
cells aan de publieke infrastructuur, is de gemeente dan voornemens om een marktconforme 
vergoeding te vragen voor het gebruik van de infrastructuur? 

7. Een small cell die bevestigd wordt aan een lantaarnpaal moet altijd stroom hebben. De 
lantarenpalen in onze gemeente kunnen toch collectief aan-en uitgezet worden? Moet de 
gemeente de lantaarnpalen dan aanpassen? Zo ja, voor wie zijn dan de kosten?  

8. Is de gemeente niet bang voor “graafschade” omdat al die nieuwe zenders met glasvezel aan 
elkaar moeten worden verbonden?  
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