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Motivatie van fractie Motivatie sessie inzake de plaatsing en effecten van GSM / 

UMTS / LTE antennes in de Haarlemmermeer  

 

Met de groei van mobiele toepassingen en de veranderingen in het 

gebruik daarvan, groeit ook de noodzaak voor het plaatsen van 

(meer) antennes. In de loop van 2012 zijn de eerste LTE-antennes 

geplaatst; antennes voor de nieuwste mobiele telecommunicatie 

techniek. Op dit moment staan er 1.718 LTE-antenne-installaties in 

Nederland. 

 

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), 

tegenwoordig Autoriteit Consument en Markt (ACM), meldde in haar 

jaarverslag over 2012 dat van de 21,7 miljoen mobiele aansluitingen 

19,4 miljoen aansluitingen worden gebruikt door mobiele telefoons. 

Ruim 45% daarvan wordt ook gebruikt voor mobiel internet. De 

resterende 2,3 miljoen aansluitingen worden gebruikt voor tablets, 

dongels en ‘machine-to-machine’ communicatie (M2M). Hiermee 

neemt de vraag van burgers, bedrijfsleven en overheid aan capaciteit 

van het mobiele communicatienetwerk toe. Mobiele operators passen 

hierop het bestaande netwerk GSM en UMTS aan en bouwen het 

4G-netwerk LTE op. Uit het Antenneregister blijkt dat er op 1 oktober 

2013 in Nederland 27.690 antenne-installaties staan voor de mobiele 

communicatienetwerken. Dit is een toename van 1.974 antennes ten 

opzichte van 1 oktober vorig jaar. Ook in de Haarlemmermeer zien 

we een toename van antennes en een groeiende behoefte aan 

nieuwe locaties voor antennemasten. 

 

Het plaatsen van antennemasten in woonwijken gaat regelmatig ook 

gepaard met maatschappelijk onrust. De Minister heeft een 

convenant ondertekend met de providers van mobiele 

communicatienetwerken waarin veel zaken lijken te worden geregeld 

die vallen binnen de gemeentegrenzen, terwijl de gemeenteraad als 

volksvertegenwoordiger op dit punt buitenspel lijkt te worden gezet. 

De fractie ChristenUnie - SGP vraagt zich af op welke manier de 

gemeente nog invloed heeft op de plaatsing van deze antennes, en 

welke keuze-/sturingsmogelijkheden de gemeenteraad nog heeft?  

 

 

 



 

 

Zowel de VNG als het antennebureau geven aan dat het 

bestemmingsplan voldoende mogelijkheden biedt om te sturen, maar 

wat zijn dan precies die mogelijkheden? Wanneer het duidelijk is hoe 

en waar de gemeenteraad kan (bij-)sturen, dan rijst de vraag of de 

gemeenteraad het ook eens met kaders zoals deze nu worden 

gehanteerd? 

 

De ChristenUnie - SGP heeft om een sessie gevraagd over de 

plaatsing en effecten van antenne-installaties in de 

Haarlemmermeer. Dit sessieverzoek kreeg voldoende steun.  

 

Rol van het college: 

 

Samen met het Antennebureau uitleg geven over:  

 de techniek en maatschappelijke effecten van antenne-
installaties 

 de effecten van antenne-installaties voor de 
volksgezondheid  

 veiligheidsmarges op het gebied van straling en afstand 

 de plaats en rol van de raad 

 hoe een procedure loopt  

 waar een afweging door de raad mogelijk is 

 

Reactie naar aanleiding van de sessie: 

 

Na afloop van deze sessie is het aan iedere fractie om zich beraden 

over de vraag of zij een debat nodig achten om met elkaar en/of de 

portefeuillehouder te spreken over de invulling van rollen en 

verantwoordelijkheden aangaande de plaatsing van antenne-

installaties binnen onze gemeente.  

 

Namens de fractie van ChristenUnie - SGP 

Nico Zwaneveld 

Proces Bij aanvang van de sessie krijgt de indiener 5 minuten extra om een 

toelichting te geven. 

Te informeren derden - Branchevereniging van de gezamenlijke operators Vodafone, 

T-Mobile, Tele2 en KPN (lidewij.vansteenoven@kpn.com) 

- Actiegroep zendmasten, dhr. Jan Brouwer 

(Janensuzan.brouwer@gmail.com) 

- Zendmastprotest IJweg busbaan, mw. Haitsma 

(zendmastprotest_ijweg_busbaan@outlook.com)  

Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Sessie 23-01-2014 Zie motivatie hierboven Zie motivatie hierboven 
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