
 

U202100301 PROD  
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Aanleiding 

Op 1 januari 2021 is een vernieuwd Antenneconvenant in werking getreden tussen het rijk, de 

telecombedrijven en de VNG als vertegenwoordiger van gemeenten. Het vorige convenant dateerde 

uit 2010 en liep eind 2020 af. Het doel van de afspraken in het nieuwe Antenneconvenant is 

onveranderd: komen tot een zorgvuldige plaatsing van vergunningsvrije antennes voor mobiele 

communicatie in Nederland. Het nieuwe convenant eindigt op 31 december 2025, met een 

mogelijkheid voor tussentijdse evaluatie en wijziging.  

 

Wat is er veranderd en waarom? 

Het convenant is vooral gewijzigd om het in lijn te brengen met de nieuwe Europese verordening ten 

aanzien van ‘small cells’ (kleine antennes tot 30 liter). Deze zijn conform de verordening 

vergunningvrij, mits er voldaan wordt aan de in de verordening genoemde fysieke en technische eisen.  

Op specifieke locaties, zoals beschermde stadsgezichten, op monumenten en in Natura 2000-

gebieden, blijft de vergunningplicht bestaan. Voor de definities, details en de infographic die duidelijk 

maakt welke antennes vergunningsvrij zijn, verwijs ik u naar https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/5g 

 

De wijzigingen in het convenant zijn: 

• Telecombedrijven informeren de betreffende gemeente twee maanden vóór plaatsing met een 

vertrouwelijke kennisgeving wanneer er grootschalig vergunningsvrije antennes in de buitenruimte 

geplaatst worden. De telecombedrijven doen dit uitsluitend op het voor hen bij de VNG bekende 

loket. Gemeenten registreren hiervoor een vast ‘loket’ in de vorm van een algemeen emailadres 

via antenneconvenant@vng.nl;  

• Indien een operator een vergunningvrije antenne-installatie wil plaatsen op een woongebouw met 

huurders, dan wordt instemming van bewoners van dat woongebouw verkregen via een 
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instemmingsprocedure. Er zijn enkele kleine wijzigingen in het convenant gemaakt, om te 

verhelderen dat wijzigingen aan bestaande installaties onder de eerder gegeven toestemming 

vallen en geen nieuwe toestemming vereisen; 

• In aanvulling op de uitvoeringsverordening is afgesproken dat bij plaatsing van small cells op een 

woongebouw de operators de eigenaar en/of verhuurder informeren. Het ministerie van EZK heeft 

informatiemateriaal dat gedeeld kan worden met bewoners van het betreffende gebouw;  

• De regeling over blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden in dit convenant wordt 

gehandhaafd in afwachting van een in voorbereiding zijnde algemene maatregel van bestuur, 

waarin de sinds 20 jaar gehanteerde blootstellingslimieten worden vastgelegd. De AMvB 

formaliseert de limieten, zoals die onder deze en voorgaande convenanten al van kracht waren en 

er verandert daarom in de praktijk niets. 

 

Plaatsingsplannen 

De VNG vraagt haar leden om meer aandacht te geven aan plaatsingsplannen. Telecombedrijven die 

antennes willen plaatsen in een gemeente stellen ieder jaar een gezamenlijk plaatsingsplan op. Monet, 

het samenwerkingsverband van de telecombedrijven, verzendt dit plan naar de betrokken gemeente. 

De praktijk is dat een groot aantal gemeenten niet reageert op deze plaatsingsplannen. Hierdoor mist 

de gemeente een kans om met operators in gesprek te gaan over plaatsing van antennes, het 

realiseren van goede dekking in de gemeente én over vragen rond de ontwikkeling van mobiele 

bereikbaarheid. Het plaatsingsplan wordt standaard geadresseerd aan het college van burgemeester 

en wethouders, en bij voorkeur ook gestuurd naar hetzelfde adres als bij de melding van grootschalige 

plaatsing. Monet stuurt in de regel geen plaatsingsplannen naar mailadressen van individuele 

medewerkers. 

 

Wat betekent dit voor de ambtelijke organisatie 

Ik verzoek u om uw organisatie te informeren over de wijzigingen en het loket binnen uw gemeente te 

registreren bij de VNG. Verder adviseer ik u om de verantwoordelijke ambtenaren te vragen zich aan 

te melden op de mailinglist van het Programma 5G en Digitale Connectiviteit via 

antenneconvenant@vng.nl. Op deze wijze blijven zij ook op de hoogte van ontwikkelingen, zoals rond 

de nieuwe Telecommunicatiewet, antennebeleid en vaste en mobiele connectiviteit.   

 

Vragen 

Met uw vragen over 5G kunt u terecht bij Rudolf van der Berg, programmamanager 5G en Digitale 

Connectiviteit bij de VNG, via antenneconvenant@vng.nl of kijk op 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/5g 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 
 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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