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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording vraag D66 inzake 5G  
 
In de raadsvergadering van 24 september heeft D66 gevraagd naar de stand van 
zaken over 5G. Meer specifiek werd gevraagd of de openstaande informatie uit de 
eerdere beantwoording op schriftelijke vragen (collegebericht 21 juli 2020) verder 
kon worden aangevuld. Hieronder volgt waar mogelijk een aanvulling op de 
eerdere beantwoording.  

1) De verzamelbrief van het Ministerie als reactie op de 
internetconsultatie van september 2019 is uitgesteld (zie vraag 2 
collegebericht 21 juli) 
Hierover werden wij eind augustus geïnformeerd door het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Deze is uitgesteld omdat er nog veel 
rondom dit onderwerp speelt. Zo loopt er nog een impactanalyse naar de 
verplichtingen uit de Telecomcode voor gemeenten. Dit onderzoek is nu 
gaande en zit in een afrondende fase. De uitkomsten van deze 
impactanalyse wil het Ministerie ook opnemen in deze brief.  
 

2) Telecomverplichting: De Europese regels voor het plaatsen van small 
cells is bekend (zie vraag 3 collegebericht 21 juli) 
De Europese Commissie bepaalt dat overheden geen vergunningplicht 
mogen opleggen voor de plaatsing van draadloze toegangspunten met 
klein bereik (small cells). De Europese uitvoeringsregeling treedt december 
2020 in werking.  
Zo zijn er visuele eisen gesteld aan een small cell (zoals neutrale kleuren 
en verborgen kabels). Daarnaast is een small cell op straatmeubilair 
vergunningsvrij als deze, gemeten vanaf de voet, niet hoger is dan 0,5 
meter. Op straatlantaarns of andere lichtmasten, hoogspanningsmasten, 
wegportalen, reclamezuilen, windmolens en sirenemasten geldt een 
minimale plaatsingshoogte van 3 meter. 
Een vergunningplicht voor antenneplaatsing bij monumenten, in 
beschermde stads- of dorpsgezichten en bij natuurgebieden (Natura-2000) 
blijft onveranderd van toepassing, ook voor small cells1.  
 
Voor een small cell die voldoet aan de eigenschappen uit de Europese 
verordening kan een telecomaanbieder een verzoek indienen bij een lokale 

 
1 Antennebureau factsheet ‘Lokaal beleid en kleine antennes’ (augustus 2020) 
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overheid voor medegebruik van publieke infrastructuur. Een lokale 
overheid kan onder bepaalde omstandigheden colocatie en medegebruik 
van small cells opleggen. Dit wordt opgenomen in de 
Telecommunicatiewet.  
Naar verwachting volgt in 2020 een factsheet ‘medegebruik van 

infrastructuur’2. 
 

3) Gemeenten zijn afhankelijk van de telecomaanbieders voor wat 
betreft de uitrol van 5G,  de hoeveelheid antennes en mogelijke 
locaties (zie vraag 4, 5 en 9 collegebericht 21 juli) 
Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend 
netwerk en de uitrol van 5G. Zij dienen een aanvraag in bij de gemeente 
voor de plaatsing van vergunningplichtige antennes. De gemeente heeft 
slechts een faciliterende rol (vergunningverlening).  
Het ministerie van Economische Zaken laat een onderzoek uitvoeren naar 
de verwachte toename van antennes voor 2020-2026. Naar verwachting is 
dit onderzoek eind 2020 afgerond.  

 
 

 
2 Antennebureau factsheet ‘Lokaal beleid en kleine antennes’ (augustus 2020) 


