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Geachte heer van Schaik,

Op maandag 24 januari 2022 heeft de fractie van GBW vragen gesteld over het 
antennebeleid in relatie tot de huidige ontwikkelingen op het gebied van 
telecommunicatie. 

Hieronder treft u onze antwoorden aan. 

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

Antwoord:
Ja, deze is vastgesteld in 2001 en wat locaties betreft actueel. Er komt een actualisatie, 
maar deze kan pas gemaakt worden zodra de nieuwe telecommunicatiewet is 
aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Termijn waarop de 
wet aangepast zal zijn is nu nog onbekend. 

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.

Antwoord:
Ja, wij hebben via Monet ook gesproken over de inschatting aanpassing masten en 
komst small cells, deze worden op korte termijn ook gesproken. 

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 
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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.

Antwoord:
Wij ontvangen jaarlijks het plaatsingsplan, sinds de start van dat proces zijn er geen 
nieuwe masten bij gekomen, alleen operators toegevoegd aan bestaande masten. Als 
gemeente hebben wij hier rond de komst van 5g een gesprek met Monet over gehad 
(april 2020). Op de website www.antennebureau.nl is alle openbare informatie te vinden 
als het gaat om de plaatsen waarop antennes voor mobiele communicatie binnen 
Woudenberg geplaatst zijn.

4. Is de gemeente al bekend met nieuwe zoekgebieden voor nieuw te plaatsen 
antennes?

Antwoord:
Binnen Woudenberg is op dit moment geen sprake van zoekgebieden.

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? 

Antwoord:
Deze regeling zal in eerste instantie via de bruidsschat in stand blijven en zal op termijn 
opgenomen worden in het Omgevingsplan, gelijk aan alle veranderingen aan 
monumenten.

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? 

Antwoord:
Hier zijn nog geen uitspraken over gedaan, kan aan de orde komen bij het nieuwe 
antennebeleid. 

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?  

Antwoord:
In het plaatsingsgesprek is inderdaad geconstateerd dat in het systeem van de 
lantaarnpalen in Woudenberg hier ook een vraagpunt ligt. Ook landelijk wordt daar nog 
naar gekeken. Bij toestemming voor de bevestiging zal ook afspraken gemaakt moeten 
worden over de kosten, 

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

Bij werkzaamheden in de grond zoals het graven tbv aanleg kabels en leidingen in de 
grond dienen de richtlijnen volgens de CROW 500 gevolgd te worden. Hiermee wordt het 

http://www.antennebureau.nl/
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risico op schade aan bestaande kabels en leidingen beperkt. Uiteraard is het ontstaan 
van schade bij werkzaamheden nooit geheel uit te sluiten. Het risico en de gevolgen 
hierop ligt bij de opdrachtgever en niet bij de gemeente Woudenberg.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,

drs. B. Marinussen M.Jansen-van Harten
secretaris burgemeester


