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Antennesignalen zijn overal



Antennesignalen zijn overal



Elektromagnetisch spectrum



Radiofrequente velden / radiogolven



5G frequenties



Wat is 5G? 
5G = Combinatie mobiel, draadloos en vast

 Mobiel breedband (thuis en op het werk)
 Internet of things (sensoren)
 Ultra-betrouwbare communicatie (reactiesnelheid)



Verwachting Monet

 Modernisering bestaande opstelpunten met ook 5G 
apparatuur

 In stand houden bestaande locaties

 De komende 5 jaar 10% nieuwe locaties, afhankelijk van 
capaciteitsbehoefte

 Op termijn kleine antennes voor extra capaciteit, alleen in 
extreem drukke gebieden



Zolang de blootstellingslimieten in acht worden 
genomen:

 Geen wetenschappelijk bewijs voor nadelige
gezondheidseffecten van antenne-installaties, wifi   
en mobiele telefoons

 Langetermijneffecten onwaarschijnlijk, maar niet 
100% uitgesloten

Gezondheidsraad, WHO, Kennisplatform EMV



Norm, Blootstellingslimieten, Veldsterkte

Blootstellingslimieten ICNIRP
Door EU aanbevolen en in NL gehanteerd

Radio-omroepfrequenties  28 V/m
GSM / 3G / 4G / 5G  39 – 61 V/m

Elektromagnetische veldsterkte in Nederland
Steekproefsgewijs gemeten door Agentschap Telecom

0,5 – 3 volt per meter (V/m)

Norm ICNIRP
1°C opwarming



ICNIRP: Nederland, 
Portugal, Spanje, 
Frankrijk, Duitsland, 
Oostenrijk, Tsjechië, 
Slowakijke, Hongarije, 
Roemenië, Letland, 
Estland, Finland, 
Zweden, Verenigd 
Koninkrijk en Ierland

Strenger dan 
ICNIRP: België, 
Litouwen, Polen, Italië, 
Slovenië, Kroatië, 
Bulgarije en 
Griekenland



Toezicht door Agentschap Telecom

 Regulier toezicht: steekproefmetingen 
(meeste metingen 0,5 tot 3 volt per meter)

 Metingen bij 5G-testlocaties

 Antenneregister.nl



Veldsterktemetingen 



Regels en afspraken antenneplaatsing

 Vrijstaande zendmasten: omgevingsvergunning

 Antennes t/m 5 meter: geen omgevingsvergunning

 Antenneconvenant: afspraken over vergunningsvrij

Wet-en regelgeving

Nationaal 
antennebeleid Telecommunicatiewet Wabo Antenneconvenant



Welke regelgeving komt eraan?

 Blootstellingslimieten wettelijk vastgelegd
ICNIRP-limieten in de Telecommunicatiewet

 Omgevingswet
Omgevingsvisie en -plan > uitgangspunten antenneplaatsing

 Europese Telecomcode in Telecommunicatiewet
• Overheden moeten hun infrastructuur, inclusief straatmeubilair 

zoals bushokjes en verkeerslichten tegen redelijke 
voorwaarden beschikbaar stellen voor kleine antennes

• Overheden kunnen gedeeld gebruik van publieke infrastructuur 
en netwerkelementen opleggen



Rol gemeente

 Gemeente bepaalt regels ruimtelijke ordening

 Visie op connectiviteit (antennes en glasvezel)
- Voorkeurslocaties
- Visuele inpasbaarheid
- Mate van participatie
- Afstemming operators

 overalsnelinternet.nl



Meer informatie

www.antennebureau.nl
www.kennisplatform.nl
www.overalsnelinternet.nl


